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Inför höstterminen 2011 sker en omorganisation i en kommun som innebär att resursskolorna 

år 1-9 läggs ner i sin nuvarande form. Drygt hälften av 40 elever ska tillbaka till sin hemskola 

och resterande ska beredas plats i en av tre områdesskolor år 4-9. 

 

Syftet med denna studie var att visa på skolpersonalens uppfattningar av vilka förutsättningar 

som behövs för att eleverna ska kunna återgå till sin hemskola efter omorganisationen, sett 

utifrån en resursskolas, en grundskolas samt ett elevhälsoteams perspektiv. Vårt fokus låg på 

att studera vilka möjligheter och hinder skolpersonalen såg för elever med utagerande 

beteendeproblem att inkluderas i grundskolan efter en period i resursskola. 

 

Det är en kvalitativ studie med fenomenografisk ansats då begreppet uppfattningar var i 

centrum. Metoden som användes var två strukturerade fokusgruppsintervjuer och en enskild 

intervju. 

 

Resultatet visade att skolpersonalen hade ett relationellt perspektiv i sitt sätt att se på elever 

med utagerande beteendeproblem. De menade att eleven inte är ensam bärare av sina 

svårigheter utan formas av omgivningen. Det fanns en lojalitet hos personalen att göra det 

bästa för den enskilda eleven även om det inte fanns ett starkt stöd för beslutet om 

omorganisationen. De såg ett hinder i att de kuratorer som ska anställas inte räcker till för att 

stärka elevernas oftast bräckliga självkänsla. Det fanns en risk att inkluderingen bara kommer 

att bli fysisk och inte en delaktighet i den sociala gemenskapen. Skolpersonalen menade att 

möjligheterna för en bra inkludering till stor del handlade om personalens specialpedagogiska 

kompetens och bemötande.       
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1 INTRODUKTION 

En strid ström av insändare har under våren florerat i den lokala dagspressen i en kommun. 

Det är upprörda röster som protesterar mot en planerad omorganisation och nedläggning av 

resursskolorna i kommunen. Resursskola är en verksamhet som är till för elever i specifika 

skolsvårigheter där hemskolan uttömt sina resurser för att få en fungerande skolsituation för 

eleven. Verksamheten bygger på små undervisningsgrupper med hög vuxentäthet 

(Kommunens intranät, 11-04-08
1
).  

Förslaget från barn- och utbildningsnämnden innebär att dagens resursskolor från årskurs 1-9 

med 40 platser läggs ned till hösten 2011. Det nya förslaget innebär att det istället kommer att 

finnas tre områdesskolor för årskurs 4-9 med sammanlagt 18-24 platser.  Platserna är 

korttidsplatser och tanken är att eleverna i högre grad ska inkluderas i sina hemskolor med 

förstärkning av fler kuratorer (Kommunens intranät, Utbildningsförvaltningen, 11-01-10).  

Nedläggning och omorganisation av resursskolor är inte ett unikt beslut som endast gäller i 

berörd kommun. Liknande förändringar har skett för elever i behov av särskilt stöd även i 

andra delar av landet. Speciellt uppmärksammat nationellt sett blev Nossebro skola i Essunga 

kommun. Efter en omfattande organisatorisk förändring lyckades skolan med att höja sin 

måluppfyllelse avsevärt. Förändringarna bottnar i en ideologisk vision där politikerna menar 

att alla elever har rätt till delaktighet i sin ordinarie klass (Skolverket, 2011).  

Ett ständigt återkommande ord i diskussionen kring omorganisationen är begreppet 

inkludering. Vilken betydelse som läggs i ordet ser olika ut beroende på vem som uttalar sig. 

En före detta rektor inom resursskolan ger i en debattartikel i lokaltidningen (11-02-23) sin 

syn på begreppet inkludering: 

Föräldrar och skolpersonal som stått berörda elever nära har funnit att äntligen, när en elev 

fått en placering i en resursskola, har man sett att eleven är inkluderad i en verksamhet i 

någon av kommunens skolor. 

Elever med utagerande beteendeproblem, som nu i större utsträckning ska inkluderas i 

grundskolan, väcker mycket känslor hos oss lärare. De får oss att hamna i situationer där vårt 

pedagogiska grepp verkligen ställs på sin spets. Det är elever som inte följer ett lämpligt 

mönster inom skolans ramar utan saknar en förmåga att koncentrera sig och räta in sig i ledet. 

Vi som skriver examensarbetet arbetar med elever som på olika sätt är i behov av särskilt 

stöd. En av oss arbetar inkluderande med elever med beteendeproblem i den vanliga 

grundskolan. Den andra arbetar på det individuella programmet på gymnasiet.  

I grund och botten handlar det arbete som redovisas i denna uppsats om att undersöka vilka 

möjligheter och hinder som finns för att kunna skapa förutsättningar för en skola för alla 

elever, även för de elever med utagerande beteendeproblem som idag finns placerade på 

resursskolor.  Med hjälp av fokusgruppsintervjuer och enskild intervju samtalar vi med 

skolpersonal, som från olika perspektiv berörs av omorganisationen och tar del av deras 

kunskaper kring dessa elever. 

 

  

                                                 
1
 P.g.a. konfidentialitetskravet kan vi inte namnge adressen. 
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2 BAKGRUND  

Här presenteras en historisk tillbakablick på elever i behov av särskilt stöd och olika 

perspektiv vad gäller syn på skolsvårigheter. Begreppen integrering och inkludering förklaras 

och vi tar upp forskning kring beteendeproblem och särskilda undervisningsgrupper. 

 

2.1  En historisk tillbakablick på elever i behov av särskilt stöd 

Svensk skola har ständigt brottats med svårigheter att hantera barns olikheter och lösningarna 

har varierat över tid. Sandén (2000) skriver att en form av segregering för barn i svårigheter 

diskuterades redan under folkskolans allra första år där folkskolestadgan 1842 gav möjlighet 

för vissa elevkategorier att lämna skolan med en minimikurs. Dock undervisades alla elever i 

samma klass. I början på 1900-talet infördes hjälpklasser, tätt åtföljda av 

observationsklasserna under 1950-talet.  

 

Av ett betänkande från SOU 1961 framgår att skolan då dominerades av ett tankesätt där 

skolsvårigheter lades på individen själv och undervisningen skulle bedrivas avskilt från 

klasskamraterna (Sandén, 2000). Elever i den ordinarie skolmiljön skulle skyddas mot den här 

gruppen av barn och ungdomar (Nordahl m fl., 2007). En ny läroplan infördes 1969 

tillsammans med ett nytt synsätt där ökad integration förordades och där miljön i skolan 

kunde ses som möjlig orsak till elevers svårigheter att nå upp till skolans krav 

(Skolöverstyrelsen, 1969). Skolan omorganiserades med nya heterogena klasser, men utan att 

man egentligen hade utvecklat tillräckligt nyanserade och varierade metoder för 

individualiserat arbete. Följderna av lärarnas tillkortakommanden blev istället en stor ökning 

av specialundervisning (Haug, 1998).  

 

Läroplanen 1980 förstärkte tidigare läroplans uppfattning att elever ska tas om hand inom 

arbetsenheten och skolan skulle därför arbeta förebyggande för att motverka att elever 

hamnade i svårigheter. Men för första gången nämndes också begreppen skoldaghem och 

särskilda undervisningsgrupper för elever med uttalade anpassningsproblem 

(Skolöverstyrelsen, 1980). Motiven för den här typen av segregerande undervisning handlade 

dels om att ge enskilda elever stöd och hjälp i en annan miljö, men också en önskan att 

avskilja elever som störde den vanliga undervisningssituationen (Sandén, 2000). I Lpo 94 

betonas att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter 

att nå utbildningsmålen och därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla 

(Skolverket, 1994). 

Lgr11 betonar liksom tidigare läroplaner att det är viktigt att alla som arbetar i skolan 

uppmärksammar och stödjer elever i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2011).  Den nya 

skollagen som träder i kraft 1 juli 2011 understryker att elevernas rättighet till stöd och hjälp 

ska stärkas. Kraven på att utreda en elevs behov tydliggörs och beslut om åtgärdsprogram ska 

kunna överklagas. Ytterligare en förändring innebär elevens rätt till elevhälsovård i form av 

skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator (Skolverket, 2011).   

 

2.2  Perspektiv på skolsvårigheter 

Elever i behov av särskilt stöd är en heterogen grupp där elever med utagerande 

beteendeproblem utgör en del. Skolsvårigheter kan betecknas som ett handikapp där det finns 
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en diskrepans mellan individens förutsättningar och skolmiljöns krav. Eleven bör ha tillgång 

till en verksamhet som fokuserar på hjälp till den enskilde för att hindra skadors 

konsekvenser, men också en bearbetning av miljöns krav d v s att minska avståndet mellan 

krav och förutsättningar (Sandén, 2000). Eresund & Wrangsjö (2008) beskriver det som en 

passform mellan elevens förmågor och de utmaningar och krav som eleven möter i 

skolmiljön. Om passformen inte är tillräckligt god är risken större att eleven uppvisar 

beteendeproblem.  

 

Flera författare beskriver parallella synsätt på elever, men med lite olika begreppsanvändning. 

Von Wright (2000) talar om det punktuella kontra det relationella perspektivet och Nilholm  

m fl. (2007) refererar till ett traditionellt kontra ett alternativt synsätt. Ett punktuellt perspektiv 

förknippas med en individcentrerad uppfattning av människan där enskilda individer ses som 

en produkt av omständigheter eller egenskaper. Individen betraktas då som ett mänskligt 

subjekt, oberoende och isolerad från sitt sammanhang. Vad en människa är kan bestämmas 

utifrån exempelvis historiska, sociala, biologiska eller psykologiska faktorer. Det relationella 

perspektivet däremot betraktar människan i relation till andra människor där en förutsättning 

för den enskilda individens existens är existensen av andra individer. Enskilda egenskaper är 

inte karaktäristiskt för individens subjektivitet utan istället de handlingar som framstår i 

relation till andra människor. Man kan aldrig med säkerhet bestämma vem en annan människa 

är utan mötet med andra människor i tid och rum formar individen på olika sätt (Von Wright, 

2000). Nilholm m fl. (2007) menar i sin tur att den traditionella synen på skolsvårigheter ser 

sin utgångspunkt i en medicinsk-psykologisk tradition där individen ses som ensam bärare av 

sina svårigheter. Det krävs en diagnostisering för att kategorisera problemen och det 

specialpedagogiska stödet handlar om att finna speciallösningar riktat mot elevens 

nedsättning. Det alternativa synsättet ser istället att elevens olikhet är en förutsättning för 

skolans arbete och det specialpedagogiska stödet ska ges i inkluderad form. Det ställer krav på 

en differentierad undervisning med fokus på miljöns betydelse.    

  

 

2.3  Begreppen integrering och inkludering  

Begreppet integrerings ursprungliga betydelse innebär en sammanhållen gemenskap av 

sinsemellan olika individer utan att våld görs på deras individuella karakteristika och 

förutsättningar (Emanuelsson, 2007, s. 13). Integration som mål grundar sig på en 

demokratisk människosyn där alla elever har rätt till hel och full delaktighet. Den 

ursprungliga betydelsen har dock förvanskats eftersom integrering ofta har använts som en 

metod för behandling av avvikande elever och som en åtgärd i form av omplacering 

(Emanuelsson, 2007). 

Den vilseledande användningen av integrering som begrepp ledde fram till ett begreppsbyte.  

Inkludering fick sitt internationella genombrott i samband med Salamancadeklarationen 1994. 

Istället för att se ”elever med svårigheter” där individen sätts i fokus och blir ensam ansvarig 

för sina svårigheter används istället formuleringen ”elever i svårigheter”. Det innebär att 

eleven sätts in i ett sammanhang där omgivningen är en del av elevens svårigheter. Begreppet 

inkludering kom att stå för ett förhållningssätt där organisationen ska anpassas och formas 

utifrån att elever är olika (Nilholm, 2006). 

Haug (1998) uppfattade däremot tolkningen av begreppen integrering och inkludering så vida 

och öppna att han istället formulerade två nya riktningar som han kallade för segregerande 

integrering och inkluderande integrering. Segregerande integrering stod för riktningen att 
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insatserna är individorienterade och har som mål att återanpassa eleven till den ordinarie 

klassen och skolan. Det finns en hög tilltro till sakkunniga och expertis som kan ställa 

diagnoser och ge sin syn på vilka lösningar som är bäst för den enskilda eleven. Den andra 

riktningen, inkluderande integrering, stod för att undervisningen ska ske inom ramen för den 

klass där eleven är inskriven. Skolan accepterar att det finns skillnader på eleverna och 

anpassar undervisningen därefter. Gränserna mellan vanlig pedagogik och specialpedagogik 

suddas ut och ryms inom ordinarie undervisning.  

Skolverkets (2009) rapport visar att fysisk integrering inte automatiskt leder till delaktighet i 

gruppen. En elev kan trots sin närvaro i klassrummet fortfarande vara socialt segregerad. För 

att inkludering ska fungera i sin rätta betydelse krävs att hela skolans organisation och 

undervisning anpassas till att elever är olika och är en del av verksamheten. Det handlar om 

en ständig process som kräver delaktighet och engagemang hos alla på en skola. Även Ogden 

(2008) understryker vikten av att se inkludering som en process där skolan behöver åtgärds- 

och kompetensutveckling för att klara av att möta alla elever. Nordahl m fl. (2007) betonar att 

de vuxna måste samarbeta och aktivt visa att det finns en plats för alla i gemenskapen. Om 

elever med beteendeproblem får delta i aktiviteter de behärskar kan de känna sig uppskattade. 

Att lyckas med inkludering handlar inte om att utgå från det normala, det genomsnittliga, utan 

istället visa på skillnader och olikheter och utgå från det. Det är skolan som måste vara 

anpassningsbar i sitt innehåll och aktiviteter. Grieve (2009) har i en studie visat på att lärarnas 

inställning påverkar hur framgångsrik inkluderingen blir. Lärare som såg beteendeproblem 

som något som är utanför deras inflytande hade ingen vilja att anpassa sig och byta 

undervisningsmetoder för att tillgodose behov hos elever med beteendeproblem.  

Ju mer begreppen integrering och inkludering används av de vardagliga praktikerna desto 

sårbarare är de för att förvanskas från sin egentliga betydelse och innebörd. Inkludering börjar 

mer och mer bli synonymt med det tidigare begreppet integrering. Då kommer det i framtiden 

finnas behov av att utveckla ett nytt begrepp (Nilholm, 2006).  

 

2.4 Forskning kring beteendeproblem  

2.4.1 Definition av utagerande beteendeproblem   

Utagerande beteendeproblem kan definieras som konfrontativt beteende, och visar sig i form 

av trots, aggression, hyperaktivitet och ouppmärksamhet (Henricsson, 2006). De framställs 

som missnöjda och otrygga barn, ständigt beredda till kamp mot sin omgivning (Eresund & 

Wrangsjö, 2008). Det är barn som syns, tar plats och kräver uppmärksamhet från de vuxna 

(Socialstyrelsen, 2010). I engelska forskningsartiklar används förkortningen BESD, som står 

för behavioural, emotional and social difficulties. Det beskrivs som en oprecis term, men 

inbegriper ofta hyperaktivitet, brist på koncentration, störande, oroande och utmanande 

beteende (Goodman & Burton, 2010). Beroende på kombination och graden av svårigheter 

kan beteendeproblem sammanfattas med diagnostiska benämningar. Det kan t ex vara ADHD, 

trotssyndrom och uppförandestörning (Socialstyrelsen, 2010).  

Trots, ouppmärksamhet och impulsivitet är exempel på beteenden som finns hos alla barn och 

är en naturlig del i deras utveckling och kommer alltid finnas i skolan (Ogden, 2008). Vad 

som kan kallas för beteendeproblem hänger ihop med hur länge problemen har pågått, i vilka 

situationer de uppstår och vad man kan förvänta sig av ett barn i en viss ålder (Socialstyrelsen, 

2010). Om beteendet hindrar barnets utveckling och upplevs kränkande av andra handlar det 

om beteendeproblem (Nordahl m fl., 2007). 
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2.4.2 Teoretiska perspektiv på beteendeproblem 

Att hitta orsaker och förklaringar till varför barn och unga utvecklar beteendeproblem har 

under lång tid intresserat forskare. I fråga om teoretisk grund har man omväxlande lagt 

tonvikt vid individuella respektive miljömässiga perspektiv. De sista 20-30 åren har präglats 

av sociala interaktionsteorier där forskning har gett starkt stöd åt hypotesen att flera 

miljömässiga faktorer hänger samman med och påverkar att ett barn utvecklar 

beteendeproblem (Nordahl m fl., 2007). På senare år har dock det biologiska perspektivet på 

nytt kommit i fokus. Det innebär att det enskilda barnet har vissa egenskaper som utgör en 

form av sårbarhet (Ogden, 2008). Eresund & Wrangsjö (2008) beskriver ett komplext samspel 

där risk-, sårbarhets- och skyddsfaktorer påverkar utvecklingen av utagerande 

beteendeproblem. Riskfaktorer innefattar brister i den nära familjemiljön; såsom låg 

socioekonomisk status, psykisk ohälsa hos förälder, missbruk, kriminalitet och övergrepp. 

Sårbarhetsfaktorer finns hos barnet i form av häftigt temperament, neuropsykologiska 

funktionsstörningar, tidig grovmotorisk utveckling och sen språkutveckling. De 

skyddsfaktorer som beskrivs kan finnas både hos barnet självt och i miljön. Det kan vara att 

barnet har god förmåga till problemlösning och kommunikation, att barnet har en god 

anknytning till sina föräldrar eller att skolmiljön är stödjande. Dessa faktorer samspelar på så 

sätt att risk- och sårbarhetsfaktorer förstärker varandra medan skyddsfaktorer istället kan 

motverka de förra. Den motståndskraft som skyddsfaktorerna ger kan få barn att utvecklas 

positivt trots massiva riskfaktorer. 

Gruppen av elever med utagerande beteende är överrepresenterat av pojkar. Det kan ha 

biologiska förklaringar som har att göra med pojkars och flickors olika neuropsykologiska 

förutsättningar. Det räknas som en sårbarhetsfaktor hos den enskilde individen. Flickor 

mognar generellt tidigare än pojkar och har därför lättare att behärska språket vilket 

underlättar barns sociala anpassning. Pojkar är däremot många gånger tidigt grovmotoriskt 

snabba och starka, men skolan uppfattar dem som stökiga eftersom deras rörelsebehov gör att 

de inte kan sitta still lika länge som flickorna. Omgivningen påverkar indirekt genom att ställa 

olika krav på pojkar och flickor. En pojke som visar aggression är mer accepterad än en flicka 

som visar samma beteende. Pojkar förväntas bli självständig och utåtriktade tidigare än flickor 

(Eresund & Wrangsjö, 2008; Socialstyrelsen, 2010).  

Greene (2009) är starkt kritisk mot att elever med beteendeproblem ofta tolkas som 

besvärliga, manipulativa och omedgörliga. Han fokuserar på det biologiska perspektivet och 

söker förklaringar i utvecklingsproblem med grund i hjärnans funktioner. Han menar att ”barn 

gör rätt om de kan”, d v s om de har de biologiska förutsättningarna.  Barnen definieras som 

”explosiva barn” vilket är en sammanfattande beskrivning av barn som är oflexibla och 

lättfrustrerade. Det yttrar sig i form av att de har nära till häftiga vredesutbrott, olydnad, 

impulsivitet, instabilt humör och verbal och fysisk aggressivitet.  

Fleischer & Merland (2008) skriver om att barn och unga med problemskapande beteende 

saknar nödvändiga förutsättningar för att klara vardagen p.g.a. problem med de exekutiva 

funktionerna. Det finns en biologisk förklaring till att eleven har svårt att förstå orsak och 

verkan, organisera sina tankar, planera i flera led, anpassa sitt beteende och hämma sina 

impulser. Istället för att bara fokusera på orsaker och motiv till att barn och ungdomar uppför 

sig olämpligt handlar det om att beskriva observerade symtom. Det blir sedan utgångspunkt 

för pedagogiska metoder i undervisning eller behandling. 

Både Greene och Fleischer & Merland har som forskare sin utgångspunkt kring individens 

sårbarhetsfaktorer. Ogden (2008) däremot betonar att beteendeproblem inte enbart går att 
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förklaras med ett barns biologiska egenskaper och förutsättningar utan är starkt 

sammankopplat med barnets miljö. En sådan miljö är t ex barnets skola. Han definierar 

beteendeproblem i skolan på följande sätt:  

Beteendeproblem i skolan är elevbeteende som bryter mot skolans regler, normer och 

förväntningar. Beteendet hindrar undervisnings- och lärandeaktiviteter och därmed också 

elevernas lärande och utveckling. Det försvårar dessutom positiv interaktion med andra.      

      (Ogden, 2008, s.14)  

Beteendeproblem i skolan bestäms utifrån vilka sociala och kulturella normer som råder. Det 

varierar från skola till skola och uppfattas olika från lärare till lärare (Grieve, 2009). Hur väl 

fungerande den enskilda skolan är kan få konsekvenser för hur allvarliga beteendeproblem en 

elev utvecklar. Skolans inställning och klassrumsmiljö lyfts därför fram som skyddande 

faktorer (Eresund & Wrangsjö, 2008). Elever som saknar socialt stöd från lärare, meningsfulla 

relationer med klasskamrater samt känner missnöje med den fysiska miljön, tenderar att i 

högre grad uppvisa beteendestörningar. Strategier för att bygga relationer med lärare och 

elever är en nödvändig åtgärd för att skapa en inlärningsmiljö som främjar dessa elevers 

inlärning (Khamis, 2009). Om barnet har en nära och varm relation med läraren och positiva 

kamratrelationer fungerar det som skyddande faktorer (Henricsson, 2006). Relationen till 

jämnåriga är viktiga och om man inte har social framgång bland kamraterna är risken större 

att elever med beteendeproblem söker sig till andra med samma svårigheter och utövar en 

negativ inverkan på varandra. De upplever sig ha små möjligheter att i praktiken förändra sitt 

beteende och söker ofta bekräftelse på uppfattningen att de är just problematiska och mindre 

värda än andra (Nordahl m fl., 2007).  

Bristen på social kompetens har ett starkt samband med beteendeproblem. Det kan beskrivas 

som en sårbarhetsfaktor hos barnet. Elever med hög social kompetens bedöms sällan som 

problematiska av sina lärare (Ogden, 2008). Elever som har glimten i ögat visar sig ha lättare 

att bli accepterade av sina lärare trots ett utagerande beteende (Henricsson, 2006). Lärarnas 

bemötande påverkar i sin tur klasskamraternas inställning och kan fungera som en skyddande 

faktor. Om en elev däremot får mycket negativ feedback förstärks bilden av eleven som 

bråkig och besvärlig och risken för utanförskap blir större (Socialstyrelsen, 2010). 

 

2.4.3 Förebyggande arbete kring elever med beteendeproblem  

Mycket tid, kraft och pengar läggs ner på insatser för barn med beteendeproblem. Om läraren 

har insikt om det förebyggande arbetets betydelse som skyddande faktor kan det stävja 

beteendeproblem trots risk- och sårbarhetsfaktorer (Nordahl m fl., 2007). Även Ogden (2008) 

betonar vikten av förebyggande insatser i tidiga år eftersom det är betydligt mer 

resurskrävande och svårare att försöka förändra fastlåsta beteendemönster hos äldre elever. 

Nordahl m fl. (2007) anser att för lite energi läggs ner på att arbeta förebyggande och använda 

metoder som man genom forskning vet är verkningsfulla. De nämner proaktiva strategier som 

ett sätt att minska beteendeproblem. Det är insatser som avser olika inkluderande program 

som genomförs med syfte att motverka att beteendeproblem utvecklas i framtiden. 

Målgruppen är alla barn och ungdomar, d v s det handlar inte primärt om att reducera 

beteendeproblematik hos den grupp som redan uppvisar det beteendet. De proaktiva 

strategierna bör innefatta ett samarbete inom och mellan flera sociala miljöer, samt föregå 

under relativt lång tid för att på bästa sätt skapa uppväxtmiljöer som ger bra förutsättningar 

för mognad och lärande (Nordahl m fl., 2007).  I Sverige är Komet och Charlie exempel på 
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två preventionsprogram som används i grundskolan. Programmen har som övergripande syfte 

att minska olika typer av beteendeproblem och öka positiva beteenden (Forster m fl., 2005).  

Eresund & Wrangsjö (2008) skriver om att arbetet kring barn med beteendeproblem behöver 

ha två utgångspunkter. Dels den långsiktiga målsättningen som handlar om att utveckla de 

förmågor och kompetenser som barnet behöver för att fungera mer adekvat, men också 

bemötandet i akuta situationer där den vuxne ska ingripa mer direkt. Om de vuxna som möter 

barnet vet vilka händelsekedjor och utlösande faktorer som påverkar barnet är det lättare att 

ha ett fungerande förhållningssätt. Den vuxnes empati spelar avgörande roll i samspelet med 

barnet. Greene (2009) uttrycker det som att vi måste skapa en ”användarvänligare skolmiljö” 

där de vuxna har förståelse för en elevs svårigheter och kan agera som hjälpare.  

Goodman & Burton (2010) har gjort en studie där de intervjuat åtta gymnasielärare om deras 

erfarenheter av att inkludera elever med beteendeproblem i den vanliga skolan och att arbeta 

förebyggande. Vad som framkom som viktigt av lärarna var deras personliga relation till 

eleverna. Om det fanns en samarbetsförmåga ledde det till att båda parter var beredda på att 

förhandla kring problem som uppstod. Respektfull förhandling visade sig vara mer effektivt 

än konfrontation. Positiv feedback till eleverna betonades och att använda humorn som 

verktyg för att lindra spänningar. Effektiva lektionsplaneringar hindrade oro i klassrummet 

och om läraren var lyhörd och flexibel för stämningen i klassen kunde undervisningen 

anpassas därefter.  

 

2.5   Forskning kring särskilda undervisningsgrupper 

Sandéns (2000) avhandling konstaterar att forskning kring skoldaghem i Sverige är begränsad 

men hennes studie visade på att elever med beteendeproblem mår bra av att få sin skolgång i 

en särskild undervisningsgrupp. Elevernas psykiska hälsa och det sociala beteendet 

förbättrades och det utagerande uppträdandet tonades ner. Däremot framkom ingenting om 

förbättrade studieresultat utan eleverna tenderade även efter skoldaghemsvistelsen att ha 

kunskapsluckor. Vad gäller elevernas återgång till hemskolan var det av yttersta vikt att det 

skedde successivt samt att det fanns en person på den mottagande skolan som hade det 

yttersta huvudansvaret för eleven. Ett samarbete med övriga klasskamrater på hemskolan 

visade sig vara önskvärt för att stärka banden mellan eleven och mottagande skola. 

Ljusberg (2009) är däremot kritisk till särskilda undervisningsgrupper inom de ordinarie 

hemskolorna där hon sett att eleverna tenderat att se sig själva som problemet och känt sig 

misslyckade. Eleverna blev stigmatiserade då övriga elever på skolan uppfattade dem på ett 

negativt sätt. Hon noterade också att det fanns en risk att eleverna förlorade sina vänner när de 

blev placerade i en liten undervisningsgrupp. Ytterligare en risk var att lärarnas förväntningar 

på eleverna var lägre i den lilla undervisningsgruppen vilket kunde medföra sämre 

kunskapsresultat. Även Nordahl m fl. (2007) är kritisk mot segregerande lösningar. De 

hänvisar till forskning i Danmark och Norge som visar att det inom segregerande verksamhet 

finns brist på positiva förebilder och att det leder till att det problematiska beteendet befästs 

istället för att bli mer anpassat. Placeringen har visat sig vara både trivsel- och 

utvecklingshämmande men också statussänkande. Man har kunnat notera positiv påverkan 

under tiden eleven gått i resursskola, men sett liten effekt på elevens fortsatta studier. Om det 

trots allt finns ett behov av enskild undervisning ska verksamheten aktivt motverka negativa 

följder av segregeringen, placeringen ska vara under en begränsad period och ha som mål att 

eleven ska tillbaka till sin vanliga skola.  
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Eresund & Wrangsjö (2008) väger för och nackdelar med att flytta barn från den ordinarie 

gruppen till en mindre grupp. Det kan upplevas som en bestraffning men också en möjlighet 

att kunna bygga upp sin självkänsla och få ett bättre avpassat individuellt stöd. Författarna 

betonar vikten av att barnet är involverad i beslutet om placeringen för att åtgärden ska bli 

framgångsrik.   

I en skrivelse från Skolverket (2007) redovisas resultat och erfarenhet av skolinspektionens 

tillsyn vad gäller särskilt stöd och elevinflytande. Redovisningen utgjorde ett underlag i det 

arbete som har pågått med anledningen av en ny skollag och visar en större restriktion än 

tidigare vad gäller utformningen av särskilda undervisningsgrupper: 

Principen i lagstiftningen är att elever i behov av särskilt stöd skall undervisas i sin ordinarie 

grupp. Undervisningen skall vara inkluderande, dvs. alla elever skall i största möjliga mån 

undervisas tillsammans. Skolan kan i vissa fall ta till särskild undervisningsgrupp som en 

utväg när det handlar om utagerande elever eller elever med svår social eller kulturell 

problematik i stället för att sätta in det specialpedagogiska stödet i den ordinarie gruppen.   

     (Skolverket, 2007, s.2)     

Christoph (2010) menar att det finns lite empirisk forskning kring framgång med separata 

grupper kontra inkludering. Det är svårt att utföra så att det blir tillförlitligt och det går inte att 

dra några generella slutsatser. Det han visar på är att kompisnätverk byggs upp i skolan och 

klassrummet och det innebär att de som går i särskilda undervisningsgrupper förmodligen 

också bygger upp ett socialt nätverk där de befinner sig. Det kan innebära en ökad risk för ett 

aggressivt och brottsligt beteende.  

 

2.6 Sammanfattande bakgrund  

Skoldebatten har länge hävdat att barn i skolsvårigheter ska vara delaktiga i undervisningen 

men historiken har, som tidigare redovisats, tydligt visat på det motsatta. Barnets avvikelse 

har motiverat en avskiljning som gjorts för att tillgodose rätt form av hjälp för den enskilda 

eleven (Sandén, 2000).  

Skolsvårigheter kan ses ur olika perspektiv. Von Wright (2000) och Nilholm m fl. (2007) 

använder olika begrepp för att beskriva en elev i svårigheter. Det handlar dels om ett 

individbaserat synsätt där eleven ses som ensam bärare av sina svårigheter eller ett 

miljöbaserat synsätt där eleven sätts in i ett sammanhang och formas av sin omgivning.  

Nilholm (2006) beskriver inkluderingsbegreppet som ett förhållningssätt där skolan utgår 

ifrån att alla elever är olika och anpassar organisationen därefter. Skolverket (2009) menar att 

det är en ständig process för att inkludering ska lyckas i sin rätta betydelse, där alla i skolan 

behöver vara delaktiga och engagerade. Skolan får inte nöja sig med bara en fysisk 

inkludering utan det krävs även en social inkludering. Nordahl m fl. (2007) lägger ansvaret på 

skolan att se till att elever med utagerande beteendeproblem får möjlighet att delta i aktiviteter 

som de behärskar för att inte tappa självförtroendet. 

Forskare har visat på olika teoretiska perspektiv för att förklara orsaker till att ett 

beteendeproblem utvecklas. Det har växlat mellan sociala interaktionsteorier där betoningen 

läggs på miljömässiga faktorer (Nordahl m fl., 2007; Ogden, 2008), till biologiska faktorer där 

problemet verkar har sin grund i hjärnans funktioner (Greene, 2009; Fleischer & Merland, 

2008).         
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Det finns ingen entydig bild av hur en placering i särskild undervisningsgrupp påverkar en 

elev med beteendeproblem. Sandén (2000) visar på positiva faktorer som förbättrad psykisk 

hälsa och ett mer fungerande socialt beteende. Å andra sidan pekar Nordahl m fl. (2007) på 

risker som att det problematiska beteendet befästs och att det finns en brist på positiva 

förebilder bland kamraterna.  
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

I rollen som speciallärare kommer vi i olika undervisningsformer att möta elever med 

utagerande beteendeproblem.  

Syftet med studien är att vi vill visa på skolpersonalens uppfattningar av vilka förutsättningar 

som behövs för att eleverna ska kunna återgå till sin hemskola efter omorganisationen av 

resursskolorna.  

Våra frågeställningar lyder: 

Vilka möjligheter och hinder finns för elever med utagerande beteendeproblem att inkluderas 

i grundskolan efter en period i resursskola: 

- sett utifrån en resursskolas perspektiv? 

- sett utifrån en grundskolas perspektiv? 

- sett utifrån ett elevhälsoteams perspektiv? 

 

 

3.1 Avgränsning 

Vi har valt att rikta in oss på elever med utagerande beteendeproblem även om det på 

resursskola finns elever med annan problematik. Arbetets storlek begränsar oss till att endast 

undersöka en rektorsenhets uppfattningar av omorganisationen.  
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4 METOD 

I detta avsnitt redogör vi för vårt val av fenomenografisk ansats och innebörden av 

fokusgruppsintervju som metod i vår studie. Därefter beskriver vi vårt urval, datainsamling 

och genomförande, databearbetning i form av kvalitativ analys, reliabilitet och validitet samt 

avslutningsvis våra etiska överväganden. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

För att uppnå syftet med studien, d v s att undersöka skolpersonalens uppfattningar av 

elevernas förutsättningar att återgå till hemskolan efter den förestående omorganisationen av 

resursskolorna, har vi använt oss av en fenomenografisk ansats. Fenomenografin är en 

kvalitativt inriktad analysmetod i pedagogisk forskning och utformades på 1970-talet vid 

Institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet under ledning av Ference Marton 

(Egidius, 2009). 

 

4.1.1 Fenomenografisk ansats 

Den fenomenografiska forskningen karaktäriseras genom att beskriva hur fenomen kan 

uppfattas och förstås på olika sätt av människor (Egidius, 2009). Just begreppet uppfattning är 

i fokus i fenomenografiska studier och beskrivs som den relation som förekommer mellan en 

människa och ett fenomen (Marton, 1996). Med uppfattning menas inte vilken åsikt man har 

om något, utan snarare den oreflekterade grund som åsikterna vilar på (Larsson, 1986). 

Relationen mellan människa och omvärld, alltså uppfattningen, bygger på att individen möter 

sin omvärld mot någon bakgrund (Uljens, 1989). 

Fenomenografin utgår ifrån att företeelser i världen kan ha olika innebörd för olika människor 

(Uljens, 1989). Vi intervjuar skolpersonal med olika bakgrund och erfarenhet för att vi vill ta 

del av flera perspektiv och uppfattningar. Fenomenografin betonar att erfarenheten är den 

grund utifrån vilken uppfattningen skapas. Verkligheten skapas i sin tur av uppfattandet 

(Uljens, 1989). Vi är intresserade av innebörder istället för förklaringar. Det innebär att vi vill 

beskriva hur något framstår för de här respondenterna och inte hur något egentligen är. Vi är 

inte intresserade av fenomenet i sig utan hur det framstår för individen. Detta perspektiv 

kallas för andra ordningens perspektiv (Larsson, 1986). Sättet att angripa frågeställningen 

innebär att vi vill dra lärdom av olika grupper av människor och deras relation till 

omorganisationen för att lära oss något av den. 

Vår utgångspunkt är ett empiriskt material av intervjuer. Det är det vanligaste sättet att föra 

fenomenografiska studier (Egidius, 2009). Materialet vill vi sedan beskriva, analysera, tolka 

och försöka förstå (Uljens, 1989). Vår strävan är att beskriva olika sätt att föreställa sig något, 

d.v.s. variationen av ett fenomen. Syftet är inte att förklara eller bedöma våra respondenters 

svar utan det är att finna och systematisera tankar hos skolpersonalen där de tolkar aspekter av 

verkligheten, i vårt fall elevernas förutsättningar att återgå till hemskolan (Marton, 1996).  

 

4.1.2 Fokusgruppsintervju 

Då vi tog vår utgångspunkt i fenomenografin ansåg vi att fokusgruppsintervjuer var en 

lämplig metod att bygga empirin på i studien. Wibeck (2010) skriver att: 
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Fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett 

ämne som bestämts av forskaren. 

(Wibeck, 2010, s. 25) 

Fokusgruppsintervjuer är användbart då ett fenomen studeras som kan upplevas på olika sätt 

av olika människor. Kopplat till vårt syfte med studien kan metoden på så sätt belysa 

variationen i uppfattningarna av elevernas förutsättningar att återgå till hemskolan efter 

omorganisationen av resursskolorna (Wibeck, 2010). Det handlar om en kvalitativ 

undersökningsmetod som innebär att en grupp människor samlas för att fokusera kring ett 

visst ämne eller fråga. Det har tidigare mest använts vid marknadsundersökningar, men har 

blivit allt vanligare inom samhällsvetenskapliga undersökningar (Bryman, 2010). Ytterligare 

en anledning till att vi har valt den här metoden är att många perspektiv på en fråga kommer 

fram i ett gruppsamtal och genom att någon uttalar en uppfattning leder det till associationer 

och reflektioner hos de andra i gruppen (Obert & Forsell, 2000). Det finns en vinst i att 

dynamiken i gruppen ger ett bredare spektra av idéer och tankar än om vi gjort individuella 

intervjuer (Wibeck, 2010). 

Eftersom vi vill kunna jämföra de olika respondenternas svar med varandra i analysdelen har 

vi valt strukturerade fokusgruppsintervjuer. Det innebär att moderatorn, samtalsledaren, styr 

frågorna så att han/hon kan ha kontroll över vilka ämnen som diskuteras. En hög grad av 

inblandning av moderatorn gör det möjligt att försäkra sig om att alla önskvärda 

ämnesaspekter täcks in. En strukturerad intervjuguide kan bestå av sex olika typer av frågor. 

Samtalet inleds med öppningsfrågor där syftet är att få gruppmedlemmarna att känna sig 

avslappnade. Introduktionsfrågor används för att introducera det ämne som deltagarna ska 

diskutera och ger dem möjlighet att utgå från egna erfarenheter. För att föra samtalet framåt 

mot kärnan används övergångsfrågor som hjälper deltagarna att se ämnet i ett större 

perspektiv. De viktigaste frågorna för analysen är nyckelfrågorna som ska tas mest tid i 

anspråk under samtalet. Den avslutande frågan ger utrymme för att deltagarna får reflektera 

kring vad som sagts. Samtalet avslutas med att moderatorn ställer slutfrågan där deltagarna 

för möjlighet att komma med ett sista tillägg (Wibeck, 2010) (Se bilaga). 

Interaktionen mellan gruppmedlemmarna i en fokusgrupp ger ytterligare en dimension i 

samtalet att reflektera över. Hur medlemmarna reagerar på varandras åsikter gör det möjligt 

att skaffa sig en bild av hur samspelet äger rum i gruppen (Bryman, 2010). Det är också 

intressant att avläsa hur personerna inom gruppen reagerar inför en viss åsikt genom att 

studera ögonkast, leenden och kroppsställning (Wibeck, 2010).  

 

4.2 Urval 

Vår första kontakt togs med en av resursskolorna i kommunen. Eftersom situationen var 

turbulent på skolan efter beslutet om nedläggning var det osäkert om personalen i arbetslaget 

orkade ställa upp för en intervju. Arbetslaget var också hårt uppbokat i möten utöver den tid 

de var tvungna att finnas hos eleverna. Efter en tids funderingar fick vi tillslut möjlighet att 

träffa dem för en intervju.  

Genom resursskolan fick vi information om en grundskola F-6 som till hösten skulle få 

tillbaka en elev som nu fanns i resursskolans verksamhet. Vi såg en vinst i att få träffa 

skolpersonal från en mottagande skola eftersom förutsättningarna var stora för att det fanns ett 

stort engagemang kring frågeställningarna. Efter samtal med rektor på den mottagande skolan 
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blev vi erbjudna att få att träffa deras elevhälsoteam och det arbetslag som kommer att bli 

ansvarig för eleven till höstterminen. 

 

4.3 Datainsamling och genomförande   

Wibeck (2010) rekommenderar att fokusgruppintervjuer bör inledas med att berätta om våra 

roller som intervjuare. Då vi var två var det lämpligt att den ena av oss var moderator och den 

andra var observatör. Moderatorn talade om att hennes roll under intervjun var att lyssna på 

respondenterna och att leda samtalet. Hon poängterade även att det var respondenterna som 

var experter på det ämne som skulle diskuteras och att syftet med intervjun inte var att få fram 

rätt eller fel svar utan att ta del av deras uppfattningar. Observatörens roll under intervjun var 

att studera interaktionen i gruppen samt sköta inspelningsapparaten.  Vi valde att ha samma 

roller vid de två fokusgruppsintervjuerna för att få de yttre förutsättningarna så lika som 

möjligt.  
 

Vår första fokusgruppintervju ägde rum med elevhälsoteamet på den mottagande grundskolan 

och gruppen bestod av 5 personer. Det var rektor, biträdande rektor, specialpedagog, 

skolsköterska samt kurator. Intervjun avhandlades i deras konferensrum som första punkt på 

ordinarie mötestid. Konferensrummet var avskilt placerat vilket gjorde att samtalet kunde 

föras utan yttre störningar. Rektorn satte sig på kortsidan av det långa konferensbordet vilket 

förmodligen var hans ordinarie plats som mötesordförande. Övriga satt på rad bredvid 

varandra mitt emot oss som intervjuare. Under pågående intervju bad rektorn oss att avrunda 

samtalet inom 5 minuter, vilket gjorde att samtalet påskyndades och frågan som rörde 

möjligheter och hinder för att nå kunskapsmålen fick utelämnas. Samtalet varade i drygt 30 

minuter. 

Vid tidigare samtal med rektorn hade vi fått löfte om att även få träffa mottagande arbetslag 

för den elev som skulle tillbaka till sin hemskola efter sommaren. När vi skulle boka in en 

träff med dem visade det sig att det arbetslaget endast bestod av två lärare. Yttre 

omständigheter såsom tidsbrist, föräldrasamtal samt IUP-skrivande gjorde att endast elevens 

mottagande klasslärare var villig att ställa upp för en intervju vilket gjorde att just 

fokusgruppintervju gick om intet vad gäller mottagande grundskola. Enligt Alexandersson 

(2009) fokuserar man inom fenomenografin inte på den individuella nivån utan 

uppfattningarna studeras på den kollektiva nivån.  Vi ansåg ändå att hennes erfarenheter var 

betydelsefulla i förhållande till vårt syfte och frågeställningar så vi valde att genomföra en 

enskild intervju med klassläraren istället för att kontakta ett annat arbetslag. Klassläraren 

uttryckte själv att hon trots tidsbrist gärna ställde upp eftersom hon kände ett stort 

engagemang för ämnet. Samma intervjufrågor användes som vid fokusgruppsintervjuerna. 

Samtalet pågick i hennes klassrum vid det gemensamma arbetsbordet under tiden som 

eleverna hade idrott och vi fick även här 30 minuter i anspråk.   

Resursskolans arbetslag bestod av 4 personer. Två av dem arbetade som lärare i gruppen, en 

av dem var fritidspedagog och den fjärde var förskollärare och hade rollen som föreståndare. 

De tog emot oss under sin planeringstid. Vi satt vid ett stort avlångt bord i ett rum som 

användes av eleverna under skoltid. Personalen uttryckte att de kände en trötthet och brist på 

riktigt engagemang eftersom de var mitt uppe i att avveckla sin egen verksamhet. Under 

samtalet ringde telefonen vid några tillfällen vilket gjorde att en i arbetslaget fick avvika för 

att svara. Samtalet blev också avbrutet när en i personalgruppen och en av oss var tvungna att 
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flytta bilarna eftersom de sopade bort grus från parkeringsplatsen utanför. Samtalet varade 

totalt i 45 minuter.  

Vi var inte delaktiga i hur respondenterna placerade sig under intervjuerna utan det blev mer 

eller mindre slumpartat i alla tre fallen. Dock satt de på så sätt att de alla kunde få 

ögonkontakt med varandra vilket möjliggjorde ett samspel dem emellan i form av nickningar 

eller annat kroppsspråk som talade om ifall de kunde ta ordet eller inte. Moderatorn ledde 

intervjun framåt med hjälp av vår intervjuguide (se bilaga) där vi använde oss av en 

strukturerad form för att senare jämföra våra svar. Intervjuguiden valde vi att inte dela ut till 

respondenterna innan eller vid intervjutillfället. Detta för att vi inte ville riskera att personalen 

pratade ihop sig innan vi kom dit eller att de satt och fokuserade på frågor som skulle komma 

senare i guiden. Vi ville ha en så dynamisk variation som möjligt på våra svar enligt Wibeck 

(2010). Alla intervjuer bandades så att vi som moderator och observatör kunde hålla fullt 

fokus på våra respondenter utan att behöva anteckna för mycket under tiden. Efter 

intervjuerna skrev vi omedelbart ner våra tankar och iakttagelser som vi sett under tiden 

samtalen pågick. Därefter transkriberades intervjuerna för senare analys.  

 

4.4 Databearbetning  

Läsning och reflektion kombinerat med kritisk granskning av de kategorier vi formulerar i 

analysdelen är viktigt i arbetet med att gestalta variationen i uppfattningar. Kärnan i vår 

analys handlar om att göra jämförelser mellan våra svar, ett ständigt sökande efter likheter och 

skillnader. Genom dessa jämförelser kan en förståelse nyanseras och det karaktäristiska för en 

uppfattning växer fram (Larsson, 1986). 

I analysarbetet kategoriseras uppfattningarna för att bilda beskrivningskategorier. Det får inte 

bli uppräkningar av uppfattningar utan formas av hur uppfattningarna relaterar till varandra. 

Detta sker efter att forskaren har analyserat, tolkat och jämfört olika delar av datamaterialet. 

Det är en mer abstrakt nivå eftersom forskaren har selekterat, summerat och organiserat 

meningsinnehållet i intervjusvaren (Uljens, 1989).  

Alexandersson (2009) beskriver analys och tolkningsarbetet av intervjuerna i fyra faser. Den 

första fasen handlar om att bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck. Det innebär 

upprepade genomläsningar av de transkriberade intervjuerna. Genomläsningarna 

kännetecknas av en öppenhet mot materialet för att upptäcka företeelser som framträder. Ju 

mer förtrogen läsaren blir med materialet desto mer framträder mönster i form av likheter och 

skillnader. I den andra fasen uppmärksammas och konkretiseras skillnader och likheter än 

mer. Tolkningar kan komma att omprövas vilket leder till nya genomläsningar och det som 

inte är relevant för studiens syfte kan selekteras bort. I den tredje fasen kategoriseras 

uppfattningarna i beskrivningskategorier som på ett kvalitativt sätt ska skilja sig från 

varandra. I resultatredovisningen sammanfattas kategorierna så att de olika uppfattningarna 

framgår. Den sista fasen handlar om att studera den underliggande strukturen i 

kategorisystemet d v s hur uppfattningarna förhåller sig inbördes till varandra.    

Vårt sätt att närma sig dessa fyra faser innebar att vi i datorn började läsa de transkriberade 

intervjuerna många gånger var för sig för att bilda oss en egen uppfattning om texterna. 

Annars fanns en risk att vi för tidigt påverkade varandras helhetsintryck. Vi förde 

anteckningar för att minnas våra reflektioner. I nästa steg träffades vi för att uppmärksamma 

varandra på de likheter och skillnader vi fann i materialet. Efter ett tag framträdde fyra 

kategorier som vi kallade synsätt, delaktighet, resurser och bemötande. För att skilja 

intervjuerna åt skrev vi ut samtalen på olikfärgade papper. Vi skrev lappar med rubriker på 
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våra kategorier för att sedan klippa isär samtalen och sortera innehållet utifrån 

beskrivningskategorierna. Uppfattningarna rangordnades inte utan bedömdes som jämbördiga 

i förhållande till varandra.  

 

4.5 Trovärdighet och giltighet 

I kvalitativ forskning får frågorna om trovärdighet, noggrannhet och giltighet begrundas efter 

själva datainsamlingen.  I huvudsak handlar det om i vilken mån tolkning och analys 

representerar verkligheten. Inom fenomenografin handlar det om hur 

beskrivningskategorierna representerar undersökningspersonernas uppfattningar 

(Alexandersson, 2009). Det är viktigt att resultatet är relevant för studiens syfte och att data 

som redovisas är seriöst insamlad. Det visar vi genom att noggrant redovisa vårt 

tillvägagångssätt i datainsamling och genomförande. Vi har använt citat för att illustrera 

beskrivningskategorierna eftersom det också enligt Larsson (1986) ökar trovärdigheten och 

hjälper läsaren att fånga innebörden. För att ytterligare öka trovärdigheten har vi använt 

samma moderator vid alla tillfällen (Wibeck, 2010). 

Det finns en giltighet i studien eftersom samma diskussion kring nedläggning och 

omorganisation av resursskolor förs i fler kommuner än den vi har valt. Det är sannolikt så att 

de hinder och möjligheter som våra respondenter visar på överensstämmer med vad 

skolpersonal i andra kommuner upplever. 

 

4.6 Etiska överväganden 

Eftersom beslutet om resursskolans omorganisation och nedläggning berörde personalen i 

resursskolan personligen med tanke på att deras egna tjänster var hotade, var det ett etiskt 

övervägande att ställa frågor om att se möjligheter för inkludering i vanliga grundskolan. Att 

samtalet ägde rum i början av maj efter att beslutet fattades i mars, var nog bra eftersom 

beslutet då hade sjunkit in hos de berörda och de första känslorna hade lagt sig. Vid alla 

intervjuer informerades respondenterna om de forskningsetiska principer som vi tagit hänsyn 

till i arbetet. Det handlar om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjanderättskravet (Vetenskapsrådet, 2002). De upplystes om arbetets syfte och att 

deras deltagande var frivilligt. Att uppfylla konfidentialitetskravet innebar för vår studie att vi 

lagt stor vikt vid att avidentifiera alla personer vi intervjuat och de skolor vi besökt. Det var 

viktigt att ingen skulle känna oro över att den eventuella kritik som riktades mot beslutet 

skulle gå att härleda till skolan eller personalen som arbetade där.  
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5 RESULTAT 

Vi väljer här att redogöra för resultatet utifrån de fyra beskrivningskategorier som framkom 

under det fenomenografiska analysarbetet: synsätt, delaktighet, resurser och bemötande. Vi 

redovisar också interaktionen mellan gruppmedlemmarna i elevhälsoteamet och resursskolan. 

Eftersom vi gjorde en enskild intervju med klassläraren kan vi inte redovisa någon interaktion 

från grundskolans arbetslag.  

 

5.1 Beskrivningskategorier 

5.1.1 Synsätt 

Generellt sett när man hör personalen berätta om sitt arbete så märks det att de är väldigt 

måna om den här elevgruppen och brinner för sitt jobb.  Ingen av personalen ser eleven som 

ensam bärare av sina svårigheter eller har ett synsätt som sätter elevens problem ur ett 

individbaserat perspektiv. Däremot nämner elevhälsoteamet att det kan finnas en biologisk 

påverkan i form av en diagnos. De pratar om att de här barnen skapar en oro för andra, både 

för pedagogen och för kamraterna. Personalen kan se att det uppstår ett hinder när skolan inte 

lyckas att anpassa miljön tillräckligt för de här eleverna.  Man kan utläsa av respondenternas 

svar att deras syn på beteendeproblem härstammar ur ett relationellt eller alternativt 

perspektiv.  

Ett beteendeproblem skapar oro naturligtvis för barnet självt. Det är en situation som inte är 

lyckosam när man inte hittar former att anpassa efter barnet. (klassläraren)  

Respondenterna beskriver de här barnen som barn som inte mår bra och som har svårt att 

hantera både sig själva och omgivningen. Det blir ett hinder i mötet med andra elever och 

personal på skolan. Det visar sig oftast som yttre aggressioner i form av hårda ord och 

förstörelse. Elevhälsoteamet jämför de här elevernas beteende med vad som uppfattas som ett 

”normalt” beteende hos en elev. 

Här har det välts bänkar och kastats saxar och skrikits, gapats och slagits. Mycket konflikter 

ute på raster framförallt.    (klassläraren) 

Att man beter sig …hmm… lite mer utagerande kan man väl säga än de vanliga eleverna på 

skolan.      (elevhälsoteamet) 

Det förekommer också att elever som uppvisar utagerande beteendeproblem inte bara riktar 

sina aggressioner utåt mot materiella ting eller andra personer utan det kan även handla om att 

man skadar sig själv istället. 

Men vissa elever kan ju ha det riktat mot sig själva när de blir arga. Det är inte alla som 

riktar det mot andra utan en del, om nåt går emot en så kan man ju förstöra för sig själv. Som 

bara förstör sina egna grejer, sin favoritteckning, och har inget behov av att förstöra för 

någon annan.     (resursskolan) 

Alla delar samma uppfattning av att detta är elever som har väldigt låg bild av sig själva. 

Även om eleven trivs väldigt bra på resursskolan så har det satt spår i själen att ha blivit 

bortplockad från sina klasskamrater. Det gör att resursskolepersonalen har en kluven 

inställning till omorganisationen. De ser att barnen växer i deras verksamhet men att de ser 

också att barnets självförtroende är i botten då den sett sig som orsak till att ha blivit flyttad 
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på. Det kan upplevas som ett hinder när eleven ska återgå till sin hemskola, just med tanke på 

att eleven sett sig som ett misslyckande i den miljön tidigare.   

Det händer mycket med självförtroendet och bilden av sig själv när man inte får rätt 

förutsättningar för att lyckas.    (klassläraren)  

Visst finns det risker eller brister i att man faktiskt blir exkluderad från sin vanliga grupp. Det 

kan sätta djupa spår i en elev och man kan få en känsla av att det är mig det är fel på, är det 

verkligen mitt fel att det inte funkar i min klass. Det kan ju verkligen bli så att man förstärker 

eleven som den som är den skyldiga.   (resursskolan) 

Personalen på resursskolan uttrycker en stor oro över att de här eleverna inte får tillräckligt 

med positiv uppmärksamhet när de nu ska tillbaka till hemskolan. Ett hinder kan handla om 

att eleverna inte får möjlighet att bygga upp sin självkänsla igen, om det inte finns många 

vuxna runtomkring dem som kan ”lappa och laga”. Klassläraren ser möjligheter för en bra 

inkludering om läraren är medveten om vikten av att se de positiva sidorna hos eleven. 

Nu ska man göra det på hemskolan och då hoppas jag att det finns nån som kan stå och hälla 

i den här hinken där självförtroendet bara sprutar ut i alla hål. Nån som kan täta till och fixa 

till, du duger!    (resursskolan)  

Att man lyfter de barn som ofta hamnar i negativt, när det går bra, att man lyfter upp det. Är 

man duktig i idrott, är duktig på att måla eller vad det nu är för något. Att man blir sedd för 

det och bekräftad.      (klassläraren)  

 

5.1.2 Delaktighet 

Det finns en oro i elevhälsoteamet och i resursskolan över att beslutet, som innebär att 

eleverna i resursskolorna ska tillbaka till sina hemskolor, genomdrivs för snabbt. Återgången 

måste få ta tid och eleven ska vara mogen för det. Resursskolan känner en misstro mot 

politikerna som fattat beslutet och upplever ett hinder då beslutet är taget utan en tydlig plan 

för hur det ska genomföras och fungera i praktiken. Resursskolan beskriver det som att en 

viktig tårtbit fattas. Att man har gjort ramen, men inte tänkt på hur den ska fyllas. De menar 

att beslutet är fattat utifrån en ideologisk trend som innebär att alla elever ska få finnas med 

och vara delaktiga i den vanliga grundskolan. Klassläraren ser att möjligheter för delaktighet 

handlar om att eleven ska vara med i sin klass på det som fungerar.  

Allting som funkar ska man ju vara med på i den stora gruppen. (klassläraren) 

En viss variation i uppfattning framkommer i elevhälsoteamet inför ordet inkludering. En i 

gruppen beskriver det som ett inneord, där inkludering står för något ”fint”. Personen i fråga 

menar att skolvärlden inte är så enkel. En annan i gruppen uppfattar inkludering som ett 

positivt ord som står för möjligheten att tro att eleven kan växa i sin egen miljö. Resursskolan 

utvecklar inkluderingsbegreppet och väger hinder och möjligheter för att bli inkluderad på ett 

fullvärdigt sätt. 

Dels kan man ju vara fysiskt inkluderad. Sen kan man ju vara pedagogiskt inkluderad, och det 

kan ju vara rätt så lätt att göra, men det svåra är ju att vara socialt inkluderad. Att ha sin 

tillhörighet i en grupp liksom. Det är ju det som oftast är våra elevers största problem. 

     (resursskolan) 



 

  22 (34) 
 

Ja, det kan ju vara väldigt exkluderande att vara inkluderad. (resursskolan) 

Resursskolan beskriver inkludering som en process som kräver mycket av den vanliga skolan. 

De upplever att det finns ett hinder om eleverna som återgår bara blir fysiskt inkluderade om 

skolan inte förändras på något sätt. De ser att skolan måste bli bättre på att ta tillvara elevers 

olika inlärningsstilar och variera undervisningen mer. 

Alla delar en gemensam uppfattning av att resursskolan är en bra verksamhet. Klassläraren 

menar att det kan vara nödvändigt för en elev att byta miljö när man har försökt allt, 

elevhälsoteamet ser att det t o m kan vara en förmån för eleven. Det är bara resursskolan 

själva som visar en självkritisk sida mot sin egen verksamhet. 

Man har ju aldrig något facit, man vet ju inte hur det hade gått om eleven hade varit kvar på 

sin vanliga skola jämfört med att gå här de åren. Så man kan ju aldrig se vilket som varit det 

bästa.     (resursskolan)  

 

5.1.3 Resurser 

Ett återkommande ord vid alla tre intervjutillfällena är ordet resurser. Det finns en oro över 

hur resurserna är tänkta att fördelas i och med nedläggningen och omorganisationen av 

resursskolorna i kommunen. Förslaget innebär en förstärkning i form av fler kuratorstjänster. 

Elevhälsoteamet och resursskolan ser ett hinder, då de ställer dessa tjänster emot fler 

lärartjänster. De menar att kuratorerna inte kan ersätta behovet av vuxna som finns på plats i 

de situationer som uppstår i det vardagliga arbetet.  

Man kan inte stötta en skola med experter om det inte finns tillräckligt med grundpersonal 

som kan ta det här. Då blir det bara frustrerande.   (elevhälsoteamet) 

Ja visst kan det vara bra med kurator, det är ju suveränt, men det hjälper ju kanske inte alltid 

på matte- eller svensklektionen att det finns en kurator som man träffar nån gång i veckan.  

     (resursskolan)  

Kommentarerna speglar en misstro mot att politikerna som fattar beslut om skolan är för långt 

borta ifrån ”verkligheten” och inte förstår hur situationen ser ut i skolan. 

Elevhälsoteamet och resursskolan ser dock att omorganisationen innebär en möjlighet att 

upprätta en smidigare kontakt med socialförvaltningen och utforma tidigare insatser med hjälp 

av kuratorer. Resursskolan menar att det ofta redan på bvc går att upptäcka barn med 

problembeteende men att inga tillräckliga insatser görs utan problemen skjuts på framtiden. 

Men man hoppas ju då att kuratorerna ska få den rollen. De ska kunna komma in med lite nya 

ögon och se och jobba bättre med de här eleverna tidigt då så man skapar kontakter via soc. 

Att det inte ska vara ett stort steg att få en soc-kontakt utan det ska finnas i och med kuratorn 

där.      (resursskolan) 

Våra respondenter delar samma uppfattning när de upplever hinder i att det finns för lite 

resurser i den vanliga grundskolan för att kunna inkludera dessa elever på ett bra sätt. 

Klassläraren går till rektorn för att be om mer resurser, rektorn å sin sida känner sig begränsad 

av de resurser han har att förfoga över och resursskolan refererar till politikerna som säger att 

det visst finns resurser i skolan, men att de inte tas tillvara på rätt sätt. En möjlighet för en 
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gynnsam inkludering, menar resursskolan, är att omfördela skolans resurser så att lärarna får 

arbeta mer tillsammans i lag kring elever med utagerande beteendeproblem. 

Jag skulle säga att det ligger mer på rektorns bord att fördela resurser. För de här eleverna 

är mer resurskrävande och då behövs det mer tillgång till det. Att man som klasslärare 

bevakar intressena. Går till elevhälsoteamet och säger ”det här reder jag inte ut själv”.  

     (klassläraren) 

Det gäller att fördela de personalresurser man har på bästa sätt och efter de pengar man har. 

Problemet är att pengarna inte räcker.   (elevhälsoteamet) 

Vi har haft politiker här och de säger att stödet finns i skolan. Man har resurser i skolan, men 

man måste hitta dem liksom.   (resursskolan) 

Kommentarerna beskriver en jakt på pengar. Det gäller att göra sig hörd för att få del av 

pengarna. Klassläraren uttrycker det i form av att ”bevaka sina intressen”. Pengar verkar ändå 

inte lösa allt. Det spelar ingen roll om man får en extra person till verksamheten om inte den 

rätta kompetensen finns. Klassläraren upplevde sig som ensam i klassrummet trots att det 

fanns en extra resurs i klassrummet. När assistenten inte fungerade ihop med den elev som 

sedan blev placerad i resursskola, blev det inte till någon hjälp varken för läraren eller för 

eleven.  

Hur gärna man än vill så är man helt ensam, det är inte enkelt. Hon hade förvisso assistent, 

men hade haft den assistenten för länge.   (klassläraren) 

Hade man haft en utbildad pedagog på nåt sätt som hade kunnat orka med det här, då tror 

jag att man fixat mycket av det.   (resursskolan) 

Man måste använda de pengar man har på bästa sätt. Med den personal man har. Det är inte 

lätt och alltid så smidigt, för man har de man har.  (elevhälsoteamet) 

Resursskolan menar att det finns möjligheter att inkludera eleven i den vanliga verksamheten 

om den rätta kompetensen finns. För att nå dit skulle alla lärare behöva vidareutbilda sig för 

att få en specialpedagogisk kompetens. Elevhälsoteamet ser ett hinder i nuläget att lärarnas 

förmåga och vilja inte alltid räcker till för att ta hand om elever med utagerande problem. 

Klassläraren ser en möjlighet till en bra återgång för sin elev då skolan förmodligen får en 

förstärkning i form av en övertalig pedagog från resursskolan till hösten. Hon talar om att det 

antagligen kommer att bildas en liten undervisningsgrupp med berörd elev tillsammans med 

några andra elever på skolan som är i behov av särskilt stöd.   

 

5.1.4 Bemötande  

Det finns en samstämmig uppfattning av att det viktigaste för en lyckad inkludering vid 

återgången handlar om lärarens och elevernas bemötande. Läraren fyller en stor funktion i 

konsten att individualisera men också i förebyggande syfte att jobba med hela elevgruppen. 

Just lärarens vilja och attityd till att göra allt man kan för att det ska bli en bra inkludering är 

av yttersta vikt för om återgången resulterar i en möjlighet eller ett hinder.  

Att man ska vara tillåtande mot sig själv och mot andra, att få en förståelse att man är olika. 

Att det är ok. Att det är väldigt högt i tak i en grupp och det tror jag kräver väldigt mycket 

arbete från lärarens sida att kunna komma till det.  (resursskolan) 
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Många lärare är duktiga och proffsiga på bemötande men det är inte alltid som man är 

välkommen tillbaka, för det är många som tycker det är knöligt och försöker skjuta på det. 

(resursskolan) 

För ibland kan vi råka ut för, att finns inte viljan, då hjälper ju inte någonting. 

     (elevhälsoteamet) 

En möjlighet för en lyckad återgång ligger också i skolpersonalens förmåga att anpassa och 

styra upp undervisningen. Det är viktigt att bygga på elevens intresse. För varje gång läraren 

lyckas att undvika nya misslyckanden för eleven, är mycket vunnet tillbaka. Helst ska man 

hela tiden ligga steget före, just för att undvika att det uppstår en konflikt. Att få barnen att 

trivas i skolan är ytterligare en faktor som underlättar i undervisningssituationen.  

Anpassa materialet på det sättet som fungerar, för oftast är det ju styrda material som 

fungerar bättre.    (klassläraren)  

Vissa elever kan man tänka att hade man jobbat på ett annorlunda sätt så hade det kanske 

kunnat gå.     (resursskolan) 

Alla behöver ju trivas på olika sätt. Trivs man behöver man inte bråka lika mycket. 

     (elevhälsoteamet) 

 En utagerande elev har många gånger straffat ut sig från gemenskapen i klassen och bränt 

sina kamratrelationer innan de kommer till resursskolan. Många är väldigt trötta på det stök 

som förekommit under lång tid och det sker många gånger missförstånd som definitivt kan bli 

ett hinder med tanke på återgången. 

Det är ju inga kamrater som orkar med dem helt enkelt så de blir ju utstuffade. 

     (resursskolan) 

Man missförstår varandra och man har inte tillräckligt med tid att reda i det. Från båda håll 

blir det missförstånd.    (elevhälsoteamet) 

Men elevhälsoteamet och klassläraren poängterar ändå att kamraterna är bra på att visa 

förståelse då de får reda på att en elev har vissa bekymmer. Det handlar också om att försöka 

uppmärksamma det goda hos eleven så man kan bygga på det. En möjlighet kan vara att 

placera eleven i parallellklassen eller grannskolan just för att det är så viktigt att han/hon 

lyckas.   

Men min erfarenhet är ändå att barn har oerhört stort tålamod med sina kamrater. 

     (klassläraren) 

Det är en lång process för både eleven och föräldrarna innan man blir erbjuden plats på en 

resursskola. Det medför blandade känslor för alla parter. Föräldrar till de elever som nu ska 

tillbaka till hemskolan har pendlat mellan hopp och förtvivlan, det kan utläsas av all 

mediauppbåd i lokalpressen och bekräftas av resursskolan. Från att äntligen ha landat i en 

lugn och trygg situation ska deras barn tillbaka till det som tidigare varit ett misslyckande för 

dem. Elevhälsoteamet talar om vikten av att samarbeta med föräldrar till elever med 

beteendeproblem men att det inte alltid är så lätt. Det ser dock en möjlighet till lättare 

samarbete nu när eleven ska återgå till hemskolan, då föräldrarna har blivit mer medvetna om 
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sitt barns svårigheter. De ser också att skolpersonalen behöver söka förståelse hos de andra 

föräldrarna i klassen för att få dem att inse att alla barn är olika och har olika behov. 

Det handlar väl om ett ständigt arbete, medla, att man medlar när det blir konflikter. Att man 

har mycket kontakt med föräldrar till alla eleverna i klassen. (elevhälsoteamet) 

Vi har ju en faktor som inte är så trevlig i och för sig men jag har ju varit med om att 

föräldrar till andra elever i klassen kan nästan hota med att ta sina barn från skolan om man 

inte gör någonting med den eleven.   (elevhälsoteamet)  

 

5.2 Interaktionen 

5.2.1  Elevhälsoteamet  

Det fanns en stor kompetens och erfarenhet inom gruppen då flertalet av dem arbetat länge 

inom skolans verksamhet. Gruppens ledare utstrålade värme och trygghet och intog en aktiv 

roll i samtalet i form av stort talutrymme.  En omständighet som förmodligen påverkade 

diskussionen var att en i gruppen arbetade sin första dag efter en tids sjukskrivning. Vi 

upplevde att personen höll en mycket låg profil under samtalet i förhållande till hennes 

yrkesprofession. En av respondenterna hade bara ingått i gruppen under knappt ett läsår och 

var också den personen som tog minst taltid i anspråk. Elevhälsoteamet som helhet ansågs 

väldigt samstämda i sina åsikter genom nickningar och medhåll vid varandras kommentarer. 

Det kan bero på att de träffas regelbundet och att ämnet varit uppe för diskussion i tidigare 

sammanhang.  

 

5.2.2  Resursskolan 

Resursskolans arbetslag var ett sammansvetsat team. De hade arbetat tillsammans under 10 

års tid och kände varandra väl. Det märktes att de var trygga med varandra och kunde därför 

svara på frågorna mer avslappnat än vad elevhälsoteamet gjorde. Störst talutrymme togs av de 

två lärarna men även här förekom nickningar och medhåll på varandras inlägg regelbundet 

under samtalet.     

 

5.3 Sammanfattning av resultatet 

I vår studie hade vi som syfte att visa på skolpersonalens uppfattningar av vilka 

förutsättningar som behövs för att eleverna ska kunna återgå till sin hemskola efter 

omorganisationen av resursskolorna. Vi ville undersöka vilka möjligheter och hinder som 

finns för elever med utagerande beteendeproblem att inkluderas i grundskolan efter en period 

i en resursskola.  

Vi ser en stor vilja och ambition hos alla våra respondenter att göra så mycket de bara kan för 

att det ska bli en lyckosam inkludering av de elever som nu ska återgå till sina hemskolor. Av 

deras uppfattningar kan vi utläsa att de ser både möjligheter och hinder framför sig i elevernas 

förutsättningar att komma tillbaka.  
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Det handlar om ett synsätt där eleverna måste få rätt förutsättningar att hantera både sig 

själva, men också sin omgivning. De allra flesta elever som kommer till resursskolan gör det 

med en tung ryggsäck i bagaget. De ser sig själva som ett stort misslyckande och det krävs 

mycket arbete från alla håll för att de inte ska falla tillbaka till ett destruktivt beteende. 

Särskilt med tanke på att det nu inte kommer att finnas lika många vuxna runtomkring som 

kan bekräfta dem. Det ser resursskolan som ett hinder i och med beslutet av 

omorganisationen. Klassläraren ser ändå möjligheterna i att fokusera på elevens goda sidor, 

att lyfta upp och berömma dem och låta dem vara delaktiga i klassundervisningen på det som 

man med säkerhet vet fungerar. 

Resursskolan ger en tydlig beskrivning av begreppet inkludering. Det är en delaktighet som 

rymmer flera dimensioner. De ser att det måste till en social inkludering för att de här 

eleverna ska bli delaktiga på riktigt och det är det som är den stora utmaningen. Skolan måste 

förändra sig på något sätt. De ser en risk i att färre lärare runt eleven bara leder till att de blir 

fysiskt deltagande. Inkluderingstanken blir på så sätt bara en pappersprodukt. Men å andra 

sidan kan de se möjligheter till en lättare kontakt och tidigare behandling i och med införandet 

av de nya kuratorstjänsterna.  

Bristen på resurser i skolan kan enligt respondenterna visa sig på olika sätt. Rent ekonomiskt 

så fattas det alltid pengar menar de som arbetar i skolan men från politikerhåll så hänvisar 

man till att det handlar om att omfördela det man har. Förutom att man får de pengar man får, 

så menar även elevhälsoteamet att man har den personal man har. D v s att resurser i form av 

personalens kompetens kan både ses som ett hinder och en möjlighet. Det gäller för rektorn 

att göra det möjligt så långt det går att se till att personal med rätt kompetens arbetar med den 

berörda eleven som ska tillbaka till sin hemskola.        

Om en lyckad inkludering ska ses utifrån möjlighet eller hinder är respondenterna eniga i sina 

uppfattningar av att det till stor del ligger i vilket bemötande eleven får. Det handlar om allas 

bemötande, d v s skolpersonalens, kamraternas och elevens föräldrar, men också andra elevers 

föräldrar. Resursskolan betonar vikten av att alltid arbeta förebyggande med hela gruppen så 

att möjligheterna ökar för att en elev från resursskolan kan få känna sig välkommen tillbaka 

till sin hemskola inför höstterminen. 
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6 DISKUSSION  

I detta avsnitt diskuterar vi den metod vi har använt och det resultat som framkom i denna 

undersökning.   

 

6.1 Metoddiskussion  

Fenomenografin är som tidigare nämnts lämplig att använda för att söka variationen av ett 

fenomen (Marton, 1996).  Fokusgrupper som metod studerar i sin tur hur ett fenomen kan 

upplevas på olika sätt av olika människor. Den kan också användas som en bra strategi för att 

jämföra svar hos grupper där likheten mellan medlemmarna i varje enskild grupp och 

skillnaderna mellan de olika grupperna kan lysa igenom (Wibeck, 2010). Även om vi inte ser 

stora skillnader inom och mellan gruppernas svar kan vi ändå urskilja en viss variation i deras 

uppfattningar. Vi valde att studera uppfattningar från tre olika perspektiv för att undersöka de 

möjligheter och hinder som finns för elever med utagerande beteendeproblem att inkluderas i 

grundskolan. Vi var inte ute efter likheter och skillnader mellan de olika enheterna, även om 

det hade kunnat bli en intressant bieffekt, utan variationen i uppfattningar mellan 

skolpersonalen i stort.  Med tanke på uppsatsens storlek var tre enheter rimligt att intervjua 

samt att elevhälsoteam, klasslärare samt resursskola täcker upp den skolpersonal som är 

involverade i de här elevernas skolsituation.  

Att använda fokusgruppsintervjuer som metod innebar att vi fick mer fylliga svar än om vi 

hade använt oss av enbart enskilda intervjuer eftersom en persons tankar i gruppen ger 

associationer till nästa att ta vid och bygga ut svaret på frågan (Obert & Forsell, 2000). Det 

märktes också när vi intervjuade klassläraren eftersom det samtalet blev kortare. Vi valde att 

använda oss av strukturerade fokusgrupper dels med tanke på att det som Wibeck (2010) 

skriver är lämpligt då ett känsligt ämne ska diskuteras, men även för att moderatorn skulle 

kunna styra frågorna så att gruppdynamiken blev tydligare. Då debatten varit het i media 

kände vi viss oro för att en del av respondenterna skulle bli alltför känslomässiga då beslutet 

påverkar dem personligen i form av omplacering. Skulle det ske kunde moderatorn flika in 

med styrda frågor för att kontrollera att samtalet kunde fortlöpa.   Men respondenterna visade 

inte några problem med att samtala kring ämnet. Det flöt på naturligt hela tiden och det var 

alltid någon som ville flika in med sina tankar. Inte heller verkade observatörens närvaro störa 

interaktionen då det enligt Wibeck (2010) finns en risk att det kan upplevas som ett hot av 

gruppmedlemmarna att det sitter en person som observerar. En kritik som dock kan vara 

befogad är att vi inte gjorde någon fokusgruppintervju vad gäller mottagande grundskola. Vårt 

beslut motiverades ändå av att vi ansåg det värdefullt att få tillgång till en mottagande 

klasslärares åsikter från samma rektorsområde där vi visste att en elev skulle komma tillbaka 

till hösten.    

Fokusgruppmetoden har även den sina begränsningar. Bryman (2010) tar t e x upp problem 

med gruppeffekter som kan uppstå.  Vissa blir mer dominerande i samtalet än andra och 

gruppen blir mer eniga i sina åsikter p.g.a. grupptryck. Hans synpunkter stämmer väl överens 

med hur vi upplevde att våra samtal blev. I båda fokusgruppsintervjuerna var det två i 

respektive grupp som tog övervägande del av talutrymmet och som tidigare nämnts förekom 

det inte heller mycket oenighet i grupperna. Just grupptryck kan vara en fara för 

trovärdigheten i vår studie då det enligt Wibeck (2010) kan handla om att deltagarna inte 

säger vad de tänker eller utelämnar information. Det är något vi måste ha med oss i våra 

tankar och som kan ha påverkat vårt resultat. 
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Det var värdefullt och framförallt en förutsättning för en noggrann analys att spela in 

samtalen. När vi i efterhand lyssnade på samtalen för att transkribera dem framkom saker som 

vi inte uppfattat under samtalens gång, både när det gällde innehållet och sättet de sa saker på. 

Vid transkriberingen kunde vi delvis uppfatta interaktionen mellan gruppmedlemmarna via 

jakande medhåll eller instämmande bekräftelser.      

Då vårt syfte med studien handlade om att undersöka skolpersonalens uppfattningar av 

elevernas förutsättningar att återgå till hemskolan, var det naturligt för oss att inspireras av 

fenomenografin. Marton (1996) beskriver just begreppet uppfattningars fokus vid 

fenomenografiska studier och där det för oss har handlat om att beskriva, analysera och tolka 

våra respondenters svar. Här har det varit en fördel för oss att vara två då det i analysarbetet 

krävdes många inläsningar av utskrifterna för att se mönster i form av våra valda 

beskrivningskategorier. För att stärka trovärdigheten i vårt resultat hade vi kunnat låta en 

utomstående bedömare granska våra kategorier för att härleda tillbaka till våra respondenters 

svar enligt Alexandersson (2009) men tiden medgav inte detta.      

 

6.2 Resultatdiskussion 

Beslutet om att resursskolorna ska läggas ned och att eleverna ska inkluderas i sina hemskolor 

är fattat av en borgerlig majoritet i kommunen. Elevhälsoteamet uppfattar att beslutet kommer 

av att inkludering nu är ett inneord. Resursskolan hänvisar till ett möte med kommun- 

politikerna som beskriver beslutet som ett ideologiskt beslut som står för att man vill skapa en 

skola som är till för alla, där alla har rätt att känna delaktighet. Vi anser att det är ett 

våghalsigt beslut i den meningen att det inte finns någon forskning kring de konsekvenser det 

kan medföra för de elever som abrupt måste avsluta sin tid på resursskola. De rycks upp från 

en verksamhet för en återgång till sin hemskola utan att egentligen kanske vara mogna för det. 

Sandén (2000) påvisar i sin avhandling att det efter placering på skoldaghem måste ske en 

successiv återgång till hemskolan för att den ska bli lyckosam. Den successiva återgången 

kommer inte infinna sig i här i och med att beslutet fattades under vårterminen och kommer 

att gälla fr.o.m. skolstart till hösten. 

Resursskolan uttrycker en oro över att det är ett beslut som ser snyggt ut på pappret, men att 

politikerna struntar i om det genomförs med god kvalitet. Berörd kommun hävdar att det inte 

är ett beslut som fattats för att göra besparingar eftersom man anställer åtta kuratorer 

(kommunens lokalpress, 11-02-16). I Lgr 11 ska elevhälsovården stärkas med krav på fler 

kuratorer. Kan det vara så att kommunen har en baktanke när de i kombination med att lägga 

ned resursskolorna anställer kuratorer som ändå hade behövts i en framtida organisation? 

Elevhälsoteamet och resursskolans personal delar en gemensam uppfattning av att skolan 

behöver stärkas upp av fler pedagoger med specialpedagogisk kompetens och att de inte kan 

ersättas av kuratorer. Den täta vuxenkontakt som har funnits för eleverna på resursskolorna 

försvinner som en skyddande faktor för eleverna vilket kan innebära ett hinder för 

inkludering.  

På resursskolan beskriver man inkludering i tre nivåer, fysiskt, pedagogiskt och socialt. För 

att uppnå verklig inkludering behövs alla tre. Det räcker inte med att vistas i samma lokaler 

och få anpassat material för att vara inkluderad om eleven inte känner en tillhörighet i den 

sociala gemenskapen. Ogden (2008) menar att inkludering måste ses som en process där 

skolans rambetingelser behöver förbättras. När skolor inte räcker till för elever med 

beteendeproblem sätts hela skolans organisation på prov och svagheter avslöjas i organisation, 

innehåll och praktiskt arbete. Vi ser här en variation i våra respondenters uppfattningar då 



 

  29 (34) 
 

resursskolan lägger större fokus vid att skolan rent generellt är i behov av en organisatorisk 

förändring, och behöver utgå mer från elevers olika sätt att lära. Klassläraren och 

elevhälsoteamet utgår mer från skolans nuvarande organisation och befintliga resurser. De 

visar inte samma övergripande perspektiv utan talar mer om anpassning till den enskilda 

eleven. Det är svårt att tro att detta beslut kommer medföra några omfattande förändringar vad 

gäller den aktuella skolans organisation. Beslutet ska genomföras redan till hösten och då är 

risken stor att eleverna får anpassa sig till skolans struktur istället för tvärtom. 

Klassläraren uttrycker att det kan komma att bildas en liten grupp inom skolan för att stödja 

den elev som kommer tillbaka, och de elever som redan finns på skolan som är i behov av 

särskilt stöd. Ljusbergs avhandling (2009) är starkt kritisk mot särskilda undervisningsgrupper 

inom skolan eftersom de stigmatiserar eleverna och får dem att känna att det är deras fel att de 

befinner sig där. Då är frågan vad som är minst illa för eleven. Att vistas på resursskola eller i 

en liten undervisningsgrupp på sin hemskola?  

Alla respondenter delar uppfattningen av att den enskilda läraren är oerhört betydelsefull i 

mötet med elever med utagerande beteendeproblem.  Lärarens bemötande kan vara avgörande 

för om en elev ska lyckas eller inte. I elevhälsoteamet uttrycker man att skolan är styrd av den 

personal man har och att det påverkar hur lyckosamt det blir för eleven. Även resursskolan 

påtalar att lärarens kompetens inte alltid är tillräcklig. Läraren måste ha kunskaper om 

problematiken kring elever med beteendeproblem för att kunna agera på ett adekvat sätt. De 

talar om vikten av positiv förstärkning och att det inte går att kritisera en elev till förändring. 

Greene (2009) menar att ”barn gör rätt om de kan”, d v s om de har de biologiska 

förutsättningarna. Då hjälper det inte att bestraffa eleven när den gör fel utan istället komma 

fram till vad som orsaker det utagerande beteendet och röja de hinder som utlöser 

frustrationen. De lärare som eleverna möter när de återgår till sin hemskola kan med sitt sätt 

att vara både skapa möjligheter och hinder för en lyckosam inkludering.  

En styrka som resursskolan upplever att de har, är möjligheten att arbeta tillsammans i 

personalgruppen och stödja varandra. Klassläraren å andra sidan känner sig ensam och 

otillräcklig. Klasslärarjobbet är fortfarande på många skolor ett ensamarbete där den enskilde 

läraren är utlämnad att på egen hand klara av situationen i klassrummet. Nordahl m fl. (2007) 

hävdar att samarbete i personalgruppen är en förutsättning för att klara av de utmaningar som 

de professionella ställs inför. På den aktuella skolan ska det ske en förstärkning i form av 

personal från resursskolan vilket gör att klassläraren ändå ser att det finns möjligheter att 

lyckas med inkluderingen. 

Eresund & Wrangsjö (2008) skriver att skyddsfaktorer kan motverka en negativ utveckling 

hos ett barn trots att förutsättningarna är bristfälliga när det gäller de risk- och 

sårbarhetsfaktorer som barnet utsätts för. Det talar för ett behov av förebyggande arbete och 

tidiga insatser ifrån samhället. Resursskolan uttrycker en frustration över att problembeteende 

går att upptäcka redan i förskolan, men att problemen hela tiden skjuts på framtiden. Avsikten 

med omorganisationen motiveras av politikerna med att det ska göras tidiga insatser redan i 

hemskolan. Det ska inte behöva gå så långt att eleven blir placerad i en resursskola. Ogden 

(2008) menar att ju äldre barnen blir desto mer fastlåsta blir deras beteendemönster, vilket 

fodrar mer resurskrävande insatser. De elever som nu ska återgå till sina hemskolor har i 

många fall haft långvariga beteendeproblem och det kan utgöra ett hinder.  

När det gäller synen på elevens svårigheter finns ett relationellt perspektiv hos skolpersonalen 

eftersom de beskriver miljöns betydelse och omgivningens bemötande som utgångspunkt för 

vad som formar en som individ. Det förhållningssättet har sin bakgrund i 

socialinteraktionistiska teorier (Nordahl m fl. 2007).  Elevhälsoteamet berättar att föräldrar till 
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andra elever ser att utagerande beteendeproblem är något som är individbaserat och lösningen 

på problemet är att flytta på den elev som stör. Vi menar att det speglar ett punktuellt synsätt 

som förklaras med elevens biologiska egenskaper. Det är intressant att höra elevhälsoteamet 

definiera utagerande elever som elever som beter sig lite mer utagerande än vanliga elever, 

eftersom vi menar att det är en subjektiv bedömning och att den formas av vilka elever man 

har att jämföra med. Vad som är normalt anser Grieve (2009) bestäms utifrån vilka sociala 

och kulturella normer som råder och det kan se olika ut från skola till skola. 

Grieve (2009) menar att lärarnas inställning till inkludering är betydelsefullt om det ska bli 

lyckosamt. Även Skolverket (2009) skriver om vikten av att alla på skolan känner delaktighet 

och engagemang för att inkludering ska fungera. I vår studie beskrivs resursskolan som en bra 

verksamhet och beslutet att inkludera eleverna i sina hemskolor redan till hösten stöds inte av 

några vi talat med. Vad får det för konsekvenser för genomförandet? En förändring som sker 

motvilligt gör att risken är stor att personalen lättare ser hinder än möjligheter för eleverna. 

Resursskolans personal drabbas dessutom personligen av beslutet eftersom de förlorar sina 

nuvarande arbeten när verksamheten läggs ned. Vi upplever trots allt att det finns en god vilja 

att göra situationen så bra som möjligt för eleverna. Elevhälsoteamet betonar att de ska göra 

allt de kan för att eleven ska känna sig välkommen tillbaka. 

Vi tror att speciallärare kan fylla en viktig funktion på skolorna, både när det gäller kunskaper 

kring förebyggande arbete och en övergripande blick för de skyddande faktorer som kan 

motverka risk- och sårbarhetsfaktorer som finns hos elever med utagerande beteendeproblem. 

Uppenbart är att inkludering inte bara är ett principbeslut utan att det handlar om en process 

som kräver ett ständigt arbete och ett stort engagemang hos alla som möter elever med 

utagerande beteendeproblem i skolan. Det kommer alltid att finnas hinder men med rätt 

synsätt och specialpedagogisk kompetens finns möjligheter för att lyckas.   

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att i fortsättningen studera hur det gick för de aktuella elever som nu 

ska tillbaka till sina hemskolor. Blev de fullvärdigt inkluderade i sina klasser eller blev det 

bara en fysisk inkludering som gjorde dem än en gång exkluderade? Blev de placerade i sina 

ursprungsklasser eller valde man att sätta dem i en parallellklass eller grannskola? Hur 

upplevde eleverna sin återgång till hemskolan?  När det handlar om känsliga studier som i det 

här fallet enskilda elever med beteendeproblem måste man tänka på att det ska vara etiskt 

försvarbart att göra en undersökning. Men för att få något slags facit på hur komplext det här 

beslutet är, skulle det vara intressant att efter ett år göra en grundlig studie av de berörda 

elevernas situation.   
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BILAGA                       

 

 Fokusgruppsfrågor 

       

Öppningsfrågor 

Gruppen presenterar sig – ålder, yrke, utbildning, antal verksamma år  

 

Introduktionsfrågor 

Hur definierar ni utagerande beteendeproblem? 

Vad lägger ni in i begreppet inkludering? 

 

Övergångsfråga 

Varför tror ni att beslutet om omorganisationen har tagits? 

 

Nyckelfrågor 

Möjligheter och hinder för eleverna att känna delaktighet i klassen 

 

Möjligheter och hinder för att skapa relationer till klasskamraterna 

Möjligheter och hinder för att skapa relationer till skolpersonalen på skolan 

 

Möjligheter och hinder för att nå kunskapsmålen 

 

Möjligheter och hinder kring organisationen av stödet till eleven 

 

Avslutande fråga 

Hur känner ni inför den här omorganisationen? 

      

     Slutfråga 

     Är det någon som vill tillägga något? 


