
 

 

 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

 

 

 

 

 

”Han är ju som vilken kille som helst. Det är bara det att vissa grejer 

har han svårt med, den sociala biten.” 

 

Att som resursperson arbeta för elevers delaktighet  

 

 

 

 

 

Anette Tirén och Magnus Bergström 

 

 

 

 

 

 
Självständigt arbete i specialpedagogik-specialpedagog 

avancerad nivå, 15 högskolepoäng  

 

 

 
                                                                         Handledare: Eva Skogman 

                                                                             Examinator: Anders Garpelin 

2016-06-01 

 

 

 
 



2 

 

Mälardalens högskola                                                    Självständigt arbete i specialpedagogik, 

                                                                                        avancerad nivå, 15 högskolepoäng                                                           

                                                                  SQA111 

 
Författare: Anette Tirén, Magnus Bergström 

 

Titel: ”Han är ju som vilken kille som helst. Det är bara det att vissa grejer har han svårt med, 

den sociala biten.” Att som resursperson arbeta för elevers delaktighet. 

 

År: 2016                                                            Antal sidor: 35 

 

 
Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera resurspersoners arbete för att främja 

elevers delaktighet fysiskt, pedagogiskt och socialt. Den här studien är kvalitativ och utgår 

från tolv intervjuer med resurspersoner som arbetar inom grundskolan skolår 1-9. Intervjuerna 

genomfördes på respondenternas hemskolor. Resultatet i den här studien visar att resurspersonerna 

medvetet arbetar för att öka elevens delaktighet inom skolans samtliga kontexter. Genom att i början 

finnas nära och skapa relation med eleven ökar möjligheten att senare kunna bidra till att öka elevens 

självständighet och autonomi. Detta sker genom resurspersonens medvetna placering och processen 

med att succesivt fjärma sig ifrån eleven. Resurspersonerna har en tro på elevens inre förmåga vilket 

visar sig genom att tro på och ha en förvissning om att eleverna har egenskaper som genom bekräftelse 

och uppmuntran kommer att visa på framsteg. Vidare arbetar resurspersonerna med att exempelvis 

strukturera och anpassa, allt för att göra skolan tillgänglig och därmed skapa förutsättningar för 

delaktighet. 

 

Nyckelord: acceptans, autonomi, delaktighet, engagemang, grundskola, resursperson, 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 

Ända sedan folkskolans grundande har diskussioner kring ”svåra” elever varit aktuella. På -60 

och -70-talen var det vanligt att segregera elever i olika skolformer, specialskolor, särskilda 

undervisningsgrupper och smågrupper på de enskilda skolorna. Nu har vindarna vänt och 

debatter om segregerande skolformer förkommer inte utifrån behov av ökat antal utan snarare 

hur dessa skall kunna minimeras. Istället har begrepp som inkludering, tillgänglighet och 

delaktighet stärkts. I såväl Läroplanen (2011), Barnkonventionen (1989), 

Salamancadeklarationen (2006) som Konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (2008) betonas vikten av en undervisning och en skola som möter upp 

individens förutsättningar och en inkluderande skolgång i elevens hemskola. Vi är två 

studenter som arbetar med elever med autismspektratillstånd samt med elever med 

hörselnedsättning. Våra arbetsplatser och möten med elever är väldigt olika då en av oss 

verkar i en särskild undervisningsgrupp medan den andra träffar eleverna integrerade i den 

reguljära skolverksamheten runt om i stadens grundskolor. Anette har arbetat inom 

grundskolan sedan examinationen 1991, då som en av de första nya grundskollärarna i den 

nya lärarutbildningen. Genom åren har hon främst arbetat på mellanstadiet som klasslärare. 

Under åren har elever med en mängd olika behov passerat. Många gånger har det varit fråga 

om någon sorts funktionsnedsättning men även stora socioekonomiska svårigheter. Den 

främsta förutsättningen för att få elever att fungera och lyckas i skolan är goda relationer och 

en god kommunikation. Ett resultat av detta är känslan av delaktighet och samhörighet med 

såväl lärare som övriga klasskamrater. Magnus har arbetat i mindre grupper i 20 år med elever 

som haft något slags funktionshinder såsom exempelvis ADHD, Asberger och/eller haft 

mycket svårt socioekonomiskt. Dessa elever har inte kunnat gå kvar i sin hemskola (skolan 

klarade inte av att möta deras behov) utan blivit placerade i liten grupp. Det som förr kallades 

skoldaghem. Fördelen för eleven att komma till den lilla gruppen var att de fick positiva 

vuxenrelationer som ofta var starten på uppbyggandet av en bättre självkänsla och därmed 

bättre skolresultat. Erfarenheten är att alla elever kan lyckas i skolan oavsett hur svårt de har 

haft det. Under åren har vi träffat på elever som tilldelats en resursperson. Inte sällan har vi 

sett att detta resulterat i att eleven blivit distanserad från såväl klasslärare som den övriga 

elevgruppen. Den reguljära kontakten har varit med resurspersonen och de två, elev och 

resurs, har blivit en enhet där den vuxne blivit duons företrädare. Vi har även mött 

resurspersoner som arbetat för elevens självständighet och enbart funnits med som en back-up 

och ett stöd när detta behövts. Detta har främst gällt i lärandesituation och under raster har 

eleven fått interagera med övriga elever på egen hand. Redan under våra inledande samtal 

kring vårt blivande uppsatsämne upptäckte vi att vi stod och såg ut över fältet från två olika 

positioneringar. Vår syn på resurspersonens roll var helt skild utifrån våra yrkesmässiga 

erfarenheter. Då vi hade olika förförståelse var det viktigt att hämta in varandras syn för att 

därefter kunna positionera oss utifrån samma håll. Den här gången mer öppna för vad rollen 

som resursperson kan innebära. Delaktighet handlar för oss om att vara en del av något större. 

Känslan av att tillföra något och aktivt vara en del i en grupp är ett måste för att utvecklas 

som människa. Därför ser vi studien som mycket angelägen utifrån främjande av elevens 

delaktighet. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera resurspersoners arbete för att främja 

elevers delaktighet fysiskt, pedagogiskt och socialt.  

Studien har utgått från följande frågeställningar: 

Hur arbetar resurspersonen för att utveckla elevens samverkan med andra? 

Hur arbetar resurspersonen för att främja skolans tillgänglighet för den enskilda eleven? 

 

3. TEORETISKA PERSPEKTIV 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Lev Vygotskij levde och verkade i Moskva under 1920- och 1930 talet och hans tankar och 

idéer högst aktuella än idag. Vygotskij visar att varje individ utvecklas i sin tids sociala och 

kulturella karaktär. All uppfostran är utav social prägel där barnets erfarenheter och beteende 

är helt beroende av den sociala miljön (Lindqvist, 1999). Utifrån detta perspektiv sker 

individens utveckling genom socialt samspel med andra där språk och kommunikation är 

avgörande för den internalisering som sker, d.v.s. då strategier från sociala samspel överförs 

till den egna individens tankar och handlingar. Vygotskij beskriver detta som att den 

kulturella utvecklingen sker i två steg, först på social nivå mellan människor för att sedan ske 

inom människan. Han menar att alla högre funktioner härrör från mellanmänskliga relationer 

(Vygotsky, 1978). Vygotskij menar att kunskap som inte uppstått genom egna erfarenheter, 

inte är en kunskap i dess rätta mening (Lindqvist, 1999). Bråten (1998) beskriver det som att 

kulturen, d.v.s. människans historiska arv formar människans sätt att vara, handla och tänka. 

Skolan har en viktig funktion där pedagogens uppgift är att se varje individs förutsättning till 

utveckling och att arbeta för att utveckling sker, inte bara inom den faktiska utvecklingsnivån 

utan i den potentiella, den proximala utvecklingszonen (Lindqvist, 1999). Den proximala 

utvecklingszonen når barnet genom samverkan och guidning från en mer kunnig kamrat eller 

en vuxen som kan visa på och vidga de kunskaper som ännu inte är helt färdigutvecklade hos 

det enskilda barnet. Det är färdigheter som ännu inte har mognat men som med hjälp kan 

utvecklas för att stå på egna ben (Vygotskij, 1978). Vygotskij betonar utveckling genom språk 

och kommunikation och ser överförandet från vardagsspråk till ett vetenskapligt språk som 

avgörande. Undervisning handlar om begreppsutveckling där elevernas erfarenheter möter det 

vetenskapliga. Med vetenskapligt språk menas det språk som utvecklar och lyfter från 

vardagsspråk och förståelse till en högre nivå av uttryck och kunskap (Lindqvist, 1999). 

Enligt Vygotskij utvecklas vardagsspråket genom naturliga situationer. Vardagsspråket, även 

kallat spontana begrepp, utvecklas och går från det generella till det allt mer abstrakta och 

banar därmed väg för de vetenskapliga begrepp som omtalas som medvetna begrepp (Bråten, 

1998). Det centrala i all undervisning är därför samspel som ger förutsättningar för lärande 

som är en förutsättning för utveckling (Jerlang, 2008). Det viktiga är att ha ett 

utvecklingsperspektiv där elevens potential skall vara det primära och inte fokusera på de 

svårigheter som kan finnas (Lindqvist, 1999). 
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3.2 Det kommunikativa relationsinriktade perspektivet, KoRP  

Det kommunikativa relationsinriktade perspektivet utgör ett av de perspektiv vi utgår från i 

vår studie. Detta, tillsammans med det relationella perspektivet, ger oss en positionering där 

vi kan studera främjandet av delaktighet utifrån skolans beslut av elevens behov av 

resursperson. Genom KoRP ses den verklighet som sker i skolan som effekterna av ett flertal 

faktorer, allt från skolan som en politiskt beslutad institution och till den enskilde elevens 

möjligheter och förmågor att lära (Ahlberg, 2007). De centrala delarna i KoRP är Delaktighet, 

Kommunikation och Lärande vilka utgör tre ben att stå på som alla tre är beroende av 

varandra. Möllås (2009) betonar att kunskap utgår från människan och de olika sammanhang 

denne befinner sig i. Hon menar att elevens individuella förutsättningar, undervisningens 

kvalitet, relationerna inom elevgruppen men även med pedagogerna, skolans resursfördelning 

och kompetens likväl som politiska beslut har påverkan på elevens skolvardag. Ahlberg 

(2001) menar att forskning ofta belyser situationer ur antingen ett elevperspektiv eller ett 

skol- och målperspektiv men anser att skolan, dess verksamhet och elevernas delaktighet 

måste ses i ett sammanhang för att kunna studera den faktiska verkligheten.  I vår studie 

kommer resurspersoner att få komma till tals. Då elevers verklighet och skolvardag är situerad 

i en kommunikativ kontext finns KoRP som ett mycket gott specialpedagogiskt perspektiv att 

utgå ifrån (Ahlberg, 2009).  

3.3 Relationella perspektivet 

 

Perspektivet beskrivs genom Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) som en elevs 

speciella behov egentligen är en social konstruktion av omgivning (pedagogerna och skolans 

organisation). Det är en elev i svårigheter för att pedagoger och skolan inte har rätt 

förhållningssätt och bemötande till eleven. Elevens behov ska mötas och förstås av 

pedagogerna och infogas i klassens och skolans gemenskap. Har man ett relationellt synsätt så 

ska pedagogernas arbetssätt och skolans organisation förändras efter elevens behov. För att 

möta en elevs behov så behöver lärarnas arbete och skolans organisation grundligt 

genomlysas och sådant tar tid. Tiden blir ett dilemma då relationella förändringar sällan löser 

akuta problem Elevens vara ska förstås genom det sociala samspelet med andra. Det 

relationella perspektivets föregångare är det kategoriska. Där beskrivs att svårighet i skolan 

ligger hos eleven själv (Emanuelsson et al. 2001). 

Författarna menar att både det relationella och det kategoriska perspektivet ska förstås som ett 

ideal, ett sätt att tydliggöra och bättre förstå än att helt beskriva en verklighet eller situation. 

 

3.4 Delaktighet  

 

I vår uppsats analyserar vi hur resurspersoner beskriver sina elevers delaktighet i skolan.  Det 

är då på sin plats att försöka definiera begreppet delaktighet. Östlund (2012) menar att 

begreppet delaktighet är mångtydigt och har olika betydelser beroende på sammanhang. 

Författaren gör analysen av dels den upplevda delaktigheten ur betraktarens ögon (det 
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objektiva) och dels ur individens egen uppfattning av delaktighet (det subjektiva). Janson
1
 

(2005, refereras i Östlund, 2012) definierar begreppet delaktighet och delar in det i sex olika 

perspektiv. De tre grundläggande perspektiven är objektiva. Det första handlar om 

tillhörighet, rätten att gå i skolan. Det betyder att du enligt lag tillhör en skola och en klass. 

Det betyder också att du har rätt att, vid behov, få hjälp att uppnå läroplanens mål. Det räcker 

inte bara att gå i skolan utan du måste också skapa eller få hjälp med att skapa en delaktighet 

med skolan, klassen och läroplanen.  

Det andra perspektivet, tillgänglighet är grundläggande för de andra fem aspekterna. Finns 

inte tillgängligheten så kan inte eleven utföra de andra fem perspektiven. Tillgänglighet 

bygger på att skolan som organisation ger eleven tillgång till alla aktiviteter som utförs. För 

att eleverna ska få tillgång till alla aktiviteter måste skolan anpassa sig till elevers olika behov. 

Det handlar om fysiska miljön, som att kunna ta sig överallt men även att läromedel är 

anpassade, se till så att lektionens struktur passar alla och att det finns platser där alla elever 

kan umgås utanför lektionerna för att öka delaktigheten. Tillgänglighet handlar också om att 

eleven förstår vad syftet är med skoldagen och lektionerna för att känna delaktighet. 

Tillgänglighet är alltså tillgång till skolans alla aktiviteter genom den fysiska miljön, att förstå 

syftet med aktiviteterna och att förstå och kunna använda den sociala kommunikationen som 

finns där. Den tredje objektiva aspekten är samhandling. Det är att eleven tillsammans med 

någon annan utföra saker under en lektion eller utanför densamma. Att klara av att 

tillsammans med någon utföra en social aktivitet skapar delaktighet. De tre ovan nämnda 

perspektiven menar Janson (2005) är att analysera delaktighet objektivt. Det ska göras av 

någon annan exempelvis en utomstående observatör.  

De tre sista perspektiven kommer från individen eller gruppen omkring individen och 

analysen bygger på deras utsagor och är således mer subjektiva. Engagemang är det fjärde 

perspektivet och det är hur involverad och intresserad individen upplever sig vara av 

aktiviteterna i skolan. Om elevens engagemang i en aktivitet möts av acceptans av 

skolkamrater och personal upplever eleven delaktighet. Acceptans är det femte perspektivet 

och är hur gruppen ser på elevens deltagande i en aktivitet. Som elev blir du bedömd av andra 

elever och personal som en som tillföra något till en aktivitet, vara i vägen eller så är du rent 

av osynlig och inte ha något att ge till aktiviteten enligt bedömarna. Acceptans är alltså en 

subjektiv bedömning som utförs av andra och kan ge dig delaktighet eller inte. Slutligen 

handlar det sjätte perspektivet om autonomi och är hur individens egen makt i förhållande till 

gruppen och sammanhanget ser ut. Autonomi är vilket inflytande eleven upplever sig ha över 

vad, hur och med vilka aktiviteten görs. 

Janson (2005) menar att de subjektiva perspektiven (acceptans, engagemang och autonomi) 

inte kan stå för sig själva utan måste bekräftas med de objektiva perspektiven (tillhörighet, 

tillgänglighet och samhandling). 

 

 

                                                 

 
1 Janson (2005) opublicerat PM. Finns endast refererat i andras verk ex. Östlund (2012). 
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4. TIDIGARE FORSKNING 

4.1 Arbetsbeskrivning och samarbete  

I Sverige liksom i Storbritannien har antalet resurspersoner ökat (Groom, 2006; Webster & 

Blatchford, 2013) Helklassundervisningen sköts av lärare medan den resursperson som är 

knuten till klassen kan ha varierande uppgifter. Hur uppdraget är utformat är inte alltid 

klarlagt och tydliggjort. Ofta får resurspersonen själv utforma sitt uppdrag och har ansvar för 

en eller ett par specifika elever. Resurspersonens roll och ansvar är vanligtvis heller inte 

tydligt beskriven (Egilson & Traustadottir, 2009; Tobin, 2006). Relationen mellan lärare och 

resursperson är inte alltid solid och välgrundad vilket bekräftas genom bl.a. Mackenzie (2011) 

som i sin studie fann att spänningar och missförstånd är vanliga mellan undervisande lärare 

och resursperson. Det är vanligt förekommande att elever som tilldelats särskilda insatser i 

form av en resursperson arbetar utanför klassrummet. Trots klasstillhörighet separeras 

eleverna från den ordinarie undervisningen (Wendelborg & Tossebro, 2008). Webster et al. 

(2010) påvisar en försämrad undervisningskvalité för de elever som undervisas i annat rum 

med resurspersoner som inte har adekvat utbildning, möjlighet till samarbete eller tid för att 

genomgående anpassa undervisningsmaterialet. Trots en fysisk placering i klassrummet har 

studier av Webster & Blatchford (2013) visat på en lägre grad av interaktion med lärare och 

övriga elever för de elever som har en tilldelad resursperson. Elevens möjlighet till 

delaktighet och interaktion är avhängig de vuxnas samplanering, syn på individens förmåga 

samt deras syn på alla elevers rättighet till delaktighet. Elevers delaktighet möjliggörs genom 

olika anpassningar utifrån elevernas behov. När så sker skapas en inkludering och delaktighet 

blir därigenom möjlig. En noggrann planering av verksamheten och planerade anpassningar 

skapar möjligheten till delaktighet (Dolva, Gustavsson, Borell & Hemmingsson, 2011; 

Groom, 2006). Woolfson, Harker, Lowe, Sheilds och Mackintosh (2007) belyser svårigheten 

och utsattheten i att inte kunna delta i den idrottsundervisning som övriga elever kan deltaga i 

när man som elev har en fysisk funktionsnedsättning. Ett utanförskap skapas då planering för 

samtliga elevers delaktighet inte prioriteras, vilket bekräftas av Ghesquière, Moors och 

Vandenberghe (2004)  som beskriver hur anpassningar endast sker i liten skala för de elever 

som har andra inlärningsförutsättningar. Elever i behov av stöd i form av tekniska hjälpmedel 

såsom hörselslingor och annan utrustning får i högre grad de grundläggande anpassningarna  

gjorda. Cremin, Thomas och Vincett (2005) undersökte sex engelska lågstadieklasser som 

fick ta del av modellerna: olika roller i klassrummet, zoner i klassrummet på vilka sätt elever 

kan formeras samt reflektionssamarbete. Det sistnämnda handlar om hur resurspersonen och 

läraren skapar samarbete genom att ägna sig åt aktivt lyssnande, acceptera den andres 

alternativ och inte döma, ge varandra positiv feedback, arbeta problemlösande och ha en 

empatisk förståelse för varandra. Elevernas engagemang och deltagande i lektionerna ökade 

signifikant genom dessa tre modellers införande. Cremin et al. (2005) studie visar att 

samarbete mellan lärare och resursperson gagnar alla elever och gör att lärare ser elevers 

individuella behov och speciellt de med särskilda behov tydligare.   
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4.2 Relationens och placeringens betydelse för delaktighet 

Egilson och Traustadottir (2009) beskriver hur en grupp elever med behov av resursperson 

väljer att prioritera den sociala interaktionen och att vara accepterad i sin jämnåriga grupp om 

de av resurspersonen styrs för hårt att fokusera på undervisning och ämnesinnehåll. Det är 

därför av vikt att elever i behov av resursperson inte ställs i en situation då ett val måste ske.  I 

arbetet nära eleven utvecklas en relation där resurspersonens agerande kan ses som en roll. 

Detta rolltagande skapar konsekvenser för den enskilde eleven och kan såväl hindra som 

skapa möjligheter i de kontexter eleven befinner sig i. Broer, Doyle och Giangreco (2005) 

beskriver fyra olika roller; mamman, kamraten, beskyddaren och den primära läraren. Dessa 

skapar skilda förutsättningar för elevernas möjlighet till delaktighet. Dolva et al. (2011) har 

studerat hur resurspersoner arbetar för en inkludering och ett elevdeltagande i gruppen. Detta 

kan ses genom inbjudan till grupparbeten, rastverksamhet och andra sociala sammanhang. 

Dessa resurspersoner har då valt att inte placera sig i omedelbar närhet utan håller en viss 

distans men ändå så pass nära att en blick kan räcka för att eleven ska kunna få det 

emotionella stöd som behövs. I dessa fall känner inte eleverna att deras sociala relationer 

hotas och därigenom kan stöd av resursperson accepteras. Detta bekräftas även av Sharkey, 

Kayleigh, Mayworm, Schiedel & Calcagnotto (2014) som sett hur vuxnas interaktion med 

eleverna på skolgården är vanligt förekommande. Det finns ett flertal studier som pekar på att 

elever i behov av särskilt stöd riskerar att hamna i utanförskap i den sociala kontexten. Dock 

har Avramidis (2010) studie visat att denna elevgrupp inte per automatik, särskilt inte 

pojkarna, har sämre möjlighet att vara populära och uppskattade klasskamrater, tvärtom, 

istället pekar han på de blyga elevernas behov av stöd för att inkluderas i kamratskapen. 

Tetler och Baltzer (2011) har belyst elevers egna perspektiv på sin inkludering och hur de 

beskriver sin miljö för lärande i danska skolor. Eleverna har funktionshinder såsom ADHD, 

autism, total synnedsättning, dyslexi, cerebral pares och inlärningssvårigheter. Eleverna anser 

att de lyckas i skolan och att de lär sig mycket. Vidare känner en stor majoritet, 12 av 14, att 

den sociala delaktigheten med andra elever och personal är tillfredsställande. Intressant för 

vår egen studie är att författarna pekar på att eleverna (11 av 14 har resursperson) inte känner 

att de är involverade eller får delta i beslut som rör skolarbetet. Tetler och Baltzer (2011) 

menar att det ligger helt i linje med andra studier där elever med funktionshinder och deras 

resurspersoner har svårt att finna en bra relation och där eleven får möjlighet att känna sig 

delaktig i sitt skolarbete och att resurspersonen inte tar över för mycket. Författarna vill 

understryka att eleverna i studien har en positiv bild av och upplever att skolan ger dem både 

kunskap och ett positivt socialt sammanhang. Eleverna upplever dock att de har lite inflytande 

på skolvardagen och att det kan gör dem passiva och hjälplösa enligt författarna och som vi 

tolkar det, mindre delaktiga. Ska elever bli mer delaktiga behöver de få inflytande i de 

processer som påverkar skolvardagen. För att våra elever med särskilda behov skall ses fullt 

inkluderade och delaktiga måste skolan lyssna till elevernas upplevelser och perspektiv 

(Broer, Doyle & Giangreco, 2005; May, 2005) Det innebär att även se till de elever som 

önskar att få möjlighet att undervisas i mindre kontexter under delar av skoldagen eller 

veckan. Fraser och Meadows (2008) finner i sin studie att elever finner det såväl önskvärt som 

eftertraktat. Powell och Tod (2004) ser relationen som viktig för inlärning och de gör det ur 

tre perspektiv. Det är relationen till klasskamrater, till läroplanen och slutligen vilken relation 

du har till dig själv. Studien visar att resurspersonen är viktig för att eleven ska kunna bygga 
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relationer till skolans alla kontexter. Groom (2006) betonar vikten av att skapa positiva 

relationer som förutsättning för lärande och menar att när eleven ser och känner att 

resurspersonen ser hen som en individ och jobbar för att stärka dennes självkänsla kommer 

engagemanget att öka för den lärandeprocess som pågår. 

 

5. METOD 

5.1 Ansats 

Vi har använt oss av en kvalitativ ansats med intervju som datainsamlingsteknik. Vi anser att 

vi får stöd i valet av intervju som metod genom Kvale och Brinkmann (2014). 

När forskningsfrågan kan formuleras med hjälp av det lilla ordet hur, kan det 

med stor sannolikhet vara relevant att göra kvalitativa intervjuer... (Kvale & 

Brinkmann, 2014 s. 143) 

 Ansatsen i studien kan sägas vara induktiv då våra analyser och slutsatser ses från de 

intervjuer vi gjort på fältet (Fejes & Thornberg, 2009). Vår intention var att finna 

gemensamma tankar och synsätt i vår data och att de tillsammans skapade vår förståelse. 

Sohlberg och Sohlberg (2008) belyser förändringsbenägenheten i induktiva slutledningar och 

vi är väl införstådda med att våra resultat inte kan ses som slutgiltiga då vårt syfte med 

studien är att belysa en process och nya infallsvinklar alltid kan skapas utifrån nya, framtida 

datainsamlingar. Den här studien fokuserar på elevers möjlighet till delaktighet i skolans 

samtliga kontexter genom resurspersonens perspektiv. Vi menar att intervjuer med de 

personer som arbetar mycket nära eleverna, d.v.s. resurspersoner, kan ge oss svar på frågor 

kring delaktighet för några av de elever som anses ha det svårast att klara skolans mål och det 

sociala samspel som pågår där. 

5.2 Urval 

Våra tolv respondenter kommer från två olika kommuner i Mellansverige. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att i kvalitativa intervjustudier är det lämpligt med 5- 15 

respondenter. Fler intervjuer ger inte ytterligare kunskap enligt antagandet att mer 

noggrannhet kring analyser görs genom att antalet respondenter inte är för högt enligt 

författarna. Fyra respondenter är män och åtta kvinnor. Åldrarna är mycket varierande och 

representanter finns från 20- års åldern och upp till pensionsålder. Våra respondenter arbetar 

alla inom den kommunala grundskolan och har mycket varierande erfarenhet av att arbeta 

med elever i behov av särskilt stöd. Eleverna har väldigt skilda behov och i elevgruppen 

finner vi elever utan någon diagnos, elever som är under utredning, ADHD, 

hörselnedsättning, synnedsättning samt en elev med fysisk funktionsnedsättning som 

resulterar i behov av särskild resurs. 
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5.3 Genomförande  

Arbetet med att få kontakt med potentiella respondenter startade med ett informationsbrev 

(bil.1) vilket sändes ut till rektorer i ett par mellansvenska kommuner. Ett flertal rektorer 

valde att inte svara och vi fick därför göra personliga besök eller kontakta dem via telefon. 

Vid dessa besök eller samtal var det enklare att få ett samtycke och kontaktuppgifter till den 

resursperson som kunde vara aktuell. Vi kontaktade därefter de rekommenderade 

resurspersonerna som blivit informerade av sina rektorer och vi bokade tider för intervjuer på 

de skolor där resurspersonerna verkar. Utifrån syfte, frågeställningar och fokus på våra 

teoretiska perspektiv utarbetades en intervjuguide (bil. 2). Den gav oss möjlighet att begränsa 

och hålla oss inom ett gemensamt fokusområde då vi inte intervjuade tillsammans. Den 

semistrukturerade intervjuformen passade då vi valde att använda oss av öppna frågor som 

genom följdfrågor kunde smalna av och ge en djupare förståelse. Genom detta gavs möjlighet 

att få data att analysera som både fanns inom en gemensam plattform men som även gav 

möjlighet till både breddad men även fördjupad data. Intervjuerna genomfördes i grupprum på 

de olika skolorna. Innan intervjuerna påbörjades fick respondenterna information om de etiska 

aspekterna. Det undertecknades även ett skriftligt samtycke (bil.3). De semistrukturerade 

intervjuerna spelades in via mobiltelefon eller dator. Intervjuernas längd varierade från 20 till 

45 minuter.  

5.4 Databearbetning 

Transkribering skedde snarast efteråt. Vi skrev ut intervjuerna ordagrant, vilket innebär att vi 

använt parenteser vid viskningar, skratt och uppehåll. Vid betoningar har versaler använts. I 

samband med transkriberingen fördes anteckningar kring de tankar som uppstod. Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver tolv aspekter av den kvalitativa forskningsintervjun där mening 

är en aspekt som kan hjälpa till att fylla ut och förtydliga intervjun men där även känslighet 

och naivitet är användbara aspekter. De nämner vikten av att tolka och uppfatta det 

informanten uttrycker genom exempelvis tonfall och kroppsspråk. I våra transkriberingar har 

vi valt att skriva in vissa tonfall och gester som gjordes under intervjuerna för att belysa något 

respondenten kan ha gjort omedvetet. Vårt gemensamma arbete med att tolka och analysera 

texten påbörjades så fort all transkribering var klar. Analysen gjordes efter Fejes och 

Thornbergs (2009) och Kvales (1997) modell och således började vi med att ur textmassan 

söka delaktighet, för eleven ur perspektiven fysisk, social och pedagogisk delaktighet. Ur 

dessa tre perspektiv kunde vi med hjälp av Jansson (2005, refereras av Östlund, 2012) 

kategorisera sex olika delaktighetsaspekter. Dessa är tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, 

acceptans, engagemang och autonomi. Vi läste texterna gemensamt ett flertal gånger och 

kategoriserade utifrån dessa sex plattformar. Ur detta växte ett antal gemensamma berättelser 

och teman fram.  I analysarbetet var vårt fokus hela tiden att se till frågeställning och syfte. Vi 

letade efter tecken på främjande av delaktighet. I det fördjupade tolkningsarbetet var det 

viktigt att vi tolkade vår data och såg den som något djupare än den till synes vara. Vad var 

den egentliga innebörden? När kategoriseringarna skulle växa till en berättelse använde vi oss 

av våra teoretiska perspektiv som en ram, ett nät att foga in berättelsen om elevers 

delaktighet.  
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5.5 Etiska överväganden 

Vi har noga tänkt över de etiska aspekterna och vår självklara utgångspunkt vilar på ”God 

forskningsed” från Vetenskapsrådet (2011). 

5.5.1 Informationskravet 

Vi påbörjade kontakt med skolorna genom att mejla skolornas rektorer. Vi informerade om 

studiens fokusområde samt en önskan om vidare kontakt med tänkbar resursperson. Inför 

intervjun lämnades kontaktuppgifter till oss för möjlighet att ställa frågor. Resurspersonerna 

informerades om studiens syfte och innehåll. Detta kom att ske både muntligt och skriftligt. 

5.5.2 Samtyckeskravet 

Innan intervjun påbörjades informerades deltagarna noggrant och det betonades att de hade 

sin fulla rätt att avbryta intervjun när och om så önskades. Deltagarna fick underteckna ett 

skriftligt samtycke för att inga eventuella missförstånd skulle uppstå. De informerades om att 

de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien. 

5.5.3 Konfidentialitetskravet 

Samtliga skolor och informanter avidentifierades och istället fick de intervjukoder. Det 

insamlade datamaterialet i form av intervjuer hanterades enbart av oss studenter och det totala 

materialet skulle delges i kodat skick om vår handledare såg att behov av detta fanns. 

Materialet har hanterats med varsamhet i våra hem och där har materialet varit placerat med 

tanke på identitetsskydd och trygg förvaring. Informanterna har informerats om att vi är 

förvaltare av den insamlade data som inhämtats och att detta även gäller om någon informant 

väljer att avbryta deltagandet i något skede. Informerade även om att materialet, de inspelade 

intervjuerna, transkriberingarna och stödanteckningarna kommer att förstöras när uppsatsen är 

godkänd. Viktigt att även fundera över vilka citat som används, om det kan vara typiskt för 

intervjupersonen så kan det kännas igen.  

5.5.4 Nyttjandekravet  

Deltagarna i studien har fått information om att vår insamlade rådata endast kommer att 

användas i denna uppsats. De har vidare fått information om hur uppsatsen kommer att 

redovisas. 
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6. RESULTAT  

6.1 Främjande av fysisk delaktighet 

6.1.1 Klassrummet eller Lilla rummet 

Resurspersoner berättar om det arbete som till stor del utförs i ett rum utanför klassrummet, 

ofta benämns det som Grupprummet eller Lilla rummet. 

[---] jag brukar plocka med mig de här barnen till ett annat litet rum...sitta och jobba 

i lugn och ro för att det är de behöver. Vissa behöver bara en och en och sitta med 

mig. (Intervju 1) 

[---] då har vi ju ett Lilla Rummet,[---] det var ett litet rum där han och jag kunde gå 

in. (Intervju 2) 

Lektionerna startar i klassrummet där en gemensam genomgång görs. Resurspersonen tar del 

av information och genomgång och när det enskilda arbetet skall påbörjas går elev och 

resursperson iväg för att fortsätta arbetet utanför klassrummet.  

Det optimala är att vi är i klassrummet då under genomgångarna. Då vet jag till 

exempel att pojken som är autistisk då att muntliga instruktioner, det tar han inte. Så 

han sitter ofta och gör något annat så då sitter jag och lyssnar på genomgången och 

sen när vi ska börja jobba så går han och den här flickan då undan till ett mindre 

rum [---] och då vet jag vad vi ska göra så då kan jag visa honom när boken är 

uppslagen. [---] Han måste se det framför sig vad han ska göra. [---] men vi gör ju 

det här i huvudsak för att de ska i , allra största möjliga mån, kunna hänga med i 

undervisningen så gott det går. (Intervju 3) 

Vi är med när läraren går igenom och alltihopa sånt här, genomgång på tavlan och 

vad vi ska göra för någonting. Sen plockar jag med mig de här tre eleverna så går vi 

ut i ett annat rum, bara vi fyra och sitter. (Intervju 6) 

Syftet med att arbeta i ett annat rum kan vara för att kunna anpassa undervisningsinnehållet 

efter eleven på ett sådant sätt att det främjar den enskildes lärande. Det kan handla om att läsa 

högt, resonera tillsammans, arbeta med anpassat material, ge möjlighet att efter kort tid byta 

aktivitet eller avskärma eleven från yttre stimuli och händelser som påverkar möjligheten till 

koncentration.  

Vi jobbar inte hela lektionen [---] Jag har med mig paddorna så får de sitta med dem 

lite grann [---] bokstavsappar eller matteappar. (Intervju 1) 

Ja de behöver lära sig på ett annat sätt så att säga, andra saker. De kan ju inte sitta 

med, med de här samma böcker som resten har och så vidare utan de behöver ett 

annat... lärande...undervisning. (Intervju 5) 
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Vissa halkar efter litegrann och anda har lite större problem då så de behöver 

påputtning och lite hjälp och stöd, att någon finns där hela tiden som de kan bolla 

med och som kan liksom få in dem tillbaka in i... där de var att de lätt liksom tappar 

fokus. (Intervju 6) 

Genom att sitta i ett annat rum kan eleven få ökad möjlighet att arbeta och lära sig det stoff 

som behandlas i den stora klassen. Ett mindre sammanhang behöver inte upplevas som 

negativt ur elevens synvinkel. Det kan även vara eftertraktat och önskat.  

Vi går in i en liten grupp, vi går in i vårat grupprum och så sitter vi där och då är de 

ju på lite olika ställen men då är det väl... ahhh... max fyra stycken brukar jag ha där 

där inne och då kan jag hjälpa och stödja dem och de kan också... Jag tror de törs 

fråga lite mer och prata liksom mer än kanske i klassen. (Intervju 2) 

Mm jag vet inte. Det är nog en känsla jag har. Det är nog för att det är inkluderat i 

hans dag att vara ute och pausa, inte som något konstigt så det är hans vardag. Det 

ingår i hans schema. (Intervju 10) 

Ibland följer andra elever med ut och arbetar. Det är väldigt populärt. [---] Viktigt 

att eleverna ses som delar av klassen eftersom som de går undan varje dag. Det ska 

inte ses som en bestraffning att följa med och arbeta. När kamrater är med blir 

flickan mer studiemotiverad, då hon jämför sig med de andra. (Intervju 3) 

[---] om den personen får en möjlighet att gå ut från klassrummet, att den 

fortfarande ska känna sig delaktig, att den ska förstå varför den går ut för honom, att 

det inte är något fel med det liksom, att : 'Jag behöver det här för att jag ska få lugn 

och ro'. [---] Men om man förklarar varför den personen behöver det så kan, även 

om den går ut, så kan den fortfarande känna sig delaktig i gruppen. (Intervju 4) 

Resurspersonen (intervju 4), betonar vikten av att eleven känner sig accepterad för sin person 

och att det mycket viktigt att eleven känner samhörighet med sina kamrater i klassen trots att 

han delvis arbetar utanför klassrummet. Resurspersonen betonar vikten av att se sin elev som 

vilken som helst och då också arbeta för att eleven självklart har sin plats bland de övriga. 

I vår data finner vi att resurspersonerna arbetar för att eleven skall kunna finnas med i skolans 

samtliga kontexter. Studiens resurspersoner uttrycker att målet är att eleven skall kunna få sin 

undervisning i klassrummet med de övriga eleverna och hen uppmuntras att klara av en stund 

i klassrummet. De som har behov, får gå ut en stund för att ta en paus för att sedan återkomma 

till den verksamhet som pågår. Hela tiden med målet att närvaron i klassrummet skall öka.  

[---] i det långa loppet så kommer det att bli jobbigt för honom att känna att han inte 

får vara med eller inte orkar vara med. Så jag vill gärna att han försöker att vara 

med så mycket som möjligt och peppar honom till att stanna kvar inne på lektionen. 

(Intervju 10) 

Målet har ju varit att han ska kunna vara i klassrummet hela tiden och nu så kan han 

det. (Intervju 2) 
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Så därför försöker jag hela tiden ha han i klassrummet för de sitter just nu i grupper. 

(Intervju 4) 

Alla har ju sin bänk och plats i klassrummet så att de kan gå i och sätta sig där,[---] 

I mitt huvud eller i min värld finns det inget generellt att säga om det här utan det 

måste prövas. (Intervju 12) 

6.1.2 Fysisk delaktighet i form av tillhörighet och tillgänglighet 

Att tillhöra en skola och en klass är fastställt enligt lag. Skolans har en skyldighet att anpassa 

och möta eleven utifrån dess individuella förutsättningar och skall främja elevens möjligheter 

att uppnå målen i läroplanen. Skolans tillgänglighet ska anpassas så du som elev kan delta och 

fullgöra alla aktiviteter som sker i skolan. Det handlar då om allt från skolans fysiska 

utformning, till att ha ett anpassat material under lektionerna. Lektionerna kan starta i klassen 

och då hjälper resurspersonen eleven med informationsinhämtning och vilket material som 

ska användas. Resurspersonerna har som mål att eleven ska vara i klassrummet så mycket 

som möjligt och de anser elevens tillhörighet som viktig. Tillhörigheten visas också genom att 

resurspersoner förklarar nyttan av att gå till det lilla rummet. Delaktigheten med klassen 

består, om syftet med vistelsen i lilla rummet klargörs. Vidare kan andra elever följa med ut i 

lilla rummet och det ses också som att delaktigheten och tillhörigheten för eleven stärks enligt 

resurspersonerna. I det lilla rummet kan resurspersonerna anpassa arbetstempot så att pauser 

kan tas när det behövs. Undervisningen kan anpassas lättare än i klassrummet menar 

resurspersonerna. Anpassning är exempelvis att läsa högt, diskutera med resurspersonen och 

ha annat material än övriga klassen. Dessutom anser resurspersoner att eleven vågar diskutera 

mer i det lilla rummet. Syftet med detta är att öka skolans tillgänglighet. 

6.2 Främjande av pedagogisk delaktighet 

6.2.1 Relationen och den anpassade pedagogiken  

Resurspersonernas främsta arbetsuppgift är att göra undervisningen och skolans kontexter 

tillgängliga för de elever de är tillsatta att arbeta för. Lektioner och uppgifter behöver 

tydliggöras så att all information från läraren når eleven. Resurspersonens uppgift som bro 

mellan elev och undervisning kan te sig på olika sätt. 

Så vi går alltid igenom schemat i början av dagen på samlingen så då vet de vilka 

lektioner som kommer och schemat sitter uppe så det är tydligt. [---] han behöver 

eget schema som han kan ta med sig. (Intervju 10) 

Om han har en uppgift och så gör han den uppgiften och så blir han klar och så är 

han jätteglad. Ja, men då kan du göra det här också. Nej, det gör jag inte! Utan han 

måste veta just det här (ska du jobba med, vår anm.). (Intervju 2) 

Jag sitter i klassrummet och upprepar det läraren har sagt liksom och ja... hjälper till 

om det är några frågor och ser till att hon hört och förstår det hon ska göra.  

(Intervju 5) 
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När läraren skriver på tavlan så ser hon inte att han skriver på tavlan. Jag brukar 

påminna om att ta kort med I paden, zooma in, eller så brukar jag göra det. Ja men 

prata och försöka se till att hon förstår allting, liksom all information och att allt är 

lagom stort. (Intervju 7) 

Resurspersonernas arbete anpassas efter elevernas behov och genom det nära arbetet har 

resurspersonen möjlighet att se hur eleven reagerar och vilka behov som finns. Det kan 

innebära att den planerade undervisningen får upptas vid annat tillfälle. 

Ibland skriver jag åt han för att han inte ska tappa så mycket energi när han 

skriver. Han säger vad jag ska skriva. Likadant på proven. Jag läser och så skriver 

jag det han säger, precis det han säger. [---] Jag får vara mycket tydlig alltså...när 

vi har prov också. Då läser jag och jag kan läsa två, tre gånger och sen kan jag 

säga 'Är du nöjd med det här?' 'Ja', säger han. 'Det är inget mer vi ska skriva?' Det 

tar tid. (Intervju 6) 

Det är framförallt i matte. [---] De behöver hjälp och stöd, att det finns någon där 

som de kan bolla med. (Intervju 2) 

Jag brukar ibland skriva åt honom för han har alltid haft det jobbigt med att skriva. 

Han har provat med platta och han har provat med dator och så där. [---] Det här 

med att se från tavlan och få ner det till pappret eller att få en instruktion och sen 

liksom omsätta det till något konkret på papper och så där, det är ju jobbigt. 

(Intervju 2) 

Då får man ta lite andra saker och ta det lugnt idag så tar vi igen det en annan dag 

istället då vi är mer studiemotiverade. Man får liksom inte haka fast vid att 'Nej, 

läraren har sagt att vi ska göra det här kapitlet, då måste vi göra det här kapitlet.' 

(Intervju 3) 

För att göra undervisningen tillgänglig kan anpassning av material vara en betydelsefull 

åtgärd. Våra respondenter anpassar och tillverkar material som de sedan delger eleverna. Hur 

denna process går till varierar i vår data. Vi finner resursperson som är helt ansvarig för 

planeringen av ett ämne, resursperson som prövar sig fram tillsammans med eleverna och 

resurspersoner som anpassar undervisningen och materialet utan någon förberedelsetid.  

Nej, jag är inte med och planerar. I engelska för den här eleven med syn, där kör vi 

helt själva. [---] Jag gjorde ett häfte som är mer anpassat efter henne [---] och då 

gick det mycket bättre alltså mycket bättre [---] så det är jag som bestämmer, kan 

man säga. (Intervju 7) 

Om de har engelska så ska jag inte göra material åt dem men i vissa lägen gör jag 

det och då brukar jag ge dem ett material och kollar av med dem, hur kändes det 

här? [---] Så jag försöker prata och diskutera fram en bra lösning. (Intervju 9) 
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Jag håller på att klura ut hur han ska tycka om att skriva, alltså är det om man läser 

en text, för han kan ju läsa, läsa en text och rita till det man läser liksom.     

(Intervju 4) 

Han har inte behövt göra allt som de andra har gjort utan det har varit det som har 

varit viktigast att kunna [---] inte enklare, det är ju samma svårighetsgrad men det är 

mindre. (Intervju 2) 

Oftast får jag ”Här” på lektionstid. Då ska jag hinna tolka och anpassa det.  

(Intervju 9) 

Klassens eller gruppens storlek kan påverka elevens möjlighet till främjad inlärningssituation. 

Det finns behov av mindre grupper utifrån olika behov som är viktiga att beakta. 

Det kan vara högljutt. Han tycker det är jättejobbigt och då vill han gå ut.    

(Intervju 6) 

Det är inget negativt, ingen slags bestraffning [---] utan tvärtom det är ett enkelt sätt 

för andra att få komma undan och jobba lite i lugn och ro. Jag märker att när andra 

elever är med så blir hon mer studiemotiverad för då har hon någon annan att 

jämföra sig med och då ser hon hur snabba de är och då vet hon ju att hon 

egentligen är lika snabb. (Intervju 3) 

Hon hamnar lite utanför, liksom sitter mest och lyssnar och försvinner lite så jag 

skulle tycka att de skulle ha mer genomgångar och så arbeta mer istället för 

gruppdiskussioner och sånt. Jag tror det blir för mycket. Hon hör inte så... hon 

missar ju. Så tillslut tror jag hon bara struntar i att lyssna liksom. [---] Jag har ju 

varit med och påverkat när det vart gruppuppgifter liksom och sagt att ' Hon kanske 

behöver med en till istället för att de ska sitta fyra, fem styckna' så det har ju 

faktiskt varit bra. (Intervju 5) 

Resurspersonerna i vår studie betonar vikten av goda relationer och gott samarbete med 

lärarna. Genom samarbete möjliggörs ett gemensamt synsätt och resurspersonen får genom 

detta en tydligare roll och uppfattning om undervisningens syfte och mål. De resurspersoner 

som inte har det nära samarbetet beskriver behovet av detta. 

Man är väldigt ensam som assistent. Ber jag dem om hjälp så inga problem men vi 

har ingen tid att sitta och planera ihop. Sen har jag jättemycket stöd och stöttning av 

specialläraren. Det är jättebra. (Intervju 6) 

På mornarna brukar vi prata om hur dagen kommer att se ut och vad som ska göras 

och lite så där. Sen har vi ju planeringstid en gång i veckan. Så brukar vi prata om 

vad jag ska göra med just den eleven och vad jag ska tänka på. (Intervju 5) 

Jag kanske ska fråga klassföreståndaren så att jag är mer delaktig i vad hon har 

tänkt med lektionen. [---] Ibland kanske det är någon uppgift utanför och då kanske 
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jag inte vet hur hon har tänkt. [---] Egentligen skulle jag fråga. Tror att hon 

jättegärna skulle dela med sig. (Intervju 10) 

Jag är inte med och planerar [---] men sen är jag ju mer delaktig i nationella prov 

och sånt här. Men annars är det helt lärarna som planerar och sen frågar jag bara 

'Vad jobbar de med?' [---] Det hade varit bättre om jag hade haft tillgång till, ja så 

jag kunde gå in och läsa var de ligger nivåmässigt och såhär. Det kanske inte är min 

grej att veta heller [---] Vad är mitt jobb, alltså ska jag stötta som en handledare 

eller en extramamma eller ska jag bara vara hennes ögon? (Intervju 7) 

Du jobbar väldigt ensam. Dels ska du ha en kommunikation med lärarna och lärarna 

har inte tid. De har inte bara en årskurs och jag förstår dem. Samtidigt ska du ha en 

kommunikation med eleven som behöver ha det här och så säger man till läraren 

som är på språng till en annan klass och hinner inte ta det. (Intervju 9) 

Vi har ingen schemalagd planering direkt. Vi känner varandra så bra nu och har 

jobbat så tajt nu hela tiden så vi känner varandra så bra så vi... Man kan ta en stund 

här och där. (Intervju 2) 

6.2.2 Pedagogisk delaktighet i form av tillgänglighet, samhandling och engagemang. 

Genom att skapa schema, ge eleverna förförståelse, struktur och genom att förmedla lärarens 

genomgångar och instruktioner verkar resurspersonerna för att öka skolans tillgänglighet. I 

sitt nära arbete med eleverna kan verksamheten anpassas utifrån den enskildes behov. Det kan 

handla om att ge eleven mer tid, att agera som skrivhjälp eller att anpassa utifrån motivation 

och humör. Tillgänglighet skapas även genom att anpassa material utifrån behov. Hur detta 

sker ser vi olika lösningar på. Den enskilda resurspersonen kan vara ensam ansvarig för 

materialanpassning, det kan vara i samråd med aktuella elever eller så får resurspersonen 

materialet i sin hand vid lektionsstart. Klasstorlek eller antal elever i grupp kan varieras och 

genom detta skapas möjlighet till ökad samhandling och ett ökat engagemang. Det kan handla 

om att arbeta i mindre grupp med kamrater som ökar engagemanget hos den enskilda 

individen, liksom möjligheten att minska gruppstorleken för att lättare kunna öka 

samhandling och engagemang genom att eleven lättare kan tillgodogöra sig 

gruppdiskussioner. Resurspersonerna beskriver vikten av goda relationer och bra samarbete 

med lärarkollegorna som mycket viktigt för att öka resurspersonernas möjlighet att göra 

undervisningen tillgänglig.  

6.3 Främjande av social delaktighet - på väg mot acceptans och autonomi.  

6.3.1 Att finnas nära och ändå skapa distans 

I datamaterialet finner vi att resurspersonerna ofta påbörjar sitt uppdrag mycket nära eleven. 

För jag är ju alltid med honom. Jag är som en liten plåsterlapp på honom. Sen är det 

ju meningen att jag ska backa. Det är det som är så svårt. Jag ska ju dra mig tillbaka 

men just nu så går det inte med den här lilla vännen som jag har. (Intervju 6.) 
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Jag gör ju så här att oftast i början så är jag väldigt mycket med, alltså när terminen 

börjar är jag med varenda lektion. (Intervju 9) 

Förut var jag precis intill och väldigt nära. (Intervju 2) 

I vår data finner vi även resurspersoner som är placerade tätt intill hela skoldagen. De 

uttrycker att eleven har detta behov och genom deras närhet kan eleven på ett tryggt sätt 

umgås med sina klasskamrater utan att riskera missförstånd och obehag. 

Ett tag var jag med i omklädningsrummet. Pojken jag har [---] han tolkar inte alla 

situationer och alla signaler [---] och så blir det tokigt [---] så jag har varit med i 

omklädningsrummet. Nu står jag utanför istället. (Intervju 6) 

det är ju det som kan vara kruxet att komma överens med sina kamrater [---] Det är 

där det ofta blir konflikter för [---] att man måste lyssna på varandra och komma 

överens. [---] När det händer saker då förklarar man vad som hände och hur man 

kunde gjort på annat sätt. (Intervju 1) 

Resurspersonerna beskriver hur de genom sin placering i klassrummet försöker att främja 

elevens delaktighet. De beskriver den utmaning som finns i att vara elevens ”yttre ramar” och 

behovet av att vara nära men samtidigt placera sig med distans för att möjliggöra utrymme för 

självständighet och samvaro med klasskamrater och lärare. De uttrycker hur lätt det är att 

komma för nära och ta över. Genom handledning och kollegiala samtal får resurspersonerna 

tillfälle att samtala om hur de på bästa sätt skall se elevens behov och sin egen påverkan på 

elevens utveckling och möjlighet till självständighet 

Jag cirkulerar hela tiden typ just för att jag vill inte att han ska känna att ' A, nån 

sitter här vid mig.' Han har sagt att han tycker att det är skönt och att han känner sig 

trygg men jag vill också att han ska känna att han kan klara sig själv med vissa 

grejer att det inte blir rutin. (Intervju 4)  

Jag har ju backat otroligt mycket den här terminen. Jag gjorde det även förra 

terminen lite grann och efter det här pratet med specialpedagog och sådär, för jag 

vet att jag var för mycket liksom. Alltså jag hjälpte honom för mycket och det var ju 

det jag kände också att jag måste stoppa mig själv [---] och låta honom fixa saker 

och ting själv.[---] Ibland säger han 'Nej, jag kan själv.' [--- ] och då backar jag 

tillbaka till min plats i klassrummet eller går och hjälper någon annan. (Intervju 2) 

Så vi har möten då vi kan sitta alla resurser och prata ut lite. Vi har det och delar 

med oss tankar och då sitter också en specialpedagog med och pratar och kommer 

fram till någon lösning. (Intervju 4) 

En gång i veckan har vi lite planeringstid där jag sitter med och liksom får höra vad 

som kommer att hända. Så brukar vi prata om vad ska göra med just den eleven och 

vad jag ska tänka på [---] för att det ska bli så bra som möjligt för henne.      

(Intervju 5) 
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Resurspersoner arbetar sig ifrån eleven. Det kan vara genom att fysiskt distansera sig i 

klassrummet, göra små ärenden utanför klassrummet, försvinna delar av lektionen till att 

enbart finnas viss del av dagen eller veckan. 

Sen börjar jag göra andra saker, typ Here for you grejerna och då kan jag sitta med 

datorn och inte hela tiden ha kontakten med dom utan de ska försöka med läraren. 

Sen börjar jag gå ut från klassrummet ta en runda, kommer tillbaka, kollar är allting 

bra, gör de det de ska, till att sen gå ifrån vissa lektioner helt. (Intervju 9) 

Det är väl det jag försöker göra så mycket som möjligt, alltså jobba bort mig själv. 

Det är väl liksom mitt mål [---]. (Intervju 2) 

Resurspersonerna är inte alltid närvarande under rasterna men en övervägande andel av dem 

är det. Genom att observera och tolka situationer som sker, försöker de att vara ett steg före 

för att kunna förhindra att konflikter i bästa fall uppstår eller i alla fall eskalerar. 

Han är väldigt tävlingsinriktad så är det något där man kan vinna eller försvinna då 

vet jag att då kan han bli besviken på sig själv för han har väldigt höga krav på sig 

själv och då vet man inte riktigt vad som kan hända. Han blir väldigt ilsken i alla fall. 

(Intervju 10) 

Med sin ständiga närvaro skapar de relationer med övriga elever och får en viktig funktion för 

många. Det gör att det blir lättare att stoppa konflikter som uppstår elever emellan. 

Resurspersonerna berättar om hur de aktiverar sig i samvaron med eleverna genom att bli 

domare, lekkamrater eller samtalskompisar. Resurspersonens observationer kan fortgå utan att 

eleven blir punktmarkerad och utpekad. 

Jag försöker få på mig kläder så snabbt som möjligt och ibland går vi ut lite tidigare 

så att det inte blir så trångt i hallen för där, han har svårt att låta andra vara som är 

lite för nära. Så vi brukar gå ut 5 min tidigare för att undvika trängseln där och så 

antingen är jag med och spelar eller leker någonting eller så tittar jag bara på. Ibland 

agerar jag domare ifall de spelar fotboll så att jag inkluderas på det sättet. Om jag 

inte är med i leken försöker jag göra mig så osynlig, inte vara i vägen på, han ska se 

att jag är där men inte vara ett hinder för honom. (Intervju 10) 

För att dels ska vi inte peka ut dem och sen så ska de bli självständiga. De är 

tonåringar och de vill inte ha en 'tant' bakom sig, springandes. Som t.ex. i matsalen 

så kan jag se till så att de inte hamnar ensamma och sitter ensam vid ett bord. 

Kollar, gör de inte det så sätter jag mig här borta på ett behörigt avstånd. 

Friluftsdagarna då måste jag hjälpa den eleven jag har för det är ett funktionshinder, 

då är jag mest med den eleven i det här läget då. Annars hade jag bara haft en elev 

med ADHD då hade jag varit mera bakom så att säga. Jag finns i bakgrunden. Är 

det någonting som händer då är jag där. Men jag springer inte runt och håller dem i 

handen. För det är som jag säger de har en integritet dom också, de är tonåringar    

[---]  (Intervju 9) 
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6.3.2 Hen och alla andra 

Resurspersonen arbetar för elevens delaktighet i klassen. Ett arbetssätt för resurspersonerna i 

vår studie är att blanda sina elever med de övriga i klassen. 

Jag ser det som en seger varje gång han sitter kvar en hel lektion och försöker 

tydligt visa honom, härligt nu satt du kvar och jobbade, bejaka så fort det går som 

tänkt och så fort det går i rätt riktning som tänkt, så är bra härligt jobbat.      

(Intervju 10) 

Samma sak, nu hade vi klassråd. Han vill ju inte tycka till någonting. Jag frågade 

honom varför. 'Nej jag orkar inte. Vill gå ut.' Men jag bara 'Det här är bästa tillfället 

för att du ska få tycka vad du tycker om rasterna. Om det är någonting du vill köpa 

in till lekboden till fritids, alltså här är perfekt. Här kan du tycka till' Och då började 

han tänka till att 'Ja just det.' så här och så började han räcka upp handen och 

började säga saker. Därför försöker jag hålla honom kvar under sådana här 

situationer [---] (Intervju 4) 

Ibland tar vi med några andra barn i klassen så att de får jobba med de här två 

eleverna också. För det brukar vara väldigt populärt hos de andra eleverna att få gå 

undan en liten lugn stund och sitta med bara mig och dem. [---] Det är också för att 

de ska få en annan relation. Det ska inte kännas så utpekat. Det är inte uttalat men 

det är så jag tänker mig. Att de inte ska känna sig så udda, utanför, utan de ska vara 

som en i gruppen. De andra barnen i klassen ser det mest som en belöning.   

(Intervju 3) 

Resurspersonerna arbetar också med att försöka förebygga konflikter. Det sker genom samtal 

som syftar till att eleven skall lära sig de sociala koderna. Att efter en konflikt kunna gå 

igenom vad som hänt och diskutera tänkbara strategier för att undvika att det händer igen. 

När det händer saker då tar man, då förklarar man... går man igenom liksom vad 

som hände och hur man kunde gjort på annat sätt så att det inte skulle, ja, du vet så. 

(Intervju 1) 

En skola där alla kan känna sig trygga och har man en bra relation till så kallade 

stökiga elever då kan man bättre hantera när det blir konflikter, när det blir bråk helt 

enkelt, eftersom de har förtroende för en [---]. (Intervju 8) 

Han vill ju vara som alla andra och han vill klara sig själv. Han vet att han inte 

klarar det jämt framförallt på rasterna. Men i skolan går det bättre och när han då 

hamnar i konflikt, då pratar vi om det efteråt. [---] 'Men hur liksom ska vi lösa det 

här då? 'Jag får väl bli bättre på och tänka på vad jag säger.'  (Intervju 2) 

6.3.3 Resurspersonen, läraren och eleven 

Resurspersonen har en annan relation till eleven än vad läraren har. Resurspersonen beskriver 

hur nära de kommer eleven och att det ger en personlig relation som kan sträcka sig utanför 
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skolan. Resurspersonen utrycker att relationen utvecklas positivt för att de inte ses som en 

auktoritet för eleven och att de inte gör några kunskapsbedömningar. 

Jag tycker det är roligt för i princip alla elever jag haft har jag fått en återkoppling 

från och varit nöjda. Alltså du var väldigt hård men du var rättvis och vi kunde ha 

jättekul och vi kunde skratta ihjäl oss ibland. Men vi hade det samspelet och det är 

himla kul att ha fått respons på det. Jag har varit på gymnasieavslutning med en 

elev och de andra har jag blivit bjuden på när de fyller år. Det känns liksom, för vi 

kunde vara hur osams som helst men sen när de märker att ja...De flesta elever har 

velat haft med mig upp till gymnasiet. (Intervju 9) 

 Ja det är verkligen ett tvåsidigt mynt det är jättekul stundtals för vi kommer varann 

väldigt nära å jag tror att han tycker om mig å jag gillar honom men så finns det 

dagar då vi båda inte gillar varandra men då är det ja han ser inte mig som en 

auktoritet många gånger så jag har svårt att känna att jag gör nån nytta nästan för att 

han inte lyssnar på vad jag säger för jag vill ju vara en vuxen för honom och jag tror 

inte han riktigt har den respekten för mig å framförallt för mig men på andra brukar 

han lyssna på men det kanske är för att jag är så nära ändå så han kanske testar mig 

hela tiden och håller på. (Intervju 10) 

[---]man måste ju vara en vettig vuxen, intresserad, personligt intresse eeh upplever 

ibland att lärare kanske inte hinner med det och en del lärare är inte intresserad av 

det heller, relationsskapandet utan man vill komma fram i sitt ämne men för mig 

som elevassistent som inte bedömer elever på nått sätt så blir det mer naturligt och 

jag tror eleverna känner det också 'Jamen X bedömer inte oss, han sätter inte betyg.' 

så att då får man en liten annorlunda relation. (Intervju 8) 

 X (läraren, vår anm.) och jag har ju jobbat, vi känner varandra så bra nu och har 

jobbat så tight hela tiden så vi känner varandra så bra. [---] Det är alltid läraren som 

är auktoriteten för jag vill inte ha den rollen själv för att jag liksom kände att jag 

måste vara, han måste kunna lita på mig, för det är jätteviktigt. [---] Där har jag min 

största roll känner jag och att få det här psykosociala med skolan att funka.  

(Intervju 2) 

6.3.4 Tron på barnets inre kapacitet  

I vårt material finner vi resurspersoner som förutom att beskriva sitt arbete med att främja 

elevens delaktighet även uttrycker en tro, lojalitet och förvissning om att barnet har inre 

egenskaper som genom bekräftelse och uppmuntran kommer att visa på framsteg. Det kan 

röra sig om de kunskapsrelaterade framstegen som görs likväl som ökad förmåga att klara av 

klassrumssituationer eller social interaktion. 

Jag känner mig jättestolt över honom för att han kommit så himla långt. [---] Åh 

Gud, det här jobbet har vi gjort tillsammans. Det har ju faktiskt blivit väldigt bra 

och nu det här sista året ska han få lite mer kött på benen sådär. [---] Den här killen 

ligger mig varmt om hjärtat. Det gör han ju. (Intervju 2) 
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Han är ju liksom som vilken kille som helst. Det är bara det liksom att vissa grejer 

har han svårt med, den sociala biten. (Intervju 4) 

[---] alltså först kolla vad han klarar av och sen utgå från hans positiva styrkor. För 

ibland fokuserar man så mycket på vad han inte kan. (Intervju 4) 

När man jobbar med personers utveckling så är det en utmaning hela tiden och det 

är det som är så kul med det här. Jag tycker att det här med delaktighet, alltså få 

känna att man är precis som alla andra barn, oavsett. (Intervju 4) 

Det är jobbigt att se när det inte funkar [---] samtidigt så kan vi ha jättekul med 

varann och ibland så är vi i andra änden av skalan (Intervju 10) 

Då ser man en mer rakryggad elev. [---] då ser jag en kille som är nöjd och glad och 

inte står ihopkurad. (Intervju 9) 

6.3.5 Social delaktighet i form av acceptans, samhandling och autonomi 

Resurspersonerna arbetar och stödjer ”sina” elever så att de klarar skoldagens aktiviteter. För 

att de aktuella eleverna ska kunna genomföra och samverka med övriga elever så arbetar 

resurspersonerna på olika vis. För att samhandling med andra elever ska fungera så är 

resurspersonen fysiskt nära sin elev för att kunna förhindra konflikter. Genom att de känner 

sin elev så kan de se tecken på en konflikt och då försöka hindra att den blossar upp. Att vara 

fysiskt nära är viktig för att hindra uppkomsten av konflikter. Samtidigt beskriver 

resurspersoner hur viktigt det är att arbeta sig bort ifrån eleven. Tanken med det är att eleven 

ska få inflytande, en känsla av autonomi över aktiviteterna i skolan. Här arbetar 

resurspersonerna med att inte finnas i närheten hela tiden utan låter eleven arbeta 

självständigt. Detta sätt att arbeta sig ifrån eleven, sker i en process som kan sträcka sig över 

terminer och läsår. I de fall handledning och kollegiala samtal förekommer får resurspersonen 

stöttning i arbetet mot elevens ökande autonomi. 

Att tillhöra skolan och få hjälp med att känna delaktighet där, är något resurspersonen gör 

genom att tro på eleven och skapa en god relation med denne. Relationen skapas genom att 

vara intresserad av eleven och tro på dennes förmåga. Att tro, visas genom den salutogena 

synen på elevens utveckling och bekräftelse av denne som vilken som helst. Det kan ses som 

en acceptans av eleven och att eleven ses som en individ med förmåga och möjlighet att 

utvecklas.  

6.4 Delaktighet: flera aspekter- en process 

Utifrån de sex aspekter som krävs för att kunna tala om full delaktighet enligt Östlund (2012) 

finns i datamaterialet en klar bild av arbetet med att göra skolans samtliga kontexter 

tillgängliga för de elever som är tilldelade en resursperson. Genom att skapa förförståelse, 

struktur, anpassa arbetsmaterial, undervisningstid och gruppstorlekar arbetar resurspersonerna 

med att skapa en tillgänglig miljö såväl fysiskt, pedagogiskt som socialt. Ofta arbetar eleverna 

i ett separat grupprum, en situation som riskerar att stigmatisera och fjärma. I vårt 

datamaterial finner vi att resurspersoner stannar kvar med eleven i det stora klassrummet vid 



25 

lektionsstarter, förklarar syftet med arbete i mindre rum samt bjuder in klasskamrater för att 

på så sätt säkerställa att eleven har en tydlig tillhörighet med övriga elever i den stora klassen. 

Målet är att eleven över tid skall öka sin närvaro i klassrummet för att slutligen kunna vara 

där under hela skoldagen. Den tredje och sista objektiva aspekten i arbetet för delaktighet 

enligt Östlund (2012) handlar om samhandling. Resurspersonerna beskriver hur de i skolans 

olika kontexter arbetar för att främja elevers interaktion med övriga elever. Genom att, vid 

behov, finnas nära och vara det stöd som kan underlätta det sociala samspelet, skapas 

förutsättningar för samhandling och delaktighet. De tre subjektiva aspekterna acceptans, 

engagemang och autonomi är enligt Östlund (2012) beroende av den bas som de tre objektiva 

delarna tillgänglighet, tillhörighet och samhandling utgör. I materialet redogör 

resurspersonerna för den process som sker i arbetet nära eleven. Där skapas förutsättningar för 

att skolans olika kontexter skall kunna möta eleven på ett individuellt plan. I de fall samarbete 

med lärare, specialpedagoger och externa handledare finns skapas kommunikation, 

samplanering och kompetensutveckling som är betydande för resurspersonens arbete. 

Resurspersoner i handledningssamtal får möjlighet att diskutera sin roll och sin positionering i 

förhållande till eleven. Materialet tyder på att det sker en process i det elevnära arbetet där 

resurspersonen finns fysiskt nära i början av uppdraget för att sedan, över tid, alltmer fjärma 

sig då eleven visar på en allt mer autonom delaktighet. Vi finner att resurspersoner ser sitt 

uppdrag som en pågående process där förvissningen om barnets kapacitet och förmåga att 

utvecklas är drivkraften för arbetet. Uppdraget för resurspersoner är således inte statiskt utan 

synnerligen flexibelt med målet fjärma sig från eleven i den utsträckning som är möjlig så att 

elevens delaktighet och autonomi främjas såväl fysiskt, pedagogiskt som socialt. 

 

7. DISKUSSION 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Resurspersonens arbete för främjande av delaktighet 

Villkoren för skolans verksamhet styrs genom politiska beslut. Utifrån dessa fattas beslut om 

ekonomisk tilldelning som är avgörande för anställning av resurspersoner och detta påverkar 

direkt den enskilda eleven och dess skolvardag. Det är därför oerhört betydelsefullt att också 

belysa den effekt dessa beslut har för den enskilde eleven. Vygotskij (1978) menar att barnets 

utveckling sker genom relationer, kommunikation och språk och betonar vikten av barnets 

potential i den proximala utvecklingszonen. Skolans komplexitet och mångfacetterade värld 

vilar i allra högsta grad på relation och kommunikation som grundläggande fundament. 

Ahlberg (2007) som menar att delaktighet, kommunikation och lärande utgör tre likvärdiga 

ben att stå på som alla påverkar elevens skolvardag och påverkas av de beslut som fattats. Vi 

finner att resurspersonens arbete för att främja relationer är ett ständigt pågående arbete. 

Tetler och Baltzer (2011) menar att det kan finnas svårigheter att skapa goda relationer mellan 

elever och resurspersoner. Detta kan inte verifieras genom vårt material då samtliga 

resurspersoner vittnar om goda relationer och vikten av att vidareutveckla dessa. Groom 

(2006) betonar betydelsen av positiva relationer och ser dessa som en förutsättning för 

lärande. Undervisningen sker ofta i lokaler utanför klassrummet. Det kan således vara 
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exkluderande. Då andra elever får möjlighet att vara med skapas mindre sammanhang där 

relationsskapande kan ske. Det är något vi finner är vanligt förekommande i vårt material. De 

elever som följer med kan fungera som såväl motivationshöjare som förebilder. I det mindre 

sammanhanget finns också möjligheten att anpassa undervisningstid såväl som innehåll 

utifrån den enskilda elevens behov. Under dessa premisser skapas förutsättningar för såväl 

samhandling, engagemang, acceptans som autonomi vilka är viktiga för delaktighet. Men 

detta är i det lilla formatet. Det blir skolans ansvar att se till att elevens delaktighet beaktas 

även i den större klassrumskontexten så att inte en stagnation och ett utanförskap uppstår. I 

arbetet med eleven är målet att hen skall vistas i klassrummet. Samtliga resurspersoner 

beskriver hur de arbetar för ökad närvaro i klassen. Det ger möjlighet till ökad delaktighet och 

tillhörighet i det större formatet. Dolva et al. (2011) pekar på vikten av resurspersonens 

placering för att skapa förutsättningar för delaktighet och relationsskapande. Vi finner att 

resurspersonens placering är en flexibel process utifrån elevens behov och ser att 

resurspersonen ofta påbörjar sitt uppdrag mycket nära eleven för att sedan, i takt med elevens 

möjlighet till självständighet kunna backa och inta andra positioner och roller i klassrummet. 

Från att vara ständigt närvarande kan resurspersonen distansera sig för att i senare skede 

utföra andra arbetsuppgifter och endast finnas som ett yttre stöd vid de tillfällen som kräver 

detta. I vårt material finner vi att resurspersonerna finns i skolans samtliga kontexter. Det 

innebär även att finnas till för att skapa förutsättningar för sociala relationer under 

rastsituationer. Genom att interagera med elever på skolgården finns möjlighet till närvaro 

utan att störa delaktigheten (Sharkey et al. 2014). Det sker genom att agera domare, passa boll 

eller delta på andra sätt. Då finns möjligheten att vara nära om konfliktsituationer uppstår. 

Denna positionering kräver dock en ständig medvetenhet från resurspersonens sida. Det finns 

en uppenbar fara i att inte reflektera och diskutera sitt uppdrag med någon. Det kan vara en 

lärare, specialpedagog på skolan eller en extern handledare som hjälper till att utveckla det 

komplexa uppdrag som resurspersonen har, vilket vi även finner i vårt material, och är något 

som både Cremin el al. (2005), Dolva el al. (2011) och Groom (2006) belyser och betonar 

vikten av. 

7.1.2 Skolans arbete att genom resurspersonen skapa delaktighet 

 

Vi ser i vårt material att resurspersonerna inte har en tydlig arbetsbeskrivning över vad de ska 

utföra och att de ofta saknar adekvat utbildning, vilket försvårar arbetet med att få elever 

delaktiga i skolan. I forskningen ser (Egilson & Traustadottir, 2009; Tobin, 2006) att 

resurspersoner inte har ett tydligt uppdrag. Vi kan tolka att ett otydligt uppdrag skapar en 

osäkerhet för resurspersonen, vad denne ska arbeta med och hur det ska utföras. Det kan ge en 

ansträngd relation till undervisande lärare (Mackenzie, 2011). Vår studie finner att 

samplanering med undervisande lärare sällan förekommer men efterfrågas av 

resurspersonerna. Förklaringar till bristande samplanering finns men vi kan se att med 

prioritering från såväl skolledare, pedagoger som resurspersoner går detta att verkställa. Att 

samplanering är viktigt bekräftas av Webster et al. (2010) som menar att undervisning blir 

sämre när lärare inte planerar med resursperson och anpassar materialet. Cremin et al. (2005) 

visar att när lärare och resurspersoner samarbetar genom att kommunicera med varandra och 

har en empatisk syn på varandras yrkesroller, ger det eleverna ökad delaktighet och 

engagemanget för skolarbetet ökar. Resurspersonens uppdrag är inte tydliggjort och ett 
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utvecklat samarbete med undervisande lärare är bristfällig vilket tyder på brister i skolans 

organisation. Vi ser då att elevens tillgänglighet till skolans aktiviteter därmed försämras. 

Emanuelson et al. (2001) betonar vikten av att det är skolans upppgift att möta upp elevens 

behov och infogas i klassens verksamhet och gemenskap. När skolan inte förmår detta så 

försöker resurspersonerna i vår studie att arbeta med att få eleven att känna engagemang i 

skolarbetet genom att på eget initiativ strukturera skoldagen, anpassa undervisningsmaterialet 

och tydliggöra informationen från lärare. Resurspersoner arbetar ofta med eleven i ett 

angränsande utrymme vilket är tudelat i sin konsekvens. Tudelat såtillvida att samhandling 

med de övriga i klassen minskar initialt men resurspersonerna i materialet pekar på att den 

kan öka på längre sikt, undervisningen blir mer tillgänglig genom att yttre stimuli minskar och 

koncentrationen på skolarbetet därmed ökar. Dessutom menar våra resurspersoner att 

avskildheten under dessa lektioner minskar risk för konflikt och att det på sikt skapar 

förutsättningar för acceptans, engagemang och samhandling tillsammans med övriga 

klasskamrater. Resurspersoner i vår studie menar att elever efterfrågar att få arbeta i det lilla 

rummet och Fraser och Meadows (2008) finner detsamma. Det är av ytterst vikt att lyssna på 

elevernas uppfattning om detta för det ökar elevers delaktighet (Broer, Doyle & Giangreco, 

2005). Resurspersonerna utrycker mycket klart att målet är att eleven ska klara av att vara i 

klassrummet hela lektioner vilket kommer att öka elevens känsla av autonomi. 

Resurspersonerna har en positiv syn, en tro på att eleven kan utvecklas i relation med andra. 

Det ger eleven en chans att få bli en fullvärdig deltagare i skolan där denne är accepterad och 

känner ett engagemang under skoldagen. 

 

7.1.3 Avslutande reflektion 

 

Vi ser att resurspersoner i början av sitt arbete med eleven befinner sig mycket nära för att 

efter hand kunna distansera sig, allt för att öka elevens självständighet. Det är, som Lindqvist 

(1999) menar, viktigt att fokusera på elevens utvecklingspotential och inte de svårigheter som 

finns. Vi ser hur arbetet med relationsskapande prioriteras och delaktighet och 

relationsbyggande är två mycket väsentliga faktorer. Resurspersonerna i vår studie visar en 

tro på sina elevers förmåga vilket ger eleven möjlighet att finna sin plats i skolans samtliga 

kontexter. Genom gott samarbete, möjlighet till samplanering och förståelse för vikten av 

gemensamt ansvar skapas en god organisation som skapar goda förutsättningar för samtliga 

elevers delaktighet. Detta finner vi vara ett utvecklingsområde i vår studie. Det skulle vara 

intressant att studera samma frågor med observation som kompletterande 

datainsamlingsmetod samt att intervjua och observera elever för att få ett mer komplett 

perspektiv på frågor kring elevers delaktighet. Vi skulle även finna det mycket intressant att i 

en longitudinell studie studera processen från arbetet nära eleven till ökad autonomi och 

självständighet. 

 

7.2 Metoddiskussion 

 

Fejes och Thornberg (2009) uppmärksammar att man bör vara medveten om urvalet. 

Resultatet i denna studie bygger på ett material där respondenternas utgångsförutsättningar är 

vitt skilda i fråga om exempelvis kön, ålder, yrkesbakgrund, erfarenhet, anställningsvillkor 
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och elevens ålder och behov. Med mer homogena urvalsprinciper kan andra situationer 

belysas och diskuteras utifrån delaktighetsaspekten. Det är värt att beakta att vi kan ha fått 

andra resultat med andra resurspersoner från samma skolor (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Trots många samtal och god förberedelse fann vi att våra intervjuer genomfördes på olika sätt. 

En semistrukturerad intervjumall utarbetades men testades inte före påbörjad datainsamling. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att intervjuguider som används av olika intervjuare ändå 

skapar olika resultat beroende på känslighet och kunskap om ämnet. Som inspelningsmetod 

valde vi mobiltelefon respektive dator. Samtliga inspelningar fungerade väl, förutom en där 

ljudupptagningen blev för svag. Vissa intervjuer skedde så tätt efter varandra att 

transkribering inte kunde ske i direkt anslutning. Vi är medvetna om att ett bortfall av data 

sker redan när intervjuerna behandlas och överförs till skriftspråk (Kvale & Brinkmann, 

2014). Citat finns från elva av våra tolv intervjuer. Dock har alla intervjuer bidragit till vår 

förståelse. Vår förförståelse kunde upplevas som såväl en tillgång som en faktor att försöka 

fjärma sig ifrån (Fejes & Thornberg, 2009). Vi fann ett flertal gemensamma nämnare i vår 

rådata och dessa markerades och utvecklades senare till berättelser. Genom att bolla tankar 

och idéer fram och tillbaka hjälpte vi varandra att ta oss ur den mest kaotiska fasen och finna 

en struktur i datan.  

 

7.2.1 Maktobalans   

Vi anser att det är viktigt att iaktta och vara medveten om den maktobalans som uppstår i en 

intervju. Frågor är redan skapade och förförståelse finns hos intervjuaren liksom kontroll och 

ansvar för intervjun. Rådata tolkas och hanteras utan insyn från respondenten. Resultatet av 

detta skapar en maktasymmetri som är väl värd att beakta (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi 

finner ytterligare aspekter att vara medveten om som det faktum att resurspersonerna lämnar 

sina arbetsuppgifter för att intervjuas. Dessa situationer påverkar såväl intervjun som den 

intervjuade. Det är även viktigt att beakta den maktobalans som det innebär att ha olika 

yrkesroller som lärare och resursperson. 

7.2.2 Reflexivitet kring vår förförståelse, har vi speglat verkligheten? 

Under vårt arbete har vi ofta samtalat om vår reflexivitet på fältet och i mötet med vår data. 

Fejes och Thornberg (2009) betonar vikten av att forskaren hela tiden har detta aktualiserat 

och det genom hela processen. Då vi har en stor förförståelse har det varit av vikt att vi 

samtalat och stöttat varandra i att se vårt material utifrån andra positioneringar. Det är viktigt 

att vara införstådd med att se och förstå hur ett intervjudatamaterial kan skapas och påverkas 

utifrån det faktum att det är beroende av vilka personer som interagerar under intervjutillfället 

(Fejes & Thornberg, 2009). Hur mycket vi än försöker att förstå och ta del av våra 

respondenters egentliga mening, kan vi aldrig till fullo träda in i den andres livsvärld och 

uppleva och helt förstå utifrån den andres perspektiv. Tillförlitligheten i vår studie bygger på 

att vi under hela forskningsprocessen diskuterat omfattande om intervjufrågor, 

intervjumetoder, kvalité på intervjuerna, urval, transkribering, analysmetoder, teoretiska 

perspektiv, vår egen förförståelse, att vi varit två som intervjuat och hur vi ska presentera 

materialet (Kvale & Brinkmann, 2014).  
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Forskaren anlägger en kritisk syn på sin analys, presenterar sitt perspektiv på det 

undersökta ämnet och de kontroller som gjorts för att motverka selektiv perception 

och snedvriden tolkning. Han spelar här djävulens advokat inför sina egen resultat 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 298). 

Information en forskare får från kvalitativa intervjuer är tillförlitlig för att intervjuerna liknar 

vardagssituationer och vanliga samtal (Holme & Solvang, 1997; Ingestad, 2006). Vår 

ambition har inte varit att generera allmängiltiga och generaliserade kunskaper om 

resurspersoners arbete för att få elever delaktiga. Vår studie får betraktas som ett litet bidrag 

till kunskapen om hur resurspersoner arbetar.  
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9. BILAGOR 

Hej                                                                                                                                   (Bil. 1) 

Vi heter Anette Tirén och Magnus Bergström och vi är studenter på Mälardalens högskola. Vi 

har efter många års yrkeserfarenhet inom Västerås grundskolor valt att läsa vidare till 

specialpedagoger.  

Vi är nu framme vid den allra sista terminen och därmed också vårt uppsatsarbete. Det är 

därför vi kontaktar er. Vår uppsats kommer att handla om delaktighet utifrån 

elevassistenters/ resurspersoners synvinkel.  

Hur ser elevassistenten/resurspersonen på elevens möjligheter att vara delaktig i 

klassaktiviteter och i sin interaktion med lärare, elevassistent och övriga klasskamrater? 

Vi vill intervjua elevassistent/ resursperson och önskar få ett godkännande från dig som 

rektor. 

All insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt och uppgifter kommer ej att kunna 

spåras till varken stad, skola eller individ. Vi kommer att behandla och förvara det insamlade 

materialet med största möjliga försiktighet. Insamlat material kommer endast att användas 

till uppsatsen. 

Vid utebliven respons så hör vi av oss via telefon.  

 

Tack för att du tog dig tid och med hopp om att vi kan få kontakt med medarbetare inom din 

verksamhet. 

Med vänliga hälsningar Anette Tirén och Magnus Bergström 
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Intervjuguide                                                                                              (Bil. 2) 

                      

Presentation av oss, syfte och de etiska aspekterna. 

 

Inledning: 

 

Bakgrund-yrkeserfarenhet 

 

Uppdraget: 

 

Berätta om ditt uppdrag 

Hur ser ditt uppdrag ut? Möjligheter/svårigheter? 

 

Delaktighet: 

 

Resonera kring begreppet delaktighet. 

Utifrån ditt uppdrag: hur resonerar du kring delaktighet då (ur ett elevperspektiv) 

Prioritering av delaktighet – när? 

Diskuteras elevens möjlighet till delaktighet? 

Hur säkerställs elevens möjlighet till delaktighet i såväl lärmiljö som i övriga situationer som 

raster, 

matsituationer, förflyttningar, fritidsverksamhet? 

Hur vet ni att målet är uppnått? 

Ser du utvecklingsmöjligheter inom ditt uppdrag? Hur skulle dessa kunna se ut? 
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Samtycke till intervju                                                                                   (Bil. 3) 

Vi är två studenter vid Mälardalens högskola, Anette Tirén och Magnus 

Bergström som genom intervjuer söker ökad kunskap om elevers möjlighet till 

delaktighet i skoldagens samtliga kontexter. 

Den datainsamling som sker kommer att behandlas med största respekt och 

samtliga deltagande kommer att avidentifieras i form av såväl stad och skola 

som individ. 

Du som intervjuperson kan när som helst under intervjun välja att avsluta om du 

finner skäl för detta. Det insamlade materialet tillfaller studien och kommer 

endast att användas i uppsatssyfte som examinationsuppgift vid det 

Specialpedagogiska programmet vid Mdh, Mälardalens högskola. 

 

Med vänliga hälsningar Anette Tirén och Magnus Bergström 

 

 

Jag samtycker till att delta i studien: 

 

 

Ort, Datum och Namn 


