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The aim of this study was to gain a better understanding of resource schools 1 as a human 

services organization and institution, based on teachers and principals’ perspectives. The 

purpose of resource schools is to provide the students tools and resources to enable them to 

return to the regular school within two years. The study also aims to examine more closely 

how this objective applies to the studied resource schools in the studied municipality, as well 

as highlighting the success factors and barriers that exist to achieve the goal. Previous studies 

show that this kind of differential practice tends to become a permanent solution. The 

categorization of the children concerned may also affect their future negatively. Four 

interviews were conducted with six teachers and principals at three of the municipalities’ four 

resource schools. The results shows that teachers and principals are defending resource school 

as an institution because they fulfill a need that regular schools do not. Staff expertise and 

pedagogical design are described as success factors. The study also shows that the objective 

to return to regular school rarely is reached. The barriers described include lack of 

collaboration between the resource schools and regular schools and their inability to adapt the 

working environment for the target group of students. Teachers and principals can also be 

seen as barriers as explained by neo-institutional organization theory. 
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1 Directly translated from the swedish ”resursskola”, a form of school for children that do not pass the regular 
school, despite extra support. 
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Förord 

 
Förarbetet till den här uppsatsen påbörjades under våren 2010. Vid uppsatsens början var vi 

två författare och det var vi två som tillsammans genomförde de intervjuer som ligger till 

grund för uppsatsens analys. Kort efter att intervjuerna genomförts valde den ena av oss att 

avbryta sina studier. Fem år senare har jag valt att färdigställa uppsatsen som legat och 

gnagt på samvetet under åren som har gått. 

 

Under åren efter socionomutbildningen har jag arbetat i nästan fyra år som 

arbetsmarknadshandläggare och jobbcoach inom kommunal verksamhet. De första åren 

arbetade jag med äldre arbetssökande över 25 år. De senaste två åren har jag arbetat med 

ungdomar i åldern 18-24 år, med fokus på de ungdomar som ingått i Jobb- och 

utvecklingsgarantin.  

 

Det senaste året har jag studerat vid Stockholms universitet där jag läst Genusvetenskap, och 

under våren 2015 har jag läst Kvinnofridskunskap på distans via Örebro universitet. Inom 

genusvetenskapen används ofta ett socialkonstruktivistiskt perspektiv för att förklara 

samhället och det som vi tar för givet. Mitt intresse för synsättet genomsyrar även den här 

uppsatsen till viss del. 

 

Tack till alla de intervjupersoner som ställt upp på intervjuer där ni har delat med er av era 

tankar och erfarenheter. Jag vill även rikta ett stort tack till min fantastiska handledare 

Cecilia Andrée Löfholm, utan dig hade uppsatsen aldrig blivit klar i tid. Din konstruktiva 

feedback och den tid du låtit mig göra anspråk på för att få möjlighet att bolla idéer har varit 

otroligt värdefull. Jag vill också passa på och tacka min sambo som fått stå ut med 

känsloyttringar under resans gång som pendlat mellan hopp och förtvivlan. Ett stort tack till 

vänner och familj som stöttat, korrekturläst och kommit med goda tips och råd. 

 

 

Isabelle Lundin 

Stockholm 2014-05-24 
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1. INLEDNING 
 
 

”Det var ju i början, jag gick ut ´74 från lärarhögskolan då. Och nu med facit i hand så hade jag ju säkert 

barn med diagnos... men man pratade lite med dom då och... Man tog ofta på sig att ja det var jag som 

hade en dålig undervisning. På den tiden. Så man ville ju helst inte säga att det var så jobbigt med de här 

barnen på den tiden.” (Kerstin, rektor) 

 

Diagnoserna som rektorn refererar till i citatet är så kallade neuropsykiatriska funktionshinder 

(NPF), som ibland kallas för förkortningsdiagnoser. Den här typen av diagnoser används inte 

sällan idag för att förklara barns svårigheter i skolan (Hallerstedt 2006). Barn som på 1970-

talet sågs som bråkiga, okoncentrerade, inåtvända och ofokuserade kan vara samma målgrupp 

av barn som idag diagnosticeras med ADHD, Tourettes syndrom eller 

autismspektrumtillstånd. För de barn som diagnosticeras med NPF eller som har annan 

problematik, och som trots extra resurser som exempelvis elevassistent ändå inte klarar den 

ordinarie skolmiljön, finns ytterligare lösningar. I de flesta kommuner finns särskilda 

undervisningsgrupper för eleverna inom den ordinarie skolan. Grupperna är ofta lokalt 

namngivna och kan kallas för till exempel ”Lilla gruppen” eller ”Oasen” (Höög 2010). I andra 

kommuner har man valt att inrätta speciella skolor för de här barnen. Den här uppsatsen 

kommer att handla om just sådana skolor, i den undersökta kommunen kallade Resursskolor. 

Särskola (för elever med utvecklingsstörning) och specialskola (för syn- och hörselnedsatta 

barn) är exempel på andra skolformer för barn med andra typer av funktionsnedsättningar. 

Resursskolan är till för barn med normal begåvning och ofta med någon form av 

neuropsykiatrisk diagnos eller andra sociala problem, och som av olika anledningar inte klarar 

undervisningen i den ordinarie skolan. Materialet till uppsatsen samlades in våren 2010 

genom intervjuer med lärare och rektorer på tre av fyra Resursskolor i en undersökt 

mellanstor kommun i södra Sverige. Sedan dess har fem år passerat och under tiden har en ny 

skollag och läroplan trätt i kraft och ny forskning har gjorts. Trots detta visar ny forskning 

som finns tillgänglig på området liknande resultat som tidigare. Med den nya skollagen verkar 

det finnas en intention, som så många gånger tidigare i historien, att stävja segregationen i 

skolan. Detta genom att tillgängliggöra extra resurser och stöd inom den ordinarie skolan. 

Ändå finns Resursskolan kvar i den undersökta kommunen även idag, våren 2015.  
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1.1 Bakgrund 
Skolan är en av samhällets äldsta institutioner (Hjörne & Säljö 2013). Idén om att 

differentiera elever var levande i utbildningen redan tidigt i skolan i Sverige. Dessa tidiga 

segregationsprocesser, med kategorisering och klassificering, innebar att vissa barn sållades 

bort. Före och under 1930-talet var till exempel barn till kroppsarbetare, tattarungar, 

vanartiga, nagelbitare och utomäktenskapliga barn kategorier som användes för att legitimera 

särskiljandet i skolan. Barnen erbjöds ofta en kortare skolgång eller en minimikurs (Hjörne 

2012). Syftet med segregeringen var tudelat, genom avskiljningen "sanerades" normalklassen 

samtidigt som situationen för barn med skolsvårigheter ansågs förbättras.  

 

Under efterkrigstiden formulerades idén "En skola för alla" (Hjörne & Säljö 2013). Detta 

"alla" sågs ändå förenligt med olika former av differentiering, nivågruppering och 

segregering, om de kunde legitimeras av pedagogiska skäl. I Läroplanen för grundskolan 

1962 (Lgr 62) beskrivs åtta olika specialklasser som användes som institutionella strategier 

för att kunna matcha elevers behov. Exempel på sådana klasser var Hjälpklass (för 

intellektuellt utvecklingshämmade elever), Observationsklass (för normalbegåvade barn som 

uppvisade psykiska särdrag), Läsklass (för normalbegåvade barn med läs- och 

skrivsvårigheter) och CP-klass (för normalbegåvade och intellektuellt utvecklingshämmade 

elever med cerebral pares eller andra motsvarande motoriska rubbningar). Kategoriseringar 

som användes för att förklara skolsvårigheter och sorteringen till de olika specialklasserna 

refererades till elevens intellektuella kapacitet och ärftliga faktorer, men även elevens sociala 

situation och hemmiljö användes som förklaringar. Studier som gjordes på elever som 

placerats i någon specialklass visade att eleverna tenderade stanna kvar i specialklassen resten 

av sin skolgång. Det var mycket få som återvände till sin vanliga klass, och placeringen blev 

därför ofta permanent. 

 

Studier visar att de personer som hade varit placerade i en specialklass hade sämre chanser till 

karriär eftersom de sällan gick ut som en "vanlig" skolelev med fullgjord utbildning (Hjörne 

& Säljö 2013). Kritiken ledde till en ny läroplan, Lgr 80, där beskrivningar av skolsvårigheter 

inte var specificerade och specialklasser som en lösning på problemet inte nämndes. Istället 

betonades återigen jämlikhet och idéerna om en skola för alla. Men samtidigt kompletterades 

detta med särskilda undervisningsgrupper för att kunna avskilja vissa elever, om det ansågs 

nödvändigt. Elever med fysiska, intellektuella, emotionella eller sociala problem kunde bli 

placerade i särskilda undervisningsgrupper, skoldaghem (skola ibland även med boende) eller 
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få en anpassad studiegång. Genom den nya läroplanen var det nu upp till den enskilda skolan 

att definiera och fatta beslut om vilka elever som skulle placeras i de olika 

specialprogrammen. 

 

I början av 1990-talet ökade decentraliseringen ytterligare, vilket innebar att mer ansvar lades 

från staten på de enskilda kommunerna (Tideman 1999). Detta påverkade även skolan, vilket 

syns i läroplanen från 1994, Lp 94. I linje med målet om en decentraliserad och 

resultatorienterad skola hade ansvar och strategier för hur man skulle hantera olikhet nu helt 

och hållet lagts på den enskilda skolan (Hjörne & Säljö 2013). Det låg nu i lärarens roll att 

individualisera undervisningen om det krävdes, genom att möta varje elevs behov. 

Specialgrupper med läs- och skrivhjälp, matte-hjälp, etcetera samt avskild 

specialundervisning kunde fortfarande användas som alternativ. 

 

Under höstterminen 2011 trädde den nya skollagen (Skollag 2010:800) i kraft tillsammans 

med den nya skolförordningen och läroplanen (Lgr 11) (Gerrbo 2012). Ingemar Gerrbo 

sammanfattar i sin avhandling de förändringar som gjorts. Dels berättar han att det som 

tidigare stod i grundskoleförordningen, angående skolors skyldighet att upprätta 

åtgärdsprogram och ge särskilt stöd, nu istället flyttats upp och återfinns i gällande skollag. En 

annan åtgärd är att begrepp som elevhälsa och åtgärdsprogram nu tydligare betonas i 

skollagen då de fått egna rubriker. En ytterligare förändring som gjorts är att det i den nya 

skollagen betonas att det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp eleven tillhör (Hjörne & 

Säljö 2013). Endast om särskilda skäl föreligger får stödet ges enskilt eller i särskild 

undervisningsgrupp. 

 
1.2 Problemformulering 
Maria Carbin (2010) skriver i sin avhandling Mellan tystnad och tal att sättet politik verkar är 

att den ritar upp gränser och inordnar för att organisera och skapa mening. Carbin menar att 

grupper sorteras in i fack för att erkännas, och att händelser benämns som politiska problem 

för att därigenom kunna åtgärdas. Hon menar vidare att moderna statens maktteknologier är 

av såväl exkluderande som inkluderande karaktär (s.11). Skolan är ofta den plats där barns 

svårigheter uppmärksammas, vilket beskrivs bero på det stora glapp som kan bli mellan 

förskolans lekfulla pedagogik till skolans kunskapskrav (Höög 2010). Som det ser ut idag kan 

diagnos ses som ett vapen i kampen om resurserna i ett allt hårdare skolklimat. När ett 

skolbarn får en diagnos ställd, så finns det nämligen en möjlighet för skolan att söka och få 
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extra ekonomiska och pedagogiska resurser för eleven. Diagnosen blir på så sätt ett legitimt 

skäl för extra resurser till skolan.  

 

Det finns de som kritiserar den ökade diagnosticeringen och som menar att det handlar om att 

sortera ut ”normala” och ”onormala” elever, och att kategoriseringen är ett led av ekonomiska 

besparingar. Samtidigt finns det andra som menar att diagnosen kan bli räddningen för elever 

som har haft stora skolproblem, och att barnen blivit hjälpta av medicinering (som i vissa fall 

används för att lindra symtomen av t.ex. ADHD) och en anpassad studiemiljö. Särskiljande 

pedagogik, alltså att placera vissa elever i egna grupper utanför ordinarie undervisning, 

återfinns genom historien ända fram tills idag (Hjörne & Säljö 2013). Forskning som finns 

och som handlar om barn med svårigheter och deras skolsituation ställer sig inte sällan 

kritiska till den särskiljning som görs av eleverna. Tidigare studier visar att elever som blivit 

placerade i specialklasser eller på särskilda skolor, som ofta är tänkta som en kortare insats 

under en begränsad tid, tenderar att stanna kvar. Placeringen blir därmed ofta en permanent 

lösning vilket kan påverka barnens framtid (se Hjörne & Säljö 2013; Tideman 2000). 

 

Resursskolan är ett exempel på en människobehandlande organisation och institution (Linde 

& Svensson 2013). Inom människobehandlande organisationer har alltid aktörer inom den ett 

visst mått av handlingsutrymme som kan verka hindrande för att uppnå organisatoriskt 

uppsatta mål. Målet med resursskolan är att eleven efter ett till två år på skolan ska återgå till 

sin hemskola. Under åren har flera försök gjorts från politikernas sida att stävja segregationen 

i skolan och sedan efterkrigstiden har devisen ”En skola för alla” fungerat som ledord vid 

reformer i skollagar och läroplaner. Intervjuerna till studien är genomförda under våren 2010 

när den tidigare läroplanen (Lp94) fortfarande gällde. I den nya skollagen betonas att det 

särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp eleven tillhör (Hjörne & Säljö 2014). Trots detta 

finns resursskolan kvar som institution såväl 2010 som år 2015, vilket kan tolkas som att det 

finns ett behov i samhället av särskiljande pedagogiska lösningar. 

 
1.3  Syfte  
Forskning om resursskolor och andra liknande skolformer är begränsad. Intentionen med 

studien är därför att ge en ökad förståelse för behovet av sådan särskiljande pedagogik som 

Resursskolan är en del av. Målet med Resursskolan är att eleven, efter att ha varit placerad en 

kortare period, ska återgå till sin hemskola. Studiens syfte är att undersöka hur målet tillämpas 

samt att ge en ökad förståelse för målgruppen av elever som blir placerade på resursskolan. 
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Detta genom att intervjua lärare och rektorer som ansvarar för det praktiska arbetet på tre 

utforskade resursskolor i den undersökta kommun som är i fokus i uppsatsen.  

 
1.4  Frågeställningar 
* Hur kan vi förstå Resursskolan och dess målgrupp utifrån intervjuade lärare och rektorer?  

* Hur ser intervjuade rektorer och lärare på målsättningen? 

* Vad finns det för påverkansfaktorer för att målsättningen med resursskolan nås? 

 
1.5  Begreppsförklaringar 
Nedan följer en förklaring på Resursskolan och på de funktionsnedsättningar som elever i 

Resursskolan kan ha. Jag redogör även för begrepp som kommer att användas i uppsatsen.  

 

Resursskola: Beteckningen Resursskola är lokalt namngiven i den undersökta kommunen. 

Det finns motsvarande skolor i andra kommuner där andra beteckningar används. Den här 

typen av skolor finns inte i alla kommuner runt om i Sverige utan är ett resultat av lokala 

initiativ. Resursskolan i den studerade kommunen finns till för de barn som inte klarar 

ordinarie skola trots extra stöd. På de undersökta resursskolorna har barnen även någon form 

av neuropsykiatrisk diagnos eller socioemotionell problematik (se nedan). De tre undersökta 

Resursskolorna har olika huvudinriktning: den ena har inriktning mot elever med de primära 

neuropsykiatriska diagnoserna autism och Aspergers syndrom och den andra skolans 

inriktning är mot elever med ADHD och Tourettes syndrom. Diagnoserna är sällan renodlade 

och det är vanligt att barnen har flera diagnoser i kombination. Den tredje skolan inriktar sig 

mot elever med socioemotionell problematik. Resursskolorna har elever från årskurs 1-9. Två 

av skolorna ligger avskilda från ordinarie skolverksamhet, medan en ligger i nära anslutning 

till en vanlig skola men i en egen byggnad. Det skolorna har gemensamt är att de alla arbetar 

med elever som av olika anledningar inte klarar av att gå kvar i sin hemskola. 

 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och socioemotionell problematik: 

Neuropsykiatriska diagnoser betecknar funktionsnedsättningar och är inte specifika 

sjukdomar (Socialstyrelsen 2010). ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) innebär 

ofta uppmärksamhetsstörningar och impulsivitet/hyperaktivitet (Mossler & Kadesjö 2002). 

Omkring tre till sex procent av alla barn i skolåldern beräknas ha ADHD. Det är ungefär två 

till tre gånger vanligare med ADHD hos pojkar än hos flickor. Personer med ADHD kan ha 

problem med att planera och organisera sin tillvaro, samt ha svårigheter i samspelet med 

andra. Autismspektrumtillstånd är den benämning som idag används för de barn som tidigare 
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ofta fick diagnosen Aspergers syndrom. Då materialet är insamlat under 2010 använder 

intervjupersonerna begreppet Aspergers syndrom. Även lindrig autism räknas in i detta nyare 

begrepp. Autismspektrumstillstånd är en följd av biologiskt betingade, medfödda eller tidigt 

uppkomna avvikelser, i vissa delar av centrala nervsystemet. Avvikelserna kan leda till en 

nedsatt eller annorlunda funktion av hjärnans kognitiva funktioner. Med kognition menas 

tankeprocesser, sätt att tänka, ta in, bearbeta och förstå information. Vid autism påverkas de 

kognitiva funktioner som är nödvändiga för att utveckla en språklig och social 

kommunikation samt föreställningsförmåga och flexibilitet. Tourettes syndrom innebär tics, 

ofta i kombination med tvångssymptom, uppmärksamhetsbrist och bristande impulskontroll 

(Gravander & Widerlöv 2002). Ovanstående diagnoser finns inskrivna i de två etablerade 

klassifikationssystem för psykiska störningar: Den internationella klassifikationen av 

sjukdomar (ICD-10), publicerad av Världshälsoorganisationen (WHO), och den diagnostiska 

och statistiska manualen om psykiska störningar (DSM-IV) som är det amerikanska 

psykiatriska samfundets (APAs) klassifikationssystem.  

 

Socioemotionell problematik kännetecknas bland annat av hög aktivitetsgrad, motorisk oro, 

koncentrationssvårigheter, bristande uppmärksamhet, bristande förmåga att leva sig in i 

andras upplevelse, problem med turordning, tillbakadragenhet och passivitet (målgrupp enligt 

lärare och rektorer i undersökningen). Socioemotionell problematik skiljer sig från 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eftersom det inte är en diagnos som ställs i enlighet 

med diagnosmanualen ICD-10 eller DSM IV. Begreppet är snarare att betrakta som ett 

samlingsbegrepp för sociala och emotionella svårigheter hos barnen.  

 

NP eller NPF: Förkortningar på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som används i 

studien.  

 

Ordinarie skolverksamhet, vanlig skola och hemskola: Används parallellt för att förklara 

den skolverksamhet som inte bedrivs på resursskolan. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 
Forskningen angående skolor av den typ som Resursskolorna tillhör är begränsad. I avsnittet 

återges forskning som åsyftar ge läsaren en ökad förståelse för hur vi kan se på den typ av 

funktionsnedsättningar som legitimerar en placering. Vidare ges en beskrivning av hur 

processen går till från att ett barn uppmärksammas i hemskolan och vägen till Resursskolorna. 

I avsnittet lyfts även aspekter som kan vara bidragande orsaker till att den här typen av skolor 

finns till överhuvudtaget. Avslutningsvis ges en beskrivning av föräldrars reaktioner till att 

placera sina barn på denna typ av skolor samt en förståelse för dessa oppositioner. 

 

2.1  Vad är en diagnos? 
Karin Johannisson (2006) skriver att: "diagnoser föds, gör karriär och dör" (s.35). Med detta 

menar hon att de diagnoser som i historien klassificerades som sjukdom, såsom hysteri 

(kvinnlig typ av neuros), kloros (bleksot) och nostalgi (sjuklig hemlängtan), inte längre gör 

det idag. Istället har vi fått nya diagnoser som plötsligt betraktas som sjukdom, som 

premenstruellt syndrom, övervikt och hyperaktivitet. Gränserna för vad som anses vara 

normalt eller avvikande förändras ständigt, och för att någonting ska betraktas som sjukdom 

måste vi vara överens om att sjukdomen finns genom att bekräfta den och ge den ett namn. 

Den här typen av rörligt sjukdomsspråk kallas ibland för kultursjukdomar eller 

kulturdiagnoser. Idag kan barn som tidigare beskrevs som oroliga, vanartiga och bråkiga 

kallas för DAMP-, ADHD- eller Aspergersfall (ibid.). 

 

Att diagnoser försvinner eller får nya namn, bekräftar även Marianne Cederlund, professor 

vid Lunds universitet på avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri. Hon skriver i en artikel 

i Läkartidningen (2013-09-03) att psykiatrisk diagnos speglar samtiden och svarar mot ett 

behov i samhället. Cederlund förklarar att detta behov idag kan kopplas till de ökade kraven i 

skolan. Alla barn förväntas fullfölja tolv års skolgång och ha förmågan att koncentrera sig på 

lektionerna. De barn som inte klarar detta kan störa de andra barnen i klassrummet. 

Diagnosen fyller, sett ur det här perspektivet, behovet av att kunna avskilja dessa elever från 

de andra. Hon skriver även i artikeln att Allen Frances, ordföranden i den arbetsgrupp som 

utformade DSM-IV år 1994, själv nu anser att diagnosmanualen har skapat falska epidemier. 

Han menar att dessa epidemier kan leda till överbehandling och långvarig medicinering av 

barnen.  
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De diagnoser som var aktuella förr i tiden kunde yttra sig olika beroende på om det var en 

flicka eller pojke som var drabbad. Detta gäller även för de diagnoser som används idag. I en 

rapport från Socialstyrelsen (2010) förklaras till exempel att det är fler pojkar än flickor som 

får en neuropsykiatrisk diagnos, och att symtombilden kan se olika ut. Vid exempelvis 

diagnosen ADHD, beskrivs flickor ofta bli mer inåtvända, deprimerade och ofokuserade. 

Pojkars symtom vid samma diagnos, beskrivs istället handla om koncentrationssvårigheter, 

överaktivitet och ett utåtagerande beteende. 

 

2.2  Elevhälsan och processen 
Som tidigare nämnts så uppmärksammas ofta barn som har olika problematik i skolan, vilket 

förklaras med att det i skolan börjar ställas större krav på eleven. För vissa elever blir 

utmaningen större än för andra, vilket kan bero på olika mognadsnivå men också på bland 

annat olika typer av funktionsnedsättningar hos eleven. Alla skolor har krav på sig att erbjuda 

medicinsk, psykologisk, psykosocial och pedagogisk kompetens, men hur organiseringen av 

denna ser ut kan variera mellan olika kommuner och olika skolor. Det gäller också för hur 

processen går till när skolan hanterar de barn där det framkommit att det föreligger 

svårigheter att nå de kunskapskrav och mål som finns i läroplanen (Socialstyrelsen 2010).  

 

Om ett barn uppmärksammats ha för stora svårigheter för att klara den ordinarie skolan så 

lyfts dessa ärenden inom det så kallade elevhälsoteamet. Teamet består vanligtvis av 

skolsköterska, skolkurator, lärare, speciallärare, rektor, skolpsykolog och ibland även 

socialsekreterare, syokonsulent och talpedagog (Hjörne & Säljö 2013). Sammansättningen i 

elevhälsoteamet varierar mellan olika skolor, och de har sällan alla professioner närvarande 

samtidigt. Inom elevhälsoteamet kan skolpersonal som uppmärksammat ett barn som verkar 

vara i behov av extra stödinsatser, lyfta frågan och få infallsvinklar från övriga medlemmar i 

teamet. Om eleven har stora svårigheter kan processen mot en diagnos inledas, vilket den gör 

genom att ärendet tas upp av ansvarig rektor på en elevvårdskonferens (EVK). Här medverkar 

förutom lärare och andra professioner även föräldrarna till barnet. Om det finns misstanke om 

neuropsykiatrisk diagnos krävs deras samtycke för att kunna inleda en utredning, och 

utredningen görs sedan vanligtvis på Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). 

 

Jonas Höög (2010) har genom Skolverket utvärderat hur samverkan ser ut kring elever med 

funktionsnedsättning och elevhälsan. Elevhälsan finns till för att verka hälsofrämjande och 

förebyggande. Han pekar på brister och menar att det finns en stor osäkerhet kring vad som 



 

13 
 

styr elevhälsan och att kopplingen mellan det pedagogiska uppdraget och elevhälsan saknas 

eller är otydligt. Han visar även att specifika utvärderingar av elevhälsan sällan förekommer, 

vilket borde vara av vikt för skolans kvalitetsförsäkran. Målarbetet inom elevhälsan är inte 

sällan underutvecklat vilket bidrar till att det blir svårt att utvärdera insatser och förbättra 

arbetet. Vidare menar Höög (2010) att länken mellan elevhälsoarbetet och skolans övriga 

uppdrag ofta är svag och att elevhälsan styrs utifrån olika värderingsmönster. Han har sett två 

huvuduppdelningar. Det ena handlar om kunskapsuppdraget där meritvärdet värderas högst 

och det andra om att det sociala och civila uppdraget, där elevens personliga utveckling till att 

bli en god samhällsmedborgare, är högst värderat. Hos olika aktörer och på olika nivåer 

dominerar ofta något av dessa perspektiv.  

 

2.3 Ekonomi och ansvar i skolan 
Magnus Tideman (1999) skriver att samhällets förhållningssätt gentemot funktionsnedsatta 

som grupp präglas av varje tids rådande människosyn och på det kulturella, sociala och 

ekonomiska klimat. Tideman (2000) menar vidare att grundskolan inte har tillräckligt med 

resurser och därför blir en miljö där barns skolsvårigheter accentueras. Men istället för att 

peka på skolans brister läggs orsaksproblematiken med barns skolsvårigheter på barnen 

själva, genom att förklara problemen med individuella och biologiska förklaringar. På så sätt 

förflyttas fokus från samhällsnivå till individnivå. Den ökade diagnosticeringen och 

inskrivningen av elever till exempelvis Resursskola, handlar enligt Tideman om samhällets 

behov av att kategorisera och hålla ordning. Samtidigt framhåller han att det handlar om 

tillgång till resurser. De ekonomiska förändringar som grundskolan varit utsatt för under 

1990-talet anser han vara en av orsakerna till den ökade kategoriseringen av elever i skolan. 

Barn med skolsvårigheter kan sägas störa systemet och stabiliteten i grundskolan, när de inte 

hänger med i den ordinarie undervisningen och när det inte finns tillräckligt med resurser för 

att stödja dem.  

 

Konsekvenser som kan bli av att ekonomin styr i skolan beskriver en artikel på Sveriges 

televisions hemsida som handlar om ett reportage som Uppdrag granskning gjorde, som 

sändes på SVT (2013-10-28). I reportaget visar det sig att vissa friskolor väljer bort 

studiesvaga och stökiga elever, till förmån för elever som är mer önskvärda. Med hjälp av 

dold kamera och under falska identiteter sökte ”föräldrar” plats åt två fiktiva elever, båda tolv 

år gamla som skulle börja högstadiet. Den ena eleven, en flicka med goda skolresultat, fick 

positivt bemötande och en plats på 27 av friskolorna. Den fiktiva pojken däremot, som 
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framställts som en elev med behov av extra stöd, var endast välkommen på hälften av de 

skolor som erbjudit flickan en plats. Trots att det funnits en skolplats till flickan fick 

”föräldrarna” till pojken veta att samma skolor inte hade någon ledig plats åt honom. Att välja 

ut elever på det här sättet är inte lagligt i Sverige då skolan ska vara öppen för alla. Utifrån 

reportaget kan det tolkas som att detta inte efterföljs på alla skolor i Sverige.   

 

2.4 Kategorisering av elever med skolsvårigheter 
Att kategorisera är en del av samhällsinstitutionernas sätt att fungera (Tideman 2000). 

Kategoriseringen sker genom att samhället definierar något eller någon som ett problem och 

kan ses som ett uttryck för makt och kontroll. Genom kategorisering vill samhällsinstitutioner 

identifiera de som faller utanför det normala, och på så sätt kunna sortera människor som 

normala eller onormala. Individerna som ingår i kategorin behöver inte känna någon 

samhörighet med andra i kategorin eller själva känna att de tillhör. Detta kallas för social 

kategori. Till skillnad från exempelvis familjen som kategori, anses individerna höra ihop av 

exempelvis administrativa, medicinska och/eller psykologiska skäl. Social kategori är alltså 

någonting som andra skapar. Barn med skolsvårigheter och barn med NP-diagnoser kan vara 

exempel på sociala kategorier. När människor beskrivs, namnges och kategoriseras så får det 

konsekvenser för hur andra behandlar dem (Tideman 2000). Tideman skriver att 

klassificeringen av elever kan ses som ett medel i kampen om de knappa resurserna i skolan, 

ett sätt att motivera ökade resurser eller att kunna skjuta över kostnaden på någon annan. För 

att få tillgång till resursskolans insatser krävs ofta en diagnos (Hjörne & Säljö 2013). 

Diagnosen kan därför ses som ett medel för att få tillgång till de extraresurser som finns att 

söka, och även som ett legitimt skäl till en placering på en Resursskola eller annan liknande 

insats. Vid placering övergår också ansvaret för eleven från hemskolan till exempelvis 

Resursskolan. 

 

Hjörne (2012) menar att kategoriseringen också kommer att bli utgångspunkt för 

specialisering och kunskapsbildning hos lärare, specialpedagoger, skolpsykologer och andra 

professionella.  Detta innebär att påtryckargrupper bildas, vilka gör sina röster hörda i olika 

organ som reglerar skolan och dess resurshantering. Syftet med särskiljningen i skolan 

beskrivs ofta vara att hjälpa enskilda elever och erbjuda dem bästa möjliga stöd (Hjörne & 

Säljö 2013; Höög 2010). Priset som eleven får betala är att hen kategoriseras och etiketteras, 

och får leva med de konsekvenser som följer av det. 
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2.5  Föräldrarna 
Det är av högsta vikt att vårdnadshavare är informerade och involverade i utredningen och 

dess utfall (Socialstyrelsen 2010). Barn med svårigheter behöver stöd både hemifrån och från 

skolan. Många barn visar olika beteenden hemma och i skolan, vilket innebär att de problem 

som syns i skolan kanske inte alls i samma utsträckning visar sig i hemmet eller på fritiden. 

Det kan också vara precis tvärtom, att ett barn visar lindriga problem i skolan men beter sig 

utåtagerande hemma.  

 

Eva Hjörne (2012) visar i sin studie att föräldrar inte sällan gör motstånd mot utredningen för 

diagnos till en början. Hon beskriver hur föräldrar ibland blir övertalade av professionella om 

vikten i att göra en utredning och att få en diagnos ställd på sitt barn. Bland de skäl som lyfts 

fram av rektorer och lärare i Hjörnes studie, är ett att en diagnos skulle kunna underlätta i 

arbetet med barnet. Ett annat vanligt argument handlar om de extra resurser som skulle kunna 

tillsättas för att bättre kunna stödja barnet. En ytterligare anledning som används för 

övertalning är att föräldrarna genom att få ett namn på problemen motiveras bli stärkta i sin 

föräldraroll, och därmed mer trygga i situationen kring barnet. De farhågor som uppkommer 

från föräldrarnas sida är vad detta skulle kunna innebära för barnet i framtiden. Bland annat 

handlar denna oro om rädslan för att barnets brännmärks (se nedan), och vad detta skulle 

kunna få för konsekvenser. Argument som professionella kring barnet lägger fram kan vara 

svåra som förälder att stå emot, och föräldrarna brukar efter ett tag ge med sig och gå med på 

att en utredning görs (ibid.). 

 

2.6  Identitet och stämpling 
Människors identitet formas av sociala processer (Berger & Luckmann 1979). När identiteten 

en gång utkristalliserats, vidmakthålls den, modifieras eller omformas helt, genom sociala 

relationer. Annorlunda uttryckt, det samhälle vi lever i och de människor vi har runt omkring 

oss bidrar alla till att forma vår identitet. Den kategorisering som görs av människor kan 

påverka individerna på olika sätt. Inom det socialkonstruktionistiska perspektivet används 

begreppet stämpling för att förklara hur kategoriseringar kan påverka enskilda individer 

(Ejrnœs & Kristiansen 2002). Utifrån perspektivet om stämpling kan ett barn stämplas utifrån 

sin diagnos. Grundtanken inom stämplingsteorin är att för att en person ska bli avvikande så 

måste den definieras och stämplas som sådan av omgivningen (Månsson 2002; Tideman 

2000). Den kategorisering och stämpling som görs av individer påverkar också deras sätt att 

se på sig själva och kan resultera i att de börjar uppträda i enlighet med kategoriseringens 
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förväntningar. Den som i skolan kategoriseras som ”aspergerskille” kommer att förstås och 

bemötas som detta av skolpersonalen, och kommer också själv att få sin identitet präglad av 

detta.   

 

Kategorier har tydliga och materiella konsekvenser för individ och samhälle (Tideman 1999; 

Carbin 2010). Att bli klassificerad kan spela en avgörande roll för en enskild människas liv, 

men det kan också medföra positiva aspekter. Magnus Tideman (1999) hävdar att en icke-

stämplande hållning, genom att inte peka ut, kan leda till att funktionsnedsättningen inte ses 

som ett problem. För målgruppen som är i fokus i denna uppsats, skulle det kunna innebära att 

inga extra resurser sätts in för sådana elever som är i behov av insatser. Istället skulle de 

behandlas i likhet med andra barn utan skolsvårigheter. Den särbehandling som görs av vissa 

elever kan alltså få positiva konsekvenser, så kallad positiv särbehandling, med speciella 

rättigheter och resurser. Som Hallerstedt (2006) skriver, utan diagnos tillkommer inget extra 

samhällsstöd och inga extra resurser till skolan.  
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV 
I avsnittet lyfts de teoretiska perspektiv som används i uppsatsen för att skapa en ökad 

förståelse för resursskolan som människobehandlande organisation och institution. För analys 

av det insamlade materialet används nyinstitutionell organisationsteori. Här ges även en 

beskrivning av perspektiv på normalitet och avvikelse. I uppsatsen används begreppen för att 

få en ökad förståelse för behovet av Resursskolan. Begreppet används även för att ge en ökad 

förståelse för synen på målgruppen som studien fokuserar. Skolan arbetar med människor 

utifrån organisatoriskt uppsatta mål och riktlinjer. Den nyinstitutionella organisationsteorin 

undersöker varför de uppsatta målen inte alltid nås. Vilket bland annat kan ha och göra med 

att de aktörer som arbetar inom resursskolan kan ha en egen agenda och egna föreställningar 

om vad som är det bästa för eleven. Förklaring på hur det kommer sig att det kan bli så, samt 

vilka påverkansfaktorer som kan vara inblandade, förklaras närmare i avsnittet. Den 

nyinstitutionella teorin används även för att skapa en förståelse för anledningen till att 

särskiljande praktiker som resursskolan överhuvudtaget finns kvar som institution, när 

särskiljandet i skolan har mött sådan kritik i samhällsdebatten. 
 

3.1 Nyinstitutionell organisationsteori 
Organisationer upprättar gränser och anger ramar och villkor för människors interaktion 

(Ahrne, Roman & Franzén 2003, s. 22). En klassisk bild av organisationer och som har haft 

stort inflytande härstammar från Max Webers organisationssociologi, där han hävdar att 

byråkratin är den ultimata organisationen (Ahrne, Roman & Franzén 2008). I den ideala 

byråkratin råder en legalistisk och rationell ordning, där individerna genom att följa givna 

regler och arbeta i den givna strukturen kommer att uppnå maximal effektivitet. Webers 

organisationsteori bygger på att det råder en hierarkisk ordning, en uppifrån- och ner -

styrning, där varje nivå och avdelning har sina bestämda uppgifter.  

 

Den nyinstitutionella teorin kan ses som en reaktion mot synen på organisationer som 

”styrbara farkoster” och en hierarkisk ordning som följer leden mot de uppsatta målen (Linde 

& Svensson 2013, s. 23). Nyinstitutionell organisationsteori gör anspråk på att förutom att se 

till organisationer som en rationell och opersonlig verksamhet inriktad mot ett visst mål, även 

visa hur vi kan förstå hur verksamheter också är uppbyggda av uppfattningar, värden och 

normer. Hur en verksamhet organiseras och hur vi förstår densamma utgör en väsentlig roll 

för den enskilda människan. Hur synen på målgruppen är i verksamheten är av intresse, om 
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individerna ses som objekt för insatser eller som aktivt medverkande aktörer, men också hur 

organisationen är tänkt att verka och hur den i praktiken verkar (ibid., s. 8).  

 

Den nyinstitutionella teorin fokuserar på den institutionaliserade organisationens förhållande 

till omvärlden, och hur detta förhållande påverkar hur dessa organisationer utvecklas och 

förändras (Linde & Svensson 2013). Teorin används för att förstå det som ofta tas för givet 

inom en organisation, såsom rutiner och arbetssätt. Genom den nyinstitutionella teorin kan vi 

även få en ökad förståelse för hur ovanifrån beslutade policydokument och uppsatta mål inte 

alltid efterföljs eller nås. Den nyinstitutionella organisationsforskningen bygger vidare och 

problematiserar den dubbla betydelsen av institution och organisation, och det ömsesidiga 

beroendet mellan dem. Inom nyinstitutionell forskning ses institutioner som konstruerade och 

det finns därför ett intresse att studera hur de konstrueras och hur de kan förändras. Nedan 

följer en förklaring på några av de begrepp som används i uppsatsen och som är hämtade från 

nyinstitutionell organisationsteori, såsom människobehandlande organisation, institution, 

aktör, institutionaliserade uppfattningar och organisatorisk tröghet. 

 

3.1.1 Resursskolan som människobehandlande organisation  
Resursskolan kan beskrivas som en människobehandlande organisation, eller med det 

engelska begreppet, Human Service Organization. Människobehandlande organisationer 

finner vi främst inom välfärdens organisationer som socialtjänst, missbruksvård och skola, 

och kallas ibland för ”mjuka” organisationer (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). Alla 

människobehandlande organisationer bygger på att utföra både stöd och kontroll (Ahrne, 

Roman & Franzén 2003). Uppgiften är att värna om sina klienter och göra det så bra som 

möjligt för dem, men även att samtidigt tillgodose statens och samhällets intressen. 

Människobehandlande organisationer kännetecknas av att de som arbetar där ofta har 

begränsade resurser i fråga om pengar, tid och expertis (Linde & Svensson 2013, s. 10).  

 

Det finns olika typer av människobehandlande organisationer (Svensson, et al. 2008, s. 38). 

Dessa benämns som People-processing technologies (kategoriserande), People-sustaining 

technologies (bevarande) och People-changing technologies (förändrande) organisationer. 

Kategoriserande organisationer klassificerar och administrerar människor, vilket bidrar till att 

sortera individer och ge dem olika klassifikationer och diagnoser. Klassifikationerna förväntas 

sedan användas i en annan organisation. I den här uppsatsen kan Barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP) ses som en kategoriserande organisation, eftersom den utreder och 
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ställer diagnos. Diagnoserna kan sedan användas för att sortera elever och placera dem i 

speciella grupper eller skolor. Bevarande organisationer strävar efter att bevara sina klienters 

välbefinnande, utan någon ambition att förändra vare sig individen eller något annat (ibid.). 

Exempel på sådana organisationer är palliativ vård (vård i livets slutskede) och 

Försäkringskassans arbete med att kompensera inkomstbortfall. Förändrande organisationer 

strävar efter att förändra människor. Målet är att öka individernas välbefinnande genom att 

göra något som förbättrar deras förutsättningar. Resursskolan kan ses som en förändrande 

organisation, eftersom målet är att eleven efter en kortare period i resursskolan ska ha 

förändrats på ett sätt som gör att hen kan återgå till sin hemskola igen. 

 

Karaktäriserande för människobehandlande organisationer är att de bedriver så kallade 

moraliska projekt, där varje tjänst bygger på bedömningar som är värdeladdade och 

moraliska. ”Behandlingens” resultat bör därför i hög grad ses som en värderingsfråga, och 

likaså det moraliska rättfärdigandet av de interventioner som vårdgivaren beslutar om. 

Eftersom denna typ av organisationer ofta bygger på moraliskt betingade insatser innebär det 

att de rymmer en rad osäkerheter (Linde & Svensson 2013). Sådan osäkerhet kan förstås 

utifrån att organisationerna ofta är politiskt styrda och att de har vaga eller flertydiga mål att 

navigera mot. Att målen ser ut på det här sättet förklaras bero på att de inte sällan vuxit fram 

som politiska kompromisser. Osäkerheten kan också förstås utifrån att verksamheternas 

metoder och arbetsprocedurer sällan kan uppvisa förutsägbara resultat. Människobehandlande 

organisationer är alltså komplexa. Resultaten är oklara, gränserna för vad som är mål och 

medel är oklara och motiven till organiseringen för dessa uppgifter är inte heller de alltid 

klara.  

 
3.1.2 Resursskolan som institution 
Institutioner skapas i interaktion och över tid och innebär kontroll, eftersom de innefattar 

förutbestämda mönster för mänskligt handlande (Linde & Svensson 2013). Liksom 

organisation är institution ett komplicerat begrepp, och de båda begreppen kan vara svåra att 

skilja åt. Skillnaden kan beskrivas som att en organisation konkretiserar en uttalad struktur 

med befattningar, rollinnehavare och byggnader, som man fysiskt kan besöka eller ringa till. 

Institution kan här istället förstås handla mer om tanke än handling, ett sätt att tänka eller en 

inriktning, bestående av regler, normer och tankemodeller (Ahrne, Roman & Franzén 2008). 

Inom nyinstitutionell organisationsteori använder man sig av de båda begreppen organisation 

och institution för att förklara glappet mellan tanke och handling, eller annorlunda uttryckt, 
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mellan förväntningar och faktisk praktik. Institutioner upprättas utifrån en kategorisering av 

människor och exempel på sådana är fängelser, sjukhus och skola, och som är kopplade till 

specifika byggnader och organiserade system (Linde & Svensson 2013). Institutioner kan ses 

som ”mänskliga produkter” skapade i högre eller lägre grad av medvetenhet. I den här 

uppsatsen kan det handla om hur Resursskolorna tillhör en större organisation, en 

organisation som reglerar och sätter upp mål för samtliga skolor. Resursskolan kan ses som en 

institution inom denna större organisation, där samma regler gäller som för övriga skolor. 

Samtidigt kan de som arbetar inom institutionen ha en egen arbetskultur och egna mål, som 

kan leda till att de större övergripande målen inte alltid lyckas uppnås. 

 

3.1.3  Aktörer 
Begreppet aktörer kan definieras brett och används för att förstå faktorer som kan påverka hur 

arbetet inom en organisation och institution förefaller. En aktör kan vara en organisation eller 

en administrativ formering (Linde & Svensson 2013, s. 15). Det kan också vara professionella 

som arbetar inom en organisation. I uppsatsen sätts likhetstecken mellan aktör och intervjuad 

personal. Varje organisationsmedlem har ett visst mått av tolkningsutrymme utifrån den 

ordning och det regelverk som gäller. Detta tolkningsutrymme motverkar att handlingar blir 

likformade, vilket bland annat kan innebära att olika aktörer gör olika bedömningar. Trots 

tolkningsutrymmet så är aktören inbäddad i sociala relationer som innefattar förväntningar på 

ett visst agerande. Dessa ofta outtalade förväntningar styr aktörers uppfattning av den 

situation som ska hanteras genom det etablerade sättet att bedöma en situation. 

 

3.1.4 Institutionaliserade uppfattningar & organisatorisk tröghet 
Linde och Svensson (2013) skriver att institutioner: ”växer fram ur vår vana att skapa vanor” 

(s.12). Med detta menar de att när vi människor samspelar med varandra så blir det ofta så att 

vi utför handlingar på ett visst sätt. Med tiden framstår detta sedan som det ”naturliga” sättet 

att agera, vilket kan minska vår osäkerhet i en instabil omvärld (Berger & Luckmann 1979, s. 

68). Begreppet institutionaliserade uppfattningar används inom teorin för att förklara de här 

invanda föreställningarna, eller kollektivt delade uppfattningarna, och hur de kan vara mer 

eller mindre tydliga och synliga. Linde och Svensson (2013, s. 15) beskriver hur en institution 

kan ses både som process och egenskap. Med institution som process menas hur aktörers 

kollektivt delade uppfattningar, efter att ha repeterats och blivit ordningar, förses med 

legitimerade motiveringar som i nästa steg blir självförstärkande. Föreställningarna skapar 

försvarare av ordningen vid tillfällen då denna ifrågasätts. Med institution som egenskap 
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menas hur en handlings betydelse och innebörd, betraktas som någonting mer eller mindre 

självklart. 

 

 När det beslutas om förändringar i en människobehandlande organisation handlar det ofta om 

att göra det bättre för individerna som arbetar inom denna eller för de personer som använder 

organisationens insatser (Ahrne et al. 2003). Förändringar kan också bero på ekonomiska 

nedskärningar som gör att verksamheten behöver omorganiseras. Sådana förändringar kan 

ibland vara svåra att genomföra fullt ut och organisationer och institutioner beskrivs därför 

ibland som tröga (Linde & Svensson 2013, s. 12). Denna tröghet betyder inte att institutioner 

inte förändras, men att det som tas för givet, de tysta överenskommelserna och de traditioner 

som finns inom dessa mänskliga produkter, kan göra att förändringarna ibland sker långsamt. 

 

3.2 Normalitet & avvikelse 
Tideman (2000, s.53) beskriver tre synsätt att se på normalitet. Det första är Statistisk 

normalitet, som ofta bedöms utifrån medelvärde och standardavvikelse för en 

normalfördelningskurva. Det andra synsättet beskriver normativ normalitet, som utgår från 

värderingar om vad som uppfattas som normalt i det samtida samhället. Det tredje synsättet 

på normalitet är individuell eller medicinsk normalitet, vilket betyder att en individ är normal/ 

"frisk" om den inte är avvikande eller sjuk. Detta synsätt utgår från att individen på något sätt 

är onormal och därför behöver behandling och uppfostran för att kunna bli "normal". Den 

enskilde blir genom synsättet "frisk" genom habiliterande insatser eller särskilda 

träningsprogram, med målet att göra avvikande mer normala. När någon är avvikande från det 

normala krävs alltså behandling för att uppnå normalitet. I uppsatsen används det tredje 

synsättet (individuell eller medicinsk normalitet) för att få en förståelse för målgruppen som 

placeras på Resursskola. 
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4.  METOD 
Studien syftar till att ge en ökad förståelse för resursskolan som människobehandlande 

organisation och institution. Intentionen med studien är även att ge en ökad förståelse för 

behovet av sådan särskiljande pedagogik som Resursskolorna är en del av. Målet med 

Resursskolorna är att eleven efter att ha varit placerad en kortare period ska återgå till sin 

hemskola. Hur målet tillämpas i den undersökta kommunen är av intresse samt vilka faktorer 

som kan påverka måluppfyllelse. Genom att intervjua lärare och rektorer som ansvarar för det 

praktiska arbetet på de tre utforskade Resursskolorna i den undersökta kommun som är i 

fokus i uppsatsen, delges i uppsatsen skolpersonalens egna tankar och reflektioner kring 

arbetet på dessa skolor.  

 

4.1 Hermeneutik och förståelse 
Uppsatsen utgår från en hermeneutiskt tankesätt vilket betyder att den bygger på en förståelse 

för, och tolkning av, det insamlade materialet. Thomassen (2007) beskriver att 

utgångspunkten för all förståelse är människans inre upplevda erfarenhet, och det är denna 

upplevda erfarenhet som står som utgångspunkt för uppsatsens analys. Hermeneutiken 

beskrivs som en vara filosofi, och klargör den ontologiska (”vad som finns”) grundvalen för 

vetenskap (Bryman 2002, s. 30). I uppsatsen används en ontologisk ståndpunkt som kallas 

konstruktionism (ibland socialkonstruktivism eller social konstruktionism). Konstruktionism 

utgår från att sociala företeelser och deras mening är någonting som sociala aktörer skapar. Ett 

exempel på denna är hur diagnoser kan ses som skapade av människor. Utan kategorisering 

och namngivning på olika symptom, genom professionella och tryckta diagnosmanualer, så 

skulle diagnoser inte finnas. Inom den ontologiska inriktningen beskrivs historiciteten och 

språkligheten utgöra ett oundvikligt grunddrag hos människans existens. Enkelt uttryckt 

handlar det om att för att förstå vår omvärld måste vi tolka den, och detta görs utifrån våra 

egna upplevda erfarenheter som förskaffats över tid. Tolkningen sker också utifrån vår egen 

språklighet, som också påverkar hur vi tolkar andras språklighet. Inom hermeneutiken 

betraktas människan som ett subjekt, i motsats till objekt, med en förmåga till självreflektion, 

en frihet och vilja att själv bestämma sin tillvaro, sina avsikter och syften (Thomassen 2007).  

 

4.2 Den kvalitativa intervjun som datainsamlingsmetod 
Den kvalitativa forskningsintervjun är användbar när syftet är att få en ökad förståelse för 

intervjupersonernas livsvärld och deras relation till den (Kvale 1997). Intervjuer har gjorts 

med lärare och rektorer som ansvarar för det pedagogiska arbetet och organiseringen i 
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resursskolan. Anledningen till att den kvalitativa intervjun valts som metod är för att 

uppsatsen ämnar skapa en djupare förståelse för resursskolan som människobehandlande 

organisation och institution, utifrån intervjupersonerna. Denna förståelse utgår från 

intervjupersonernas subjektivt upplevda erfarenheter och egna reflektioner. 

Forskningsintervjun har likheter med en normal konversation, men med skillnaden att det 

finns ett specifikt syfte och en specifik struktur (Kvale & Brinkmann 2014).  

 

Intervjuerna kan ha olika former och används för olika forskningssyften. Intervjuerna i den 

här studien kan ses pendla mellan den konstruktivistiska och postmoderna formen av den 

kvalitativa intervjun (se Kvale & Brinkmann 2014, s. 188). I den konstruktivistiska formen 

betraktas intervjusvaren som beroende av intervjupersonernas situationella praktik. 

Kunskapen som växer fram ur intervjuerna bör därför inte ses som reell kunskap, utan snarare 

som en kunskap som intervjupersonerna och intervjuaren tillsammans producerar. Inom den 

postmoderna formen betraktas intervjuerna som dialogiska och performativa processer, med 

målet att belysa nya slags världar och människor. Intervjuerna blir i den postmoderna formen 

en plats där olika människor möts och kan skapa nya möjligheter för handling och 

subjektivitet. 

 

Intervjuerna i studien är genomförda efter en så kallad halvstrukturerad metod, med inslag av 

både tematiskt och dynamiskt ställda frågor (se Kvale & Brinkmann 2014, s. 173). Före 

intervjuerna ägde rum valdes olika teman ut, med åtanke om uppsatsen tänkta syfte. Utifrån 

denna tematisering formulerades sedan nio frågor att använda som underlag vid intervjuerna. 

Frågorna är ställda både utifrån formuleringar om ”vad” (tematisk) och utifrån formuleringar 

om ”hur” (dynamisk). Vidare är intervjufrågorna formulerade utan akademiskt ordval för att 

skapa ett mer informellt samtalsklimat. Vid intervjutillfällena har frågorna legat som underlag 

för turordning, en fråga i taget, men samtalet har sedan fått löpa fritt utifrån dem. Utifrån de 

svar som frambringats, inom frågans omfång eller utanför den, har sedan uppföljningsfrågor 

ställts. Dessa följdfrågor har varit av sonderande (undersökande), specificerande 

(detaljredovisande) och tolkande (uttydande) karaktär (se Kvale 1997, s. 124-125).  

 

Fördelen med användandet av denna intervjumetod har varit att ny intressant information 

framkommit från intervjupersonerna själva, eftersom intervjuare och intervjuobjekt inte varit 

begränsade av standardiserade frågor och svar. När samtalet vid tillfällen glidit väl långt 

utanför ämnet har intervjuaren ansvarat för att förmå de intervjuade att återgå till kärnfrågan. 
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Detta har gjorts med största respekt och lyhördhet för att inte kränka intervjupersonen. En 

konsekvens av att intervjuerna varit av sådan informell och lös strukturell karaktär, har varit 

att intervjupersonerna har haft stort utrymme att reflektera runtomkring frågorna. Detta har 

lett till att materialet blivit mycket omfattande. De intervjuade lärare och rektorerna har, 

förutom att endast svara på de för-formulerade frågorna och uppföljningsfrågorna, även själva 

lyft ämnen och reflekterat kring dem. Detta har gjort analysen något svårhanterlig och 

överväldigande.  

 

4.3  Praktiskt tillvägagångssätt & metoddiskussion 
 Intervjuerna till denna studie gjordes under vårterminen 2010 vilket innebär att materialet 

som ligger till grund för analys är fem år gammalt. Under hösten 2011 trädde en ny skollag 

och läroplan i kraft som kan ha inneburit förändringar inom Resursskolans organisation. 

Analysen utgår från den personal och den organisering som gällde vid tiden för intervjuerna. 

På grund av personalombyte och omorganisation har inga kompletterande intervjuer gjorts. 

Den forskning som gjorts efter 2010, och som används i uppsatsen, skiljer sig inte på något 

avgörande sätt från den forskning som fanns tillgänglig vid tiden för uppsatsens inledande 

skede. Som läsare bör det dock tas i beaktande att det som framkommer i resultatavsnittet inte 

går att härleda till det arbete som bedrivs på Resursskolorna idag. Resultatet visar istället hur 

organisationen såg ut vid tiden för intervjuerna och utgår från den då anställda 

skolpersonalen. Inledningsvis hade uppsatsen två författare, och intervjuerna har därför gjorts 

av dessa två. En av författarna bestämde sig kort efter att intervjuerna genomförts att avbryta 

sina studier. Resterande text och analys i denna uppsats har gjorts av mig, Isabelle Lundin.  

 

De fokuserade resursskolorna i den undersökta kommunen inriktar sig på olika målgrupper. 

En resursskola har inriktning mot diagnoserna autism och Aspergers syndrom. En annan har 

inriktning mot diagnoserna ADHD och Tourettes syndrom. Den tredje resursskolan har en 

något annorlunda målgrupp än de två första, och inriktar sig mot elever med socioemotionell 

problematik. Denna skola har inte diagnos som kriterium för placering. I analys kommer inte 

redogöras för vilka skolor som tillhör vilka citat, då detta inte är av intresse för studiens syfte. 

För den intresserade läsaren kommer här en redogörelse för namn och skolor: 

 

Resursskola inriktning Autism och Aspergers syndrom – Anne, rektor & Margareta, lärare 

Resursskola inriktning ADHD och Tourettes syndrom – Catarina, rektor, Tomas & Johanna, lärare 

Resursskola inriktning socioemotionell problematik – Kerstin, rektor 
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(Namnen är figurerade).    
 

Efter att ha identifierat de resursskolor som är av intresse för uppsatsen bokades intervjuer in 

via telefonsamtal. Vid detta första samtal beskrevs uppsatsens syfte och vilken typ av frågor 

som skulle ställas under intervjun. Detta första telefonsamtal gjordes till rektor på respektive 

resursskola, varefter denne tillfrågade sin personal, lärarna, om vilka som skulle kunna tänka 

sig att delta vid en intervju. Rektorn på respektive skola återkom sedan via telefon för att 

bekräfta och boka tid och plats för intervjun. Vid intervjutillfällena gavs återigen information 

om uppsatsens syfte. Intervjupersonerna fick sedan ta ställning till om de accepterade 

inspelning av samtalet, vilket samtliga intervjupersoner godkände. Samtliga godkände även 

att citat ur intervjuerna fick användas i uppsatsen. 

 

Intervjuerna är genomförda vid fyra olika tillfällen, med sex olika intervjupersoner. På grund 

av tidsbrist hos personalen har intentionen att intervjua alla enskilt inte lyckats fullt ut. På 

resursskolan med inriktning mot autism och Aspergers syndrom har två skilda intervjuer 

gjorts. Den ena intervjun med rektorn, och den andra intervjun har gjorts med en lärare på 

skolan. Vid intervju med personal på resursskolan med inriktning mot ADHD och Tourettes 

syndrom deltog rektor samt två lärare vid intervjutillfället. Att rektorn, lärarnas chef, var med 

vid denna intervju bör tas i beaktande då det kan ha påverkat lärarnas svar. Antagandet har 

gjorts utifrån att lärarna vid intervjutillfället ibland ändrade och anpassade sina svar utefter 

rektorns uttalanden. Detta anses inte påverkat materialet i någon större utsträckning eftersom 

intervjuerna spelades in via en så kallad diktafon och lärarnas ursprungliga svar finns därför 

inspelade på kassettband. Anpassningarna gällde även snarare ordval än motsättningar i 

svaren. Det kan dock föreligga en risk att lärarna i denna intervju inte vågade vara riktigt så 

öppna med kritik, hinder och organisationsmässiga förbättringsåtgärder som vid enskild 

intervju. Vid intervju på resursskola med inriktning på socioemotionell problematik 

intervjuades endast rektorn för skolan. Att ingen lärare hade möjlighet att delta har inneburit 

att informationen om det praktiska arbetet här inte är lika omfattande som i övriga intervjuer.  

 

4.4 Urval 
Denna studie fokuserar resursskolor på grundskolenivå, och i den undersökta kommunen 

finns vid tiden fyra resursskolor för grundskoleelever. En av dessa resursskolor är en 

högstadieskola med elever i årskurs 7-9, medan de andra tre har elever från årskurs 1-9. 

Intervjuundersökningen omfattar lärare och rektorer som ansvarar för den praktiska 
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organiseringen och det pedagogiska arbetet på de tre sistnämnda resursskolorna. Detta urval 

har gjorts utifrån att en omorganisering var i antågande på högstadieskolan och den hade på 

grund av det endast ett få antal elever kvar, vilka var på väg att slussas ut. 

 

På idéstadiet för uppsatsen var syftet att göra en studie med intervjuer med personal också 

från ordinarie skolverksamhet. Detta för att få en bredare och eventuellt mer nyanserad bild av 

hur måluppfyllelsen tillämpas i den undersökta kommunen. Intentionen lyckades inte fullt ut, 

då endast en ordinarie skolas personal hade möjlighet att delta vid en intervju. Den intervju 

som gjorts med rektor på ordinarie skola kommer därför inte att ligga till grund för analys i 

uppsatsen. Motivet till detta är att det vid intervjun framkom att skolan i väldigt liten 

utsträckning placerar elever på resursskola, och intervjun bidrar därför inte till att uppnå syftet 

med uppsatsen.  

 

4.5 Bricolage som metod för analys 
I uppsatsen har bricolage används som analysmetod, vilket kan beskrivas som ett eklektiskt 

sätt att skapa mening åt materialet (Kvale & Brinkmann 2014, s. 281-282). Bricolage-tolkning 

innebär att olika analysmetoder anpassas till varandra, och en större frihet att röra sig mellan 

olika analytiska tekniker och begrepp. Denna form av analys, att använda sig av olika ad hoc-

metoder och teoretiska ansatser, kan ses stå i kontrast till de mer systematiska analytiska 

formerna och teknikerna. Uppsatsens analys rör sig främst mellan samtalsanalys och teoretisk 

tolkning (ibid, s. 264 & 283). I den renodlade samtalsanalysen undersöks hur aktörer 

använder språket för att konstruera sina kontexter och situationer, och den mening som läggs i 

yttranden ses knuten till en specifik social praktik. Analysen av materialet utgår också från en 

teoretisk tolkning, där nyinstitutionell organisationsteori används för att förstå de 

påverkansfaktorer som analyseras. I analysdelen fokuserar uppsatsen på samtalet och lärarnas 

egna svar. Utifrån de framkomna svaren har i nästa steg en teoretisk tolkning gjorts av 

författaren till uppsatsen. 

 

4.6 Objektivitet, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 
4.6.1 Objektivitet 
Uppsatsen utgår från en hermeneutisk förståelseansats och materialet har sitt ursprung i de 

kvalitativa intervjuer som gjorts med skolpersonal på de undersökta resursskolorna. Som 

tidigare nämnts så innebär det att det är de intervjuade subjektens egna föreställningar och 
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uppfattningar som lyfts i analysen. I nästa steg har det berättade tolkats, och detta utifrån 

författarens egna föreställningar och erfarenheter. Kunskapen som förmedlas är på grund av 

detta inte objektiv i den meningen att det rör sig om en tillförlitlig kunskap fri från bias 

(snedvridenhet) (Kvale & Brinkmann 2014). Istället kan objektiviteten ses som en reflexiv 

sådan, som kräver reflektion kring författarens egna bidrag i produktionen av kunskap. I 

uppsatsen används citat från intervjupersonerna, för att lyfta det som sägs, och i nästa steg 

visas hur uttalandena tolkas.  

 

4.6.2 Validitet 
Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014) berättar att vissa kvalitativa forskare har ignorerat 

eller avfärdat frågor om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet med argument om att de 

har sin rot i förtryckande positivistiska föreställningar. Inom den positivistiska 

tanketraditionen eftersöks " ren fakta" eller "sanning", vilket den hermeneutiska inte gör. 

Validitet handlar om att se på sanning, riktigheten och sanningshalten i ett yttrande. Validitet 

innebär också att se hur en metod undersöker vad den påstås söka (ibid., s. 296). I uppsatsen 

har syftet varit att undersöka intervjupersonernas egna subjektivt upplevda erfarenheter, 

varför den metodologiska validiteten kan ses som uppnådd. När det kommer till de 

intervjuades berättelser kan sanningshalten och riktigheten vara svårare att få vetskap om. 

Deras uttalanden går dock att härleda till tidigare forskning i viss utsträckning, vilket kan visa 

att deras yttranden inte är helt "tagna ur luften", men en större validitet än så är svår att nå i 

denna typ av forskning. 

 

4.6.3 Reliabilitet 
Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 295). Den handlar om att se till om forskningsfrågan skulle ge samma 

resultat om undersökningen utförs av andra forskare och vid andra tillfällen. Genom det 

hermeneutiska synsättet är det intervjuaren som tolkar det som yttras, och i analysen kan även 

faktorer som personkemi påverka resultatet av intervjun. Detta gör att det blir föga troligt att 

andra forskare vid andra tillfällen skulle få fram samma resultat. Skulle detta ändå ske, så är 

sannolikheten att materialet tolkas exakt som i denna uppsats väldigt liten. Vid 

intervjutillfällena ställdes även uppföljningsfrågor utifrån det sagda, vilket ibland ändrade 

riktning på samtalet. Det förekom vid vissa tillfällen även en form av ledande yttringar vilket 

kan motverka reliabiliteten ytterligare, eftersom detta kan ha kommit att inverka på 

intervjusvaren. De ledande yttringarna handlade snarare om ett bekräftande kroppsspråk hos 
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intervjuarna än om sagda ord, vilket är ett resultat av att de olika intervjuerna på de olika 

Resursskolorna och svaren från intervjupersonerna var av liknande karaktär. Intervjuarna hade 

därför från första intervjun en förförståelse av de svar som senare uppkom vid de andra 

intervjuerna. Det har däremot inte inneburit att intervjuarna klart och tydligt har yttrat en 

tidigare vetskap om de svar som framkommit vid senare intervjuer. Hur pass mycket påverkan 

förförståelsen från första intervjun har påverkat senare intervjuer är dock svårt att bringa 

klarhet i. 

 

4.6.4 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet innebär att för att en undersökning ska ses som giltig och tillförlitlig, så bör 

den också kunna överföras till andra undersökningspersoner (Kvale & Brinkmann 2014, s. 

310). Här skulle detta innebära att samma studie skulle göras på resursskolor i andra 

kommuner, och att resultatet skulle bli samma som det som framkommer i resultatdelen här. 

Med hänvisning till tidigare aspekter gör den här studien inte har anspråk på att lägga fram 

generaliserbara resultat. Undersökningen bör istället ses som av främst lokalt intresse, och 

inte som en representation för alla resursskolor och dess personal runt om i landet.  

 

4.7 Forskningsetiska principer 
Nedan följer forskningsetiska principer, som är antagna av Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet, som uppsatsen tagit hänsyn till.  

 
4.7.1 Informationskravet  
Vid telefonsamtal till de rektorer som var första kontakten på de olika resursskolorna, 

informerades de om uppsatsens syfte. Intervjupersonerna fick sedan ta ställning till om de 

ville delta eller inte. Rektorerna informerades också vid denna första kontakt om vilka frågor 

som skulle ställas vid en eventuell intervju. Information gavs även om önskan att spela in 

samtalen via en så kallad diktafon. Vid intervjutillfället upprepades information om 

uppsatsens syfte och frågeställningar, för att lärarna också skulle få möjlighet att själva tacka 

ja eller nej till deltagande. Intervjupersonerna delgavs också information om var de kunde 

finna den färdigställda uppsatsen. 

 
4.7.2 Samtyckeskravet 
Deltagarna som medverkat i denna uppsats har själva fått bestämma tid och plats för intervju. 

De har vid intervjutillfället, efter genomgången information om uppsatsens syfte, haft 

möjligheten att tacka nej till deltagande. De har även haft möjligheten att när som helst under 
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intervjun, utan krav på förklaring, avbryta den. Samtycke har getts muntligen, vilket ansetts 

tillräckligt då intervjupersonerna alla varit myndiga vuxna personer. Vid tillfälle där tre 

enskilda intervjuer på en resursskola blev en gruppintervju, accepterades detta av intervjuare 

utan påtryckningar. Intervjupersonerna har även fått ta ställning till om citat från intervjun får 

användas i uppsatsens analysdel. Deltagarna har själva fått ta ställning till om de accepterar 

inspelning av samtalen. 

 

4.7.3 Konfidentialitetskravet  
Uppgifter som framkommit under datainsamlingen behandlas med största sekretess. I 

uppsatsen avslöjas varken stadens eller skolornas namn, intervjupersonernas namn är också 

figurerade. Detta för att det inte på något sätt skall kunna gå att härleda tillbaka till deltagarna 

i studien. Intervjupersonerna har informerats om detta, och har även fått frågan om de önskar 

underteckna en skriftlig förbindelse om tystnadsplikt. Då uppsatsens ämne inte sågs vara av 

speciellt känslig natur, ansåg samtliga intervjupersoner ett muntligt kontrakt som tillräckligt.  

 
4.7.4 Nyttjandekravet  
Insamlade uppgifter behandlas med största konfidentialitet och får inte användas för annat 

ändamål än till denna uppsats. De kassettband som innehåller de inspelade intervjuerna 

förvaras oåtkomligt för utomstående. Kassettbanden kommer efter att uppsatsen färdigställts 

att förstöras. Transkriberat material behandlas på samma sätt och kommer även detta att 

förstöras efter att uppsatsen färdigställts. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS  
Analysen av det insamlade materialet utgår från intervjuade lärare och rektorer vars svar i 

nästa steg har analyserats utifrån tidigare forskning och nyinstitutionell organisationsteori. 

Undersökningen är genomförd i en mellanstor kommun i södra delen av Sverige. Kommunen 

har Resursskolor som ett alternativ för de barn som inte klarar att tillgodogöra sig 

undervisning i ordinarie skolverksamhet. Tidigare skickades barnen iväg till grannkommuner, 

men för att spara pengar startade kommunen egna Resursskolor. Resursskolans verksamhet 

analyseras i avsnittet utifrån teoretiska utgångspunkter om skolan som en 

människobehandlande organisation och institution. I avsnittet besvaras frågeställningar om 

hur vi kan förstå behovet av Resursskolan i den undersökta kommunen. Här lyfts intervjuade 

lärare och rektorers egna tankar och reflektioner kring målgruppen, föräldrars reaktioner till 

en placering på Resursskola, pedagogiskt upplägg, elevernas framtid efter skolan samt 

intervjupersonernas reflektioner kring den särskiljande pedagogik som används. I avsnittet 

ges även svar på frågeställningar angående måluppfyllelse och vilka faktorer som kan påverka 

att målsättningen med Resursskolan nås eller inte nås. Under den avslutande rubriken lyfts 

intervjupersonernas uttalanden om Resursskolans framtid, som tog stor plats under 

intervjuerna trots att inga frågor berörde ämnet. Den oro som framkom och som diskuteras 

här handlar om den omorganisering som var i annalkande i och med den nya skollag som 

skulle komma att träda i kraft hösten 2011.  

 
5.1 Behovet av Resursskola  
Intervjuade lärare och rektorer står alla bakom argumentet att Resursskolorna fyller ett behov 

i kommunen och i samhället, vilket de beskriver beror på vanliga skolans oförmåga att finnas 

till för alla elever. Skolpersonalen säger sig ha arbetat fram ett arbetssätt som har visat sig 

fungera oerhört väl i arbetet med målgruppens elever, och som baseras på deras speciella 

kunskap och erfarenhet. Avskild verksamhet, små individuellt utformade 

undervisningsgrupper och lärarnas särskilda kompetens lyfts som framgångsfaktorer i arbetet 

med eleverna. Dessa framgångsfaktorer visar sig också användas som övertalningsmetod vid 

mötet med föräldrar, som ibland ställer sig tveksamma till en placering av sina barn på en 

Resursskola. Samtidigt som intervjupersonerna legitimerar och försvarar Resursskolan som 

institution, så visar sig även en medvetenhet hos dem om de problem som kan uppstå till följd 

av denna specialisering och segregering som skolorna utgör. Nedan följer först en beskrivning 

av den målgrupp som placeras på Resursskolorna, samt en diskussion kring normalitet som 

intervjupersonerna själva lyft under intervjuerna.  
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5.1.1 Resursskolornas målgrupp & NPF som biologi eller personlighet? 
För att få en större förståelse för målgruppen gör en rektor en jämförelse med att åka 

utomlands. Hon menar att kulturella skillnader ibland kan vara svåra att förstå, men det 

betyder inte att det är något fel på kulturen, den är bara annorlunda mot vad en är van vid. 

Hon säger: ”Ungefär så är det, och det har ingenting med begåvning att göra utan det är bara, det är lite 

annorlunda kopplat då.” (Anne). 

 

 Alla elever som går på resursskola har normal begåvning. Autism berättas ha till 70 % 

samband med utvecklingsstörning, men de barnen placeras då istället på särskola. Elever med 

autism i de här skolorna har bland annat svårt med sociala kontakter, ha svårt för förändringar 

och nya miljöer. Aspergers syndrom är en diagnos inom autismspektret. Barnen beskrivs 

bland annat ha svårigheter med sociala kontakter, att de är väldigt rutinbundna och att de ofta 

har specialintressen. Deras specialintressen kan ibland innebära att eleven har sned begåvning 

inom olika skolämnen. Elever med ADHD lider bland annat av uppmärksamhetssvårigheter 

och hyperaktivitet. Detta leder till att barnen kan ha svårt att sitta stilla på lektionen, har svårt 

för att fokusera på uppgiften, blir rastlösa och bråkiga. Tourettes syndrom innebär bland annat 

tvångssymtom och tics, uppmärksamhetsbrist och bristande impulskontroll. Nämnda 

diagnoser, berättar intervjupersonerna, är inte alltid renodlade. Det är vanligt att barn 

diagnosticeras med så kallade dubbeldiagnoser, två diagnoser tillsammans, med till exempel 

ADHD och Aspergers syndrom eller Tourettes syndrom och OCD (tvångstankar och 

tvångsbeteenden). Det är inte heller ovanligt att eleverna också har någon form av problem 

med att räkna, läsa eller skriva. Dyslexi (diagnosen för läs- och skrivsvårigheter) är en vanlig 

diagnos tillsammans med andra neuropsykiatriska diagnoser hos eleverna. Resursskolan som 

arbetar med elever med socioemotionell problematik har inte en lika tydligt utmejslad 

målgrupp. Problemen kring barnet tycks många gånger bottna i svårigheter i hemmet, med 

konflikter, missbruksproblem, brist på känslomässig kontakt, brister i gränssättning och social 

omvårdnad. Flera av barnen står också i väntan på en utredning. 

 

Intervjupersonerna berättar att det finns många elever ute i den vanliga skolan som har någon 

eller några av nämnda funktionsnedsättningar, men som ändå klarar av den vanliga skolan. 

För att komma till de olika resursskolorna är kriteriet att eleven inte klarar sig i vanliga skolan 

trots extra stöd. I intervjuerna framkommer det att det även kan handla om hur stödet ser ut 

runt eleven bland annat från föräldrar, ett stöd som kan vara ännu viktigare för den här 

målgruppen. En stabil och trygg hemmiljö kan påverka huruvida en elev med 
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funktionsnedsättning klarar skolgången i en vanlig skola eller inte. En intervjuad rektor 

berättar att om hemmiljön är rörig kan bero på att även föräldrar kan ha en 

funktionsnedsättning: ”Den här ADHD, det är ju ärftligt också.” (Kerstin). Vilket kan tolkas 

som att hon delvis använder sig av biologiska och ärftliga faktorer för att förklara problemen i 

skolan.  

 

Perspektiv på normalitet är någonting som lyfts under intervjuerna. Det verkar finnas en insikt 

i att normalitetsbegreppet kan vara problematiskt. Intervjupersonerna verkar brottas mellan att 

å ena sidan peka ut elevgruppen som en problemgrupp som kräver stora resurser, för att å 

andra sidan reflektera om vem som är normal egentligen. Det uppkommer reflektioner under 

intervjuerna om ett allt snävare normalitetsbegrepp och om att barn som diagnosticeras ökar, 

en rektor berättar: 
 

”Jag tycker att jag ser en ökning av neuropsykiatriska diagnoser. ADHD till exempel har ju ökat väldigt. Och 

det där är intressant, det pågår diskussioner, och det är det ju ingen som kan svara på, men att 

normalitetsbegreppet har blivit mycket smalare. Alltså det krävs inte så mycket för att skolan kopplar in 

specialpedagoger och skolhälsovård och så och börjar fundera på vad det är som händer runt det här barnet. 

Det här är inte riktigt normalt. Kan vara störigt i klassrummet och det är nånting så. Och då är det lätt hänt att 

barnet skickas iväg på utredning för ADHD och så.” (Anne, rektor) 

 

Vad rektorn pekar på i citatet är att hon upplever en ökning av barn som diagnosticeras med 

neuropsykiatriska diagnoser. Hon säger också att det verkar gå allt snabbare att utskilja ett 

problembarn i vanliga skolan, och att det inte dröjer länge förrän man kopplar in 

specialpedagoger och skolhälsovård. Hon pratar även om att normalitetsbegreppet har blivit 

smalare. Det är precis det Tideman (2000) beskriver i sin avhandling Normalitet och 

kategorisering, att normalitetsbegreppet har blivit snävare som han uttrycker det. Han menar 

att det leder till att i skolan så bidrar man till att kategorisera elever tidigt genom 

diagnosticering och särskiljning. I den här kontexten kan en snabbare urskiljning av barn i 

behov av resurser, diagnosticering och hastigare särskiljning i skolan, tolkas som ytterligare 

inskränkningar på normalitetsbegreppet.  

 

En lärare berättar att vad som ses som normalt eller onormalt beteende egentligen handlar om 

att människor lär sig på olika sätt. Hon säger: ”Ja vad är normaliteten egentligen? Att man 

lär sig på olika sätt faktiskt.”(Johanna). En annan intervjuad lärare säger att det inte går att 

skilja på personlighet och handikapp, att alla barn har något personlighetsdrag som ingår som 
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diagnoskriterium. Att vara lite annorlunda lyfts också som någonting positivt. En lärare 

uttrycker: 
 

 ”Men lite ADHD kan ju nästan vara positivt. Det tror jag vi alla har. Så då kan man ju nå långt. På nåt sätt så 

är de ju redan utanför systemet på ett sätt, så de har ju ingenting att förlora på så sätt.” (Tomas) 

 

Som vi tidigare sett så förändras diagnoser över tid, både innebörd och benämningar 

(Johannisson 2006). Detta visar en rektor sig vara medveten om när hon säger:  
 

”Förr sa man ju Obs-klasser och DAMP-barn. Och nu är det ADHD och Asperger. Det vet man ju inte hur det 

ser ut om tio år.” (Catarina) 

 

I intervjuerna lyfts alltså olika perspektiv på vad som definierar målgruppen. Å ena sidan 

handlar de om hur biologiska och ärftliga faktorer kan påverka elevens skolsituation. Detta 

synsätt stämmer överens med det som präglar vårt samhälle idag, där biologiska faktorer ofta 

används för att förklara skolsvårigheter (se bl.a. Tideman 2000). Å andra sidan beskrivs 

personlighet och funktionsnedsättning som samma sida av ett mynt, att det helt enkelt inte går 

att skilja på personlighet och funktionsnedsättning. Detta resonemang lutar åt det 

socialkonstruktionistiska perspektivet, där funktionsnedsättningen kan ses som någonting vi 

människor har skapat (se Payne 2000). Här kan det tolkas som att de kategoriseringar som 

görs av barn med skolsvårigheter, med indelningar i diagnoser som ADHD och Aspergers 

syndrom, egentligen handlar om olika personligheter. De personer som har en personlighet 

som sticker ut för mycket åt något håll, som att de är inbundna, hyperaktiva, okoncentrerade 

och pilliga, betraktas i ljuset av perspektivet då som onormala.  

 

Under intervjuerna används ibland beskrivningar av eleverna om att de inte är som alla andra, 

inte är som normala och att de är avvikande på olika sätt. Samtidigt reflekteras det kring vem 

som är normal egentligen med påståenden om att barnens avvikelser egentligen handlar om 

olika personlighet. Att ingen är normal och att alla har något kriterium för diagnos. Det verkar 

finnas två parallella synsätt på målgruppen hos personalen. Parallella eftersom reflektioner 

om att barnen inte är normala och reflektioner om att de är normala kommer från samma 

lärare och rektorer. Att de förklarar eleverna på olika sätt kan delvis bero på ekonomiska 

aspekter. För att få resurser till skolan och för att resursskolan ska kunna fortsätta existera så 

behöver behovet vara motiverat. Lärare och rektorer motiverar resursskolans varande genom 

att tala om att målgruppen inte klarar den vanliga skolan, eller kanske snarare, att den vanliga 
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skolan inte klarar av målgruppen. Mellan personalen inom resursskolorna, kan det andra 

synsättet på målgruppen dominera vilket intervjuerna i viss mån antyder. 

 

På samtliga undersökta resursskolor var pojkar överrepresenterade som elever. På två av 

resursskolorna var 2/3 pojkar och på den tredje gick det en flicka tillsammans med åtta pojkar. 

Könsfördelningen liknar den Eva Hjörne (2012) berättar om i sin artikel, att könsfördelningen 

över historien legat på 2/3 pojkar i denna typ av skolor. Att det ser ut så här berättar 

personerna som intervjuats bero på att flickor visar annorlunda symtom än pojkar, och att 

symtomen kan vara svårare att upptäcka. Vid diagnosen ADHD beskriver de intervjuade 

flickor som mer inåtvända och frånvarande, medan pojkarna sägs vara mer utåtagerande och 

okoncentrerade. Så här säger en rektor: 
 

”Ja det finns ju flickor med diagnoser med, men till exempel det här med ADHD så har ju ofta pojkarna mer det 

här utåtagerande beteendet. Det är stor skillnad, flickor kan ju ha men... de kan ju vända det inåt mot sig själv. 

Och en flicka, hon kan ju vara utåtagerande, men det är vanligare med det här inåtvända. Då kanske man tänker 

att hon är borta och inte hänger med. Ofta har ju de här barnen väldigt hög perception, de tar ju in alla intryck. 

Och så kan dom inte sortera detta, och då kan det ju bli att man blir passiv då. Andra blir mer [schvupp] och att 

man inte kan hantera de här känslorna då.” (Kerstin, rektor) 

 

Andra anledningar till att könsfördelningen ser ut som den gör och som tas upp under 

intervjuerna är att flickor generellt knäcker skolkoden fortare än pojkar, både med och utan 

diagnos, vilket underlättar för dem att komma in i skolans värld. Andra skillnader sägs vara 

att flickor har lättare för att anpassa sig i sociala situationer och att de blir mer bästis och tar 

hand om varandra på ett annat sätt. Flickor umgås ofta i mindre grupperingar, två och två. 

Pojkar däremot beskriver de intervjuade vara mer intresserade av gruppaktiviteter, som 

fotboll, vilket kan bidra till att målgruppens pojkar hamnar utanför. Problemen kan bero på att 

barn med NPF inte sällan har svårt för det sociala samspelet och med turtagning, vilket kan 

leda till konflikter med kamraterna. 

 

5.1.2 Inkludering eller exkludering  
Med inkludera menas här att alla elever är delaktiga och ses som en homogen grupp, och 

exkluderade i meningen att vissa grupper av elever särskiljs och placeras på särskilda 

institutioner. Olika perspektiv om inkludering/integrering och exkludering/segregering 

framkommer under intervjuerna. Intervjuerna visar att det finns en medvetenhet kring 

problematiken med exkludering/segregering av vissa elever, men samtidigt visar materialet att 
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intervjupersonerna försvarar den. Den medvetenhet kring exkludering/inkludering som syns i 

intervjuerna kan tolkas som att det samtidigt finns en medvetenhet kring forskning som 

kritiserar exkludering av elever. En rektor säger: ”Och är det rätt... alltså det här med 

inkludera och exkludera. Det är ju frågan, det är det stora.” (Anne). Samtidigt menar 

intervjupersoner att det kan vara vi själva som lägger sådana värderingar i det här med att 

segregera/exkludera vissa elever. Argumenten handlar om att eleverna faktiskt kan behöva 

den här typen av avskildhet för att kunna fokusera på skolarbetet. De handlar även om att 

eleven behöver komma ur sitt gamla sammanhang som kan ha varit kantat med 

misslyckanden som tärt på självkänslan, där Resursskolan ses som ett medel att få en nystart. 

Nedan följer citat som visar på den komplexitet och tankegångar som finns kring inkludering 

och exkludering av elever hos intervjupersonerna: 
 

”Och då var det ju också det här med inkludering och exkludering. Är det relationellt eller kategoriskt 

tänkande? Och vi har ju brottats oerhört mycket med det här. Fast vi har kommit fram till att det här är nog 

landnings... en oas där man faktiskt kan få lära sig... att gå ut i livet som en starkare person. Så det kan ju vara 

en början till en integrering.” (Margareta, lärare) 

 

”[…] men det är klart att det är segregering va. Men ibland kan det vara en nödvändig segregering för att 

många av de här eleverna har så många misslyckanden bakom sig. Och då liksom tar det hårt på självkänslan. Å 

då måste man kanske börja bygga där. På självkänslan också, och den ökar ju när eleverna känner att det här 

fixar jag, det här klarar jag. Men det tar ju tid, det tar tid.” (Anne, rektor) 

 

”Jag kan säga det här när man pratar om det här med inkludering och exkludering, så är det ju vår målsättning 

att alla barnen ska vara inkluderade och oavsett problematik. Men sen är det ju... ibland för att landa i sig själv 

så måste man ju kanske en period vara exkluderad för att hitta sig själv helt enkelt. Och man mår gott av det. 

Och då får man faktiskt ta den biten.” (Kerstin, rektor) 

 

Rektorn i det sista citatet håller med om att exkludering kan vara bra för eleven för att få 

möjlighet att hitta sig själv. Samtidigt verkar här finnas en sensitivitet kring frågan. Den sista 

meningen: ”Och då får man faktiskt ta den biten” kan indikera att man får ta det onda med 

det goda. Det kan tolkas som att rektorn går i försvarsställning, hon är medveten om riskerna 

med segregering, men samtidigt försvarar hon resursskolan som institution. En lärare berättar 

att resursskolan kan bli en plats där de avvikande barnen, som ofta inte har så många vänner, 

kan finna varandra. Det kan finnas en förståelse mellan barnen, som alla har en 

funktionsnedsättning, som gör att de fungerar i sociala situationer tillsammans med varandra. 

En lärare beskriver: 
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”För alla är vi ju lite annorlunda. Det är ju ingen som är normal. Så många av dem som har gått här, de har ju 

inte jättestort umgänge, och de har ju ofta bränt sina skepp ute i den vanliga skolan och i andra sociala 

sammanhang. Så de har ju varandra här. Många träffas ju efter här med, träffar varandra och umgås. På 

gymmet och så... fast de går på olika skolor nu då. Och det är ju trassligt va, men eftersom de är lite ensamma 

allihop så... hittar de ju varandra.” (Tomas, lärare) 

 

De avvikande och ofta ensamma barnen har i alla fall varandra, vilket kan tydas som att det 

blir någon form av inkludering för barnen eftersom de får möjlighet att tillhöra en grupp. 

Samtidigt vittnar flera av intervjupersonerna om att det ofta blir konflikter mellan eleverna. 

Konflikter som påstås bottna i problemet att placera elever med samma diagnoser och 

liknande problem tillsammans. Intervjupersonernas kommentarer kan tolkas som att det ändå 

finns en delad uppfattning om synen på den exkludering/segregering som görs av barnen där 

de positiva aspekterna överskuggar de negativa. Inom människobehandlande organisationer 

handlar arbetet om att både värna om individen som insatsen fokuserar och att samtidigt 

tillgodose samhällets intressen (Linde & Svensson 2013). Här kan intervjupersonernas försvar 

av särskiljandet av eleverna tolkas bero på samhällets intresse att kategorisera och skilja ut 

elever från dem utan skolsvårigheter. Samtidigt kan medvetenheten som syns hos 

intervjupersonerna kring problemet med denna särskiljning handla om att värna om 

målgruppens elever, vilket kan bidra till de motsättningar i argumenten som till viss del visas 

under intervjuerna. På grund av att särskiljande pedagogik använts som medel i många år, kan 

försvaret av exkluderingen också förstås utifrån begreppet om institutionaliserade 

uppfattningar (ibid.). Inom Resursskolan finns en delad uppfattning angående nyttan med 

exkluderingen, vilket i sin tur skapat försvarare av densamma. 

 

5.1.3  Föräldrarna 
För att en elev överhuvudtaget ska kunna bli aktuell för en plats på en resursskola så krävs 

föräldrarnas samtycke. De två resursskolor som har utredd diagnos som krav för intagning, 

arbetar inte med föräldrarna i någon större utsträckning förutom det som rör skolsituationen. 

På resursskolan som har socioemotionell problematik som inriktning har personalen desto 

mer föräldrakontakt. Anledningen anges vara att hemmiljön kan vara en stor bidragande orsak 

till elevens svårigheter. Här finns också en större samverkan mellan resursskolan och andra 

myndigheter som har med barnens livssituation att göra, som exempel socialtjänst och BUP 

(Barn- och ungdomspsykiatri). Den intervjuade skolpersonalen berättar att föräldrarna många 

gånger ställer sig tveksamma både inför en diagnosutredning och till en placering på 
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resursskola, vilket stämmer in på det resultat Eva Hjörne visar på i sin forskning (se Hjörne 

2012). Föräldrarna har många gånger själva försökt lösa situationen med barnets problem i 

vanliga skolan genom att byta runt till olika skolor i hopp om att det ska fungera bättre för 

barnet någon annanstans. I intervjuerna framkommer det att motståndet beror på att 

föräldrarna är rädda för att barnen ska bli märkta:  
 

”Dels kan det ju vara så att föräldrarna tycker att, nä vi vill absolut inte att vårt barn ska gå på resursskola. Vi 

vill inte att...För man kan ju känna att det är lite utmärkande så.”(Catarina, rektor). 

 

Genom stämplingsperspektivet (se Månsson 2002; Tideman 2000) skulle rädslan kunna 

förstås genom att barnet förutom att bli märkt som exempelvis ”aspergerskille”, också ska bli 

stämplat som ”resursskolebarn”. I intervjuerna framkommer att föräldrar som tidigare varit 

motståndare till en placering på en resursskola ofta ändrar sig. Lärare och rektorer beskriver 

att föräldrarna vid besök på Resursskolan ofta får insikt i att de inte är ensamma om att ha 

barn med problematik, vilket beskrivs utgöra en lättnad för föräldrarna. Förtrogenhet gör att 

föräldrarna kan känna sig stärkta, en rektor berättar: 
  
”Och många föräldrar kan då känna att ja men då vet jag vad det är, det är inte oss det är fel på. För att förr 

var det ju mer så att ja det var ouppfostrade ungar och föräldrarna isolerade sig för att de knappt vågade vara 

bland folk med de här då.” (Anne) 

 
5.1.4 Pedagogiskt upplägg 
På de tre resursskolorna som ingår i studien är det pedagogiska arbetet uppbyggt kring samma 

pedagogiska principer. Tydliga ramar, små grupper, mycket individuellt arbete och lärarnas 

förmåga till anpassning beskrivs som framgångsfaktorer i arbetet med eleverna. Till sitt 

förfogande har eleverna också hjälpmedel, som gör dem mer självständiga. Att ta sig tid, ha 

tålamod och en förmåga att vänta in eleven beskrivs som viktiga egenskaper hos lärarna för 

att lyckas i arbetet. Intervjupersonerna berättar att planering är A och O när det handlar om 

elever med denna typ av funktionsnedsättning. Många elever har behov av att noga i detalj 

veta vad som ska ske under dagen och de flesta arbetar efter dagsschema, där läraren varje 

dag antecknar vad som kommer att hända under dagen. Andra klarar ett vanligt veckoschema. 

En ”fyrkantig skola” lyfts fram som en framgångsfaktor i det pedagogiska arbetet på 

resursskolan. Flera intervjupersoner påpekar att en mer strukturerad undervisning skulle 

kunna underlätta för många elever i den vanliga skolan, även för dem utan 

funktionsnedsättning. En lärare berättar om att arbeta på resursskola: ”Jag tänkte ju när jag 
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började min utbildning att jag vill inte ha en fyrkantig skola. Men nu jobbar jag så fyrkantigt 

så att de [skratt].” (Margareta) 

 

En viktig framgångsfaktor i att kunna lyckas i arbetet med målgruppen beskrivs vara 

personalgruppen. Det kan vara oerhört viktigt att personkemin stämmer för eleven med 

läraren, en rektor illustrerar: ”De läser ju av, de är ju som en hund, de läser av en precis.” 

(Catarina). I intervjuerna framkommer även vikten i att ha en bestående personalgrupp så gott 

det går, för att eleverna inte ska behöva byta vuxna. Tilliten till vuxna kan ibland vara 

tilltufsad av misslyckanden och utskällningar från tidigare skolor. En rektor berättar att 

eleverna ibland har mött: ”hur många vuxna som helst”, eftersom de ibland har flyttat runt 

bland flera vanliga skolor före placeringen på Resursskolan, vilket skapat otrygghet. 

Tryggheten som finns på Resursskolorna beskriver intervjupersonerna som oerhört viktig. 

Men tryggheten redogörs för även föra med sig risker som innebär att resursskolan bygger in 

sig. Eleverna behöver i alla fall får variera mellan några olika lärare för att lära sig att möta 

flera personer, annars finns risken att eleven blir för beroende av vissa. En lärare berättar:  
 

”Det får inte vara för många men det ska vara flera stycken. Så att man inte liksom säger engelska kan jag bara 

ha med Bertil, matte kan jag bara ha med Birgitta. Därför att då kan de bara ha det med den personen.” 

(Margareta, lärare) 

 

Anledningen som lärare och rektorer lyfter i intervjuerna är att det blir alldeles för sårbart när 

personalen blir sjuka. En annan anledning skulle kunna tolkas bero på hur beroendet av vissa 

lärare kan påverka chanserna för eleverna att kunna återvända till hemskolan. På vanliga 

skolan finns betydligt fler lärare än i resursskolan, och barnen kan komma att ha olika ämnen 

med olika lärare. Den aspekten lyfts dock inte under intervjuerna.  

 
5.1.5 Anpassad studieplan 
Under intervjuerna framkommer att resursskolan ska följa den läroplan som ordinarie skola 

följer. Det är ingen särskola med undantagsregler, men det finns vägar att gå. För att 

underlätta för elever med stora svårigheter kan en ansökan göras om anpassad studiegång. Det 

kan bland annat handla om att en elev har stora svårigheter med att närvara vid vissa 

lektioner. Beslut om anpassad studiegång tas vid en elevvårdskonferens (EVK) som även 

föräldrarna deltar på. En lärare förklarar: 
 

”Ja vi följer ju läroplanen och tittar, vad kan inte Putte göra? På grund av sin funktionsnedsättning. Han kan 

aldrig uppnå detta. Dom två målen kan han aldrig uppnå. Men de andra skulle han med hjälp av olika tekniker, 
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strategier eller upplägg av kursen... hur vi lägger upp. Så kan han klara det. Och då är det ju upp till oss att 

hjälpa till och göra det. […] Vi använder den paragrafen då. Pys-paragrafen. Vi pyser liksom så mycket vi får. 

Och så har man kanske då en anpassad studiegång. För vissa ämnen är det inte lönt att Stina läser.” 

(Margareta, lärare) 

 

För att kunna använda undantagsbestämmelsen, som här kallas pys-paragrafen, krävs det att 

en elev inte kan visa kunskaper oavsett hur mycket eleven tränar. Läraren berättar att de 

”pyser” så mycket de får. Pys-paragrafen kan även tillämpas vid betygsättning. Vid 

skolämnen som anses omöjliga för eleven att uppnå kan ändå betyget godkänd fastställas, 

men det blir ett godkänt under pys-paragrafen och inte som ett ordinarie godkänt betyg. På de 

undersökta Resursskolorna har eleverna även reducerad tid i ämnena och förkortad skoltid. 

Det visar sig även finnas en medvetenhet hos intervjupersonerna angående de konsekvenser 

som allt för stora anpassningar i studieplanen kan innebära i för eleven i framtiden. En lärare 

förklarar bland annat nedan hur de som lärare som arbetar med de här eleverna ibland kan 

vara lite mer godmodiga gällande betygsättningen än vad lärare är inom den vanliga skolan. 

Detta kan innebära konsekvenser för eleven vid en återgång till ordinarie skola. Läraren 

berättar: 
 

”Att de blir alltför beroende av oss. Så det har vi ju sett, vi har ju haft elever som vi skolar ut som har skrivit och 

gjort grejer och vi har tyckt att, när man ska ge betyg att, kanske inte jättebra men klarar nog G ändå. Och sen 

ska de ju komma ut på en skola och de ska skriva nu, och det är tre ämnen att välja på. Här har vi ju haft liksom 

total individualisering och stöd. Så att det är ju inte på samma sätt... Och samma sak med nationella prov. På en 

skola kanske man gör ett prov på sexti[o] minuter, och vi gör samma prov vid tre tillfällen. Tjugo minuter åt 

gången och den tredje gången så var eleven förbannad, så då tog vi det en annan dag. Och den chansen, när de 

kommer till en annan skola finns ju inte så. Även om vi vet att de kan... de här kriterierna så kan de ju inte 

kanske göra det i en skolsal.” (Tomas, lärare) 

 
5.1.6 Elevernas framtid 
Intervjuade lärare och rektorer berättar att elever som lämnar resursskolan sällan återvänder 

utan stannar kvar i den vanliga skolan. För de elever som går kvar i resursskolan upp till 

årskurs nio så väntar gymnasiet. Det finns ingen resursskola på gymnasienivå i den 

undersökta kommunen. De elever som inte är behöriga att komma in på nationella 

gymnasieprogram kan studera ett extra år på grundskolenivå, det så kallade individuella 

programmet, på gymnasiet. Intervjupersonerna berättar att det ibland kan bli svårigheter för 

eleven vid övergången från resursskolan till vanliga skolan, och särskilt vid övergången till 

gymnasiet. Svårigheterna bottnar bland annat i att eleverna har sneda begåvningar vilket inte 

lämpar sig vid studier på ett nationellt program, som ofta innefattar en mängd olika 
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skolämnen som ska studeras. Som en lärare uttrycker det: ”Man ska kunna lite av 

varje.”(Tomas). Att kunna lite av varje krävs av eleverna även utanför skolan. Det 

framkommer under intervjuerna att eleverna behöver hitta sin egen väg i samhället, och det 

gäller även det framtida arbetslivet. Med rätt förutsättningar som tydliga och avgränsade 

arbetsuppgifter och ett eget arbetsrum, tror en rektor att målgruppen ska klara att leva ett 

normalt liv: 
 

”Och det arbetet kan ju inte bara avslutas utan att kunskap om den här typen av funktionshinder, både ADHD, 

autism, Aspergers och vad det nu än är behöver spridas i samhället överhuvudtaget. För de här ungdomarna 

skulle kunna leva helt, alltså bra liv, om de bara får rätt förutsättningar runt sig. Tydliga arbetsuppgifter, 

avgränsade arbetsuppgifter. Absolut inte kontorslandskap eller den typen av miljöer utan va, kunna få gå undan 

och lösa problem. Helt klart kan de klara egna liv, och det måste vi bara tro på...”(Anne, rektor) 

 

Här poängteras vikten av kunskap hos det övriga samhället som ett medel för att underlätta 

för målgruppen i sina framtida liv. Eftersom flera av de neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar som nämnts förutsätts vara livslånga, så behöver det finnas rätt 

förutsättningar för att målgruppen ska klara av att leva sina egna liv. När det är dags för 

gymnasiet så släpper Resursskolan eleven helt och hållet, och eleven övergår istället till att bli 

gymnasieskolans ansvar. Intervjupersonerna berättar att detta ansvar ibland brister på 

gymnasieskolorna och att eleverna inte alltid hinner bli uppfångade i tid. Lärare och rektor på 

en resursskola förklarar: 
 

- ”Vi har haft elever som har gått ut och som har gått vidare till gymnasiet, och har fortsatt på gymnasiet. Som 

blivit uppfångade...” (Catarina, rektor) 

- ”Sen har vi några som inte blivit uppfångade. Nej jag är inte nöjd med det (samarbetet).” (Johanna, lärare) 

- ”Nej det är vi nog inte nån av oss egentligen.” (Catarina, rektor) 

 

Många av resursskolans elever går in på det individuella programmet på gymnasiet. Enligt 

intervjupersonerna beror detta på att vissa elever behöver det extra året, för att anpassa sig till 

de nya högre kraven som ställs inom gymnasieskolan. Det kan också bero på att elever som 

kommer från Resursskolorna behöver läsa upp vissa grundläggande ämneskunskaper som 

krävs för att komma vidare i skolan. Att vissa elever har luckor i ämneskunskaperna beskriver 

intervjupersonerna bero på att de har med sig luckorna när de kommer till Resursskolan från 

hemskolan, och att tiden inte alltid finns att åtgärda detta före övergången till gymnasiet. En 

del elever går från resursskolan direkt in på ett nationellt program på gymnasiet. Det är ett 

fåtal exempel som lyfts upp och exempel-eleverna används flera gånger av 
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intervjupersonerna. De visar ändå att det förekommer, och fler exempel kan finnas än de som 

lyfts under intervjuerna.  

 

Hjörne och Säljö (2013) beskriver i sin avhandling en placering på särskilda skolor och i 

speciella undervisningsgrupper kan komma att påverka elevernas karriärmöjligheter i 

framtiden negativt. Utifrån det som intervjupersonerna har beskrivit skulle detta kunna tolkas 

bero på samverkansbrister mellan Resursskolorna och gymnasieskolorna, vilket bidrar till att 

vissa elever inte blir uppfångade i tid och därför avbryter sina studier i förtid. Att glappet 

mellan Resursskolan och gymnasieskolan blir för stort för eleverna kan även tolkas bero på de 

stora anpassningar som görs efter eleverna på Resursskolorna, med anpassad pedagogik och 

bortprioriterade skolämnen. För att eleverna i framtiden ska kunna få tillträde till exempelvis 

universitetsutbildningar och andra utbildningar, krävs ofta fullständigt gymnasiebetyg. Utan 

fullständig gymnasiekompetens skulle även elevernas chanser till vissa arbeten kunna 

äventyras. 

 
5.2 Måluppfyllelse & påverkansfaktorer 
Resursskolan är inte menad att bli en permanent lösning (Hjörne 2012). Den övergripande 

skolorganisationens formella mål är att resursskolan ska bidra med att ge eleven 

förutsättningar och redskap för att kunna återvända till sin hemskola, och sedan stanna kvar 

där. I vissa fall har eleven som en lärare uttrycker det: ”bränt sina broar”, hos kompisarna i 

hemskolan genom sitt beteende. I de fall där hemskolan inte är ett bra alternativ, ska en plats 

på en annan vanlig skola erbjudas. I intervjuerna framkommer det att en resursskola kan 

behövas när läget är mest akut, att de för en kortare period behöver en lugnare studiemiljö. 

Där kan eleven hitta sig själv och komma igång med rutiner. Intervjupersonerna är eniga när 

de berättar att elevens placering på resursskolan är menad att pågå under ett till två år. 

Samtidigt visar intervjuade lärare och rektorer att målet med ett till två år på Resursskola 

sällan nås. En lärare berättar: ”Hittills har det ju inte blivit så. Nä. Det har blivit att de har 

gått kvar här.” (Margareta). Samverkan och samarbete kring eleven och mellan skolor, och 

brist på kunskap och oförmåga till adekvat anpassning i den vanliga skolan beskrivs som 

hinder av intervjupersonerna för att lyckas nå målsättningen. Med samverkan menas här hur 

organiseringen ser ut kring de personer som finns runt barnet, som personal på de olika 

skolorna. Det handlar även om hur samverkan ser ut kring eleven i kontakt med andra 

myndigheter. Med samarbete menas det arbete som sker mellan olika skolor och mellan 

skolan och andra myndigheter. Ett ytterligare hinder för att lärare och rektorer ska kunna 
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lyckas med målsättningen är att placeringen av barnen på Resursskola sker för sent. Det 

verkar även finnas en motsättning hos intervjupersonerna mellan det organisatoriskt satta 

målet och deras egna föreställningar om målsättningen med resursskolan. 

 
5.2.1 Bristande samverkan och samarbete som hinder 
Här berättar en rektor ett exempel på när samverkan mellan hemskolan och resursskolan 

brister:  
 

”Men målet är ju ett två år. Sen är det ju inte säkert att man kommer tillbaka till sin hemskola då. Då kanske 

man inte har... ordnat till det eller... tanken är ju att under tiden man är på (resursskolan) ska ju ändå 

hemskolan tänka på att de har en elev som ska komma tillbaka. Men där ser vi att det brister lite. För man 

kanske glömmer sin elev man har lämnat iväg då.” (Catarina, rektor). 

 

När hemskolan väljer att placera en av sina elever på en resursskola för en period, så innebär 

det inte att hemskolan ska släppa eleven helt. Planen är att barnet ska komma tillbaka, vilket 

skolan bör vara beredd på. I citatet framkommer det att hemskolan ibland helt glömmer bort 

att den har en elev tillfälligt placerad någon annanstans, vilket kan innebära ett hinder för att 

återgången till hemskolan går till på ett smidigt sätt. Det kan tolkas som ett motstånd från 

hemskolan att ta tillbaka eleven med svårigheter. Denna misstanke stärks också av de problem 

som resursskolan ibland har med att hitta en ny skola till eleven när hemskolan inte längre är 

en bra idé. Rektorn fortsätter att berätta: 
 

”[…] det är ju alltid så att det är tufft att ta emot ett barn som behöver mer stöd.[…] Jag vet för några år sen så 

kunde det vara så att... Ja men vi har en pojk här som skulle behöva komma ut (till vanlig skola) och så ja men 

det går bra. Sen när de fick veta mer så nä jaha årskurs fyra, men vi har så många i årskurs fyra så vi kan tyvärr 

inte ta emot. Men så får det ju inte gå till, och så gör det inte idag. Utan det är bättre, men eh det är svårt.” 

(Catarina, rektor) 

 

Det rektorn beskriver i citatet ovan är alltså att när en elev anses redo att gå tillbaka till en 

vanlig skola, så har det hänt att de har mött motstånd när de försökt ordna en plats åt eleven. 

Rektorn menar att det kan vara tufft att ta emot ett barn som behöver mer stöd, vilket skulle 

kunna vara en förklaring. Det motstånd som skolor ibland visar när det handlar om att överta 

en elev med skolsvårigheter som rektorn beskriver, liknar det som faktaprogrammet Uppdrag 

gransknings reportrar mötte när de ringde runt och frågade om en plats för en elev med 

svårigheter (SVT 2013-10-28). I reportaget handlar det om friskolor, men genom rektorns 

berättelse kan detta motstånd tolkas förekomma även inom kommunala skolor.  
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Rektorer och lärare yttrar under intervjuerna en önskan om att processen som föregår en 

placering på resursskolan ska påskyndas. Eleverna blir ibland kvar för länge i sin hemskola 

eftersom processen mot en utredning, och behovsutredningen i sig, tar alldeles för lång tid. 

Detta gör att eleverna har hunnit bli äldre, vilket bland annat leder till att de kan ha många 

luckor i ämneskunskaperna. Det beskrivs bland annat bero på att eleverna missat mycket 

undervisning i sin hemskola på grund av att de haft svårt att tillämpa sig den, eller vägrat gå i 

skolan. Förutom att eleverna kan ha kunskapsmässiga luckor som behöver åtgärdas, så 

behöver eleven ofta också hjälp med det sociala när de börjar på resursskolan. Det kan handla 

om att komma in i nya rutiner, skapa trygghet och tillit till de vuxna och att börja arbeta med 

elevens ofta låga självförtroende. De sociala färdigheterna kan ta tid att bygga upp hos eleven, 

tid som tas från ämneskunskaperna. Intervjupersonerna berättar att de önskar tidigare upptäckt 

av, och insatser för, de elever som är i behov av det i vanliga skolan. Detta genom utökad 

samverkan kring eleverna genom ett större nätverk bestående av bland annat skola, BUP och 

socialtjänst, vilket beskrivs som ett sätt att snabba på processen. Vidare säger 

intervjupersonerna att en större långsiktighet vid planering av insatser för eleverna är 

önskvärt. Lärare och rektorer på en resursskola ger förslag på hur ett förbättrat samarbete 

skulle kunna se ut: 
 

- ”Man skulle haft ett nätverk med resursskolorna, BUP, socialtjänsten... Att det liksom hade funnits ett nätverk 

kring barnen och man kanske hade reagerat lite snabbare.” (Tomas, lärare) 

- ”Ja en långsiktighet, att man fångar upp dem snabbare.” (Johanna, lärare) 

- ”Att det inte går så länge. För ofta är det ju så... på förskolan att ja han/hon är busig och så. Ettan och tvåan 

ja vi ser att det finns, men man gör så gott man kan. Man sätter in specialpedagog och man sätter in extra 

resurser. Fritidspedagog eller assistent som är med på vissa lektioner och såhär. Så går det... sen framåt trean 

fyran femman egentligen. Det är väl nästan då... I och för sig så säger man ju att man inte ser det här, men man 

behöver ju mycket stöd.” (Catarina, rektor) 

 

Personalen som intervjuats och som arbetar på de olika resursskolorna i studien innehar 

tillsammans en stor kunskapsbank och erfarenheter gällande målgruppen. Kunskap lyfts i 

intervjuerna som en stor framgångsfaktor i arbetet med eleverna. Samtidigt berättar några av 

dem att det inte alltid finns en vilja till att lära sig om den här målgruppen, en rektor berättar: 

”Just nu så har inte fokuset varit på de här barnen kan jag sä [säga].” (Anne). Den 

utbildning som kommunen har anordnat med föreläsningar vid några tillfällen, är enligt en 

lärare inte tillräcklig: 
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”Den första saken som skulle behöva göras, det är ju att öka kunskap och förståelse för de här personerna. Rent 

generellt på skolor. Och jag vet att man gjorde det för något år sedan. Att (kommunen) satsade på en NP-

utbildning för all skolpersonal. Och det var väl fyra eller fem tillfällen man gick och fick föreläsningar. Men 

sen... det räcker ju inte. För även om du fått en föreläsning fem gånger så kan du ju ändå inte så speciellt 

mycket.” (Margareta, lärare) 

 

Människobehandlande organisationer kännetecknas av att de ofta har knappa resurser i form 

av tid, pengar och expertis (Linde & Svensson 2013). Lärarens uttalande kan tolkas som att 

den vanliga skolan brister när det gäller dessa resurser, vilket anses krävas för att kunna möta 

målgruppens elever på ett adekvat sätt. Den utbildning som läraren refererar till kan visa att 

kommunen avsatt både tid och pengar för att förändra den okunskap som verkar råda i den 

vanliga skolan kring målgruppens elever. Samtidigt beskriver läraren detta som otillräckligt 

och det föregående citatet kan även visa på ett ointresse hos den vanliga skolan inför 

Resursskolans elever. Ointresset kan tolkas som ett led i att Resursskolor finns i kommunen, 

vilket skulle kunna innebära att den vanliga skolan anser sig få behovet uppfyllt genom att 

placera sina svårare elever där. För att förändra den okunskap som råder föreslår flera av de 

intervjuade att den vanliga skolan och resursskolan borde utveckla en metod för 

handledarbyte. På så sätt skulle de resurser och den expertkompetens som resursskolans 

personal äger, också kunna bli användbara ute i den vanliga skolan.  

 
5.2.2 Oförmåga till anpassning och okunskap som hinder 
Flera av de intervjuade rektorer och lärarna ger exempel på hur den vanliga skolan inte 

anpassar sin pedagogiska verksamhet tillräckligt för att matcha målgruppens behov. Detta kan 

förstås som en bidragande faktor till att lärare och rektorer ibland är oroliga inför att släppa 

barnen, vilket bidrar till att de stannar kvar på Resursskolorna längre än vad målsättningen 

anger. Flera av de intervjuade säger att det egentligen inte handlar om särskilt stora 

anpassningar som behöver göras för att det ska fungera för de här eleverna i den vanliga 

skolan. En lärare berättar: ”För dessa elever tror jag man har lite förståelse och lite kunskap. 

För egentligen kanske det inte behövs så himla mycket för att det ska fungera.” (Johanna, 

lärare). På uppföljningsfrågan, om det är bristen som kunskap som är det största hindret, 

svarar hon: ”Ja, att man inte vet eller [att] man inte vill.” Exempel på anpassningar för att 

möjliggöra för de här eleverna att klara att återvända och lyckas i sin hemskola beskrivs 

kunna handla om enkla saker som att ha sin arbetsplats på ett bestämt ställe. Arbetsmiljön 

lyfts fram som en väldigt viktig faktor för att lyckas i arbetet med de här eleverna. Lugn och 
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ro tillsammans med en mer strukturerad undervisning. Lärare och rektorer förklarar att det 

sällan ser ut så här i den vanliga skolan. För att elever med NP-diagnoser och socioemotionell 

problematik ska få möjligheten att lyckas i den vanliga skolan behöver skolan anpassa sig 

efter målgruppens elever, och det fungerar inte att göra tvärtom. En lärare gör en jämförelse 

mellan barnen på resursskolan och en blind person, hon säger: 
 

”Jag menar, vi säger ju inte till en blind, gå dit. Hämta den gula kaffekoppen. Det säger vi ju inte till nån som är 

blind. […] Det tror jag är... Vanliga skolan då, om vi ska ta skoltermer, måste anpassa sig efter de här 

personerna. […] Och det går inte att göra tvärt om. Asså man kan nog inte säga mötas halvvägs. Man måste 

nog mötas på deras planhalva.” (Margareta, lärare) 

 

5.2.3 Personalen som hinder 
Samtidigt som alla intervjuade lärare och rektorer ställer sig bakom att målet är att eleven ska 

tillbaka till hemskolan, så syns vissa indikationer på att en vanlig skola inte alltid betraktas 

som det bästa alternativet. Detta kan tolkas som att det finns en motsättning hos de 

intervjuade lärarna och rektorerna mellan att å ena sidan arbeta för målsättningen, och å andra 

sidan tankar om att denna inte är möjlig att uppnå i den pedagogiska verkligheten. 

Intervjupersonerna talar om att eftersom den vanliga skolan inte lever upp till de krav som 

personalen på resursskolan kräver, så kan det skapa ytterligare problembeteenden. En lärare 

förtydligar detta genom att jämföra med datorer och bilar: 
 

”För vi fungerar ju lite olika. Det är ju som en Mac och en PC. Eller en etanolbil och en vanlig. Vad heter det 

här gamla... diesel. Diesel och bensin. Du kan inte köra bensin i en dieselbil, eller tvärt om. För då pajar ju 

nånting. Och det är likadant här, då blir det ett problembeteende.” (Margareta, lärare) 

 

Rektorer och lärare har tidigare berättat om problem med samverkan och samarbete kring, och 

okunskap om, målgruppen som hindrande för nå måluppfyllelse. Genom ökad kunskap, gärna 

genom handledarbyte, och justeringar i skolmiljön för att skapa en mer anpassad hemskola, 

skulle målet lättare kunna uppfyllas. Samtidigt verkar det finnas ett motstånd även från lärare 

och rektorer själva när det kommer till att låta eleven återvända till hemskolan, ett motstånd 

som inte är direkt kopplat till de hinder som de själva tagit upp under intervjuerna. Oavsett 

om den vanliga skolan anpassar miljön för elever med funktionsnedsättningar, så har den 

sällan resurser till att arbeta på samma sätt som resursskolan. Samtidigt är det alltså det som 

är målet, att eleven efter en tid på resursskolan ska återgå till hemskolan. Det verkar finnas en 

inneboende uppfattning hos flera av de intervjuade om att resursskolan kanske helt enkelt är 
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den bästa lösningen. Målsättningen kan ur det här perspektivet ses vara obegriplig för 

personalen. En lärare berättar om hur hon ser på målet: 
 

”Har inte gått i skolan knappt nånting sina sex första år. Och sen kommer du till en resursskola, och det börjar 

fungera. Och så har du ADHD och så har du autism, och sen har du kanske dyslexi dessutom. Då har du ju 

väldigt mycket att kämpa mot. Om du då börjar knäcka koden, att såhär ska jag göra för att läsa, så här ska jag 

göra för att lära mig matematik. Då kanske hjärtat hos mig säger att ja men låt mig stanna ett år till då. Här. 

Där jag känner de vuxna, där ramarna är så tydliga så jag vet exakt vad som förväntas av mig när jag går in. 

Därför då tror jag att man har mer tid, ork och resurser för lärande.” (Margareta, lärare) 

 

Läraren berättar i citatet att hjärtat ibland säger att eleven borde få stanna kvar på 

Resursskolan där det äntligen har börjat fungera för eleven. Här kan lärarnas känslor för de 

svagare eleverna tolkas påverka såväl betygsättning (som lyftes tidigare i avsnittet), samt hur 

intervjupersonernas syn på återgång till hemskolan, kan spela en avgörande roll för att nå 

målsättningen. Läraren talar här om att hon tycker att eleven ibland kan behöva extra tid på 

resursskolan och att det därför behövs mer långsiktiga planeringar. Hon berättar att elever 

ibland borde få stanna något extra år, men frågan är om det handlar om bara något extra år när 

hon fortsätter: 
 

”Högstadiet tror ju inte jag är en bra tid, men det får ju stå för mig. För då är det så oerhört mycket annat, man 

ska hantera en stor lokal, man ska ha ett skåp, man får inte välja det själv kanske. Man ska ha många lärare och 

flytta sig oerhört mycket. Så jag vet inte.” (Margareta, lärare) 

 

Jonas Höög (2010) har genom Skolverket utvärderat hur samverkan ser ut kring elever med 

funktionsnedsättning och elevhälsan. Han visar att elevhälsan ofta har en otydlig organisering 

och att utvärderingar sällan görs, vilket leder till att det blir svårt att se om resultat på om 

målen nås. Höög visar att elevhälsoarbetet ofta är uppdelat i två värderingsmönster, och att 

något av dessa perspektiv ofta dominerar bland olika professionella och andra aktörer. Det 

ena handlar om kunskapsuppdraget där ämneskunskaper och meritvärdet värderas högst. Det 

andra värderingsmönstret innebär att det sociala och civila uppdraget, där att hjälpa eleven 

med dess personliga utveckling till att bli goda samhällsmedborgare värderas högst. Den 

intervjuade personalen i den här studien, kan tolkas som att de lutar mer åt det sistnämnda 

värderingsmönstret. Under samtliga intervjuer nämns att eleverna ju inte blir av med sin 

funktionsnedsättning, utan att den kommer de att ha hela livet. Detta berättas i en andemening 

som antyder att på grund av att funktionsnedsättningen är permanent, så kan också eleven 

behöva ett livslångt stöd. Det kan också ses som ett motiv till att placeringen i resursskolan 
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behöver vara en längre insats än det organisatoriskt angivna målet. En rektor och en lärare 

berättar vidare: 
 

”Ja, och att de har en struktur, att de får verktyg med sig så att de kan hantera saker och ting, ilska å så. Att 

man kanske bygger upp självförtroendet mer också. […]. Ser till att man klarar sig att läsa och skriva, ta sig 

fram i samhället. Om vi kan nå det målet, så har vi ju kommit en bra bit tycker jag.” (Catarina, rektor) 

 

”Vad är det som säger att en integrering, integreringen måste komma under skoltiden? Varför kan den inte 

komma på arbetsmarknaden. Att man får ett självförtroende. Man får ut och skaffa sig ett arbete. För rätt man 

på rätt plats... de kan utföra oerhört mycket. De är ju en tillgång.” (Margareta, lärare) 

 

Resonemanget handlar om att resursskolan kan få bli den plats där eleverna hittar sig själva. 

En plats där de kan få möjlighet att bygga upp sitt självförtroende och hitta sin självkänsla, 

tillsammans med ett få antal trygga vuxna. Rektorn säger att målen att kunna läsa, skriva och 

ta sig fram i samhället, är mål som enligt henne i sig gör att eleven kommit en bra bit på 

vägen för att kunna fungera normalt ute i samhället. I ljuset av det här kan rektorns 

kommentar förstås som att huvudmålet, att eleven ska tillbaka till sin hemskola, ligger som 

nummer två på prioriteringslistan. En lärare resonerar kring målet att återvända och integreras 

med de andra barnen i den vanliga skolan och frågar sig om integreringen egentligen behöver 

ske under skoltiden. Citaten kan tolkas som att den intervjuade skolpersonalen har en 

annorlunda målsättning med sitt arbete än vad som finns angivet som det organisatoriskt 

uppsatta målet. Att intervjupersonerna har ett värderingsmönster som kan verka hindrande för 

målsättningen kan förklaras med det som inom den nyinstitutionella teorin kallas för 

institutionaliserade uppfattningar (Linde & Svensson 2013). Personalen som arbetar inom 

Resursskolan har genom sin förvärvade erfarenhet av målgruppen skapat invanda 

föreställningar om hur arbetet bäst ska bedrivas och vad som vore en bättre målsättning för 

elevgruppen. Skolpersonalens uttalanden kan visa på hur dessa invanda föreställningar har 

blivit ordningar inom Resursskolans organisation, som försetts med legitimerade motiveringar 

om vad som är bästa för eleverna, vilka samtlig intervjuad personal visat sig stå bakom. Dessa 

institutionaliserade uppfattningar kan användas för att förklara varför målsättningen med 

Resursskolan sällan nås. 
 

5.3 Resursskolans framtid  
Under intervjuerna framkommer en oro om framtidsutsikterna för resursskolans verksamhet. 

Spekulationerna tog stor plats under intervjuerna, även om inga ställda frågor under intervjun 
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berört ämnet. Oron gällde bland annat den nya skollagen och läroplanen som skulle komma 

att träda i kraft hösten 2011. Vid tidpunkten för intervjuerna var ovissheten stor. Enligt en 

rektor som intervjuats i studien fungerar det vid tidpunkten så att sektionen för särskilt stöd 

har en budget som de ansvarar för på cirka 7 miljoner kronor. Skolorna kan sedan ansöka om 

pengar från sektionen för att exempelvis kunna anställa personal eller inskaffa hjälpmedel. 

Med den nya skollagen skulle istället budgeten på 7 miljoner kronor fördelas lika på alla 

skolor och skolorna får därefter ordna sin egen elevhälsa. En annan stor förändring för 

resursskolorna i den undersökta kommunen var att de till hösten (2010) alla kommer att lyda 

under en ny chef.  En rektor skulle komma att ha det samlade ansvaret för alla resursskolor. 

En av de intervjuade rektorerna berättar att hon på grund av omorganiseringen blir utan tjänst. 

Hon menar vidare att det är ett väldigt stort ansvar som kommer att läggas på en enda rektor, 

som ska arbeta både med personalen, föräldrar och barn på de olika resursskolorna i 

kommunen. Nu vet hon inte vet riktigt vad som kommer att hända. Före förändringen hade 

personalen blivit intervjuade av en konsult, rektorn berättar:  
 

”Och sen sammanställde han detta, och så gav han det här förslaget, och sen fick rektorer från olika skolor sitta 

i grupper och tänka till. Så det kommer ju underifrån, men jag undrar om de har tänkt till, om de som kommit på 

det här om de har haft barn som de behöver ta hand om... Vi vet inte.” (Catarina) 

 

Förslaget kommer underifrån berättar rektorn i citatet, men hon är inte nöjd med resultatet. 

Under intervjuerna spekulerades det i hur resursskolans tjänster skulle behöva köpas för 

pengar från hemskolans kassa och vad det skulle kunna ha för konsekvenser för resursskolan. 

Bland annat gällande personalen. Intervjupersonerna visade på att den nya skollagen skulle 

kunna innebära nedskärningar och risken i att resursskolan försvinner helt i och med 

lagändringen: 
 

”[…] att det kanske blir så att det inte kommer några barn till de här fyra resursskolorna. Då dör de ju ut, och 

all den personalen som finns då, de är ju fast anställda inom kommunen, de placeras väl ut på skolorna då. […] 

Det är inga köer, för alla väntar ju. Man försöker reda det på sina skolor idag. Sen vet man ju inte hur det 

fortsätter. Men de här barnen kommer ju alltid att finnas. Jag tror att det beror på hur man som rektor 

organiserar det här. Ekonomi kontra organisation kontra känsla [skratt”](Catarina, rektor) 

 

En oro för att resursskolan ska dö ut syns i citatet, och kanske är rädslan befogad. En av de 

intervjuade rektorerna i undersökningen var också rektor för en vanlig skola. Hon berättar att 

hon kan tänka sig att anställa personal direkt till hemskolan som stöd för målgruppens elever, 

istället för att lägga de pengarna på en plats på resursskola. En annan effekt som visar sig på 
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Resursskolorna är att väntelistan av elever för närvarande står stilla på grund av ovissheten 

inför höstterminen.  

 

Den nya skollagen skulle innebära ”snabbt in” och ”snabbt ut” från resursskolan (om den 

insatsen väljs) och tillbaka till hemskolan. Detta skulle kunna ses som en förbättring och ett 

sätt att faktiskt kunna nå upp till målsättningen som den var tänkt från början. En snabbare 

process från hemskolans sida var ett förslag på förbättringsåtgärder som lärare och rektorer 

själva lyfte under intervjuerna. Omplaceringen som personalen hotades av genom 

omorganiseringen skulle kunna innebära ett steg i rätt riktning mot det handledarbyte som 

önskades. Lagändringen skulle också kunna innebära att resursskolan inte behöver ”hålla 

kvar” eleverna lika länge. Alla skolor skulle nu få en egen budget att använda för att 

möjliggöra anpassningar i arbetsmiljön för eleverna och till extra pedagogiska resurser. Men 

de intervjuade lärarna och rektorerna tolkas inte vara helt nöjda med det nya. Återigen kan vi 

genom perspektivet om institutionaliserade uppfattningar (Linde & Svensson 2013) se hur 

lärare och rektorer försvarar Resursskolan som institution. Under intervjuerna beskrivs 

Resursskolan fylla ett behov som den vanliga skolan inte anses kunna klara av att fylla. I och 

med omorganiseringen som var i antågande skulle detta behov nu kunna bli uppfyllt även i 

den vanliga skolan, men trots att intervjupersonerna nu kan ses få sin önskan uppfylld verkar 

de inte helt belåtna. Denna motstridighet som syns i materialet kan tolkas utifrån två olika 

utgångspunkter. Det första handlar om att skolpersonalen fortsätter att försvara Resursskolan 

utifrån den expertkunskap som de själva besitter, vilket den vanliga skolan kan anses komma 

att ha svårt att matcha trots utökade resurser. En annan kan handla om en rädsla hos 

intervjuade lärare och rektorer inför att förlora sina arbeten i och med omorganiseringen. 

Samtidigt visar sig en viss tillförsikt finnas och en lärare får avsluta, hon säger: ”Men det kan 

bli jättebra också. […] Och det är ju alltid så att vi är ju trygga i det gamla.” (Margareta) 

  

5.4 Resursskolan idag 
Vid en undersökning genom ett besök på kommunens hemsida visar det sig att det fortfarande 

idag finns resursskolor kvar i den undersökta kommunen, men i en något annorlunda 

tappning. Aktörernas tolkningsutrymme (Linde & Svensson 2013) kan vara en förklaring till 

att resursskolan finns kvar i den undersökta kommunen i den omfattning som den ändå verkar 

göra. Som tidigare tagits upp i uppsatsen betonas det i den nya skollagen att det särskilda 

stödet ska ges inom den elevgrupp eleven tillhör, men att det om det föreligger särskilda skäl 

fortfarande får ges enskilt eller i särskild undervisningsgrupp (Hjörne & Säljö 2013). Eva 
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Hjörne (2012) skriver i sin artikel att de kategoriseringar som görs av elever med 

skolsvårigheter kommer att bli utgångspunkt för specialisering och kunskapsbildning hos 

bland annat lärare. I sin tur innebär detta att påtryckargrupper bildas, vilka gör sina röster 

hörda i olika organ som reglerar skolan och dess resurshantering. De lärare och rektorer som 

intervjuades i uppsatsen under 2010 förmodas finnas kvar inom organisationen på ett eller 

annat sätt, med sina uppfattningar och värderingar om hur arbetet bäst organiseras för 

målgruppen. Vad som anses vara ”särskilda behov” är upp till aktörerna i organisationen att 

uttyda. Om vi kopplar tillbaka till intervjupersonernas försvar av resursskolan som institution, 

så kan elever med ”särskilda behov” även nu omfatta alla de elever som även tidigare blivit 

placerade på resursskolor. 

 

 I ett svar från SCB (Statistiska centralbyrån) visar det sig att det idag finns 1201 elever i 

grundskolan som går på Resursskola (årskurs 1-9) och 58 elever som går på Resursskola i 

förskoleklass (årskurs 0) runt om i landet (mätdatum 2014-10-15). Att Resursskolan som 

institution finns kvar, både i den undersökta och i andra kommuner även efter lagändringen, 

kan förstås genom det som inom den nyinstitutionella teorin kallas för isomorfism (Linde & 

Svensson 2013). Begreppet beskriver hur institutioner ofta blir likadana trots 

omorganiseringar. En av de undersökta resursskolorna var tidigare ett skoldaghem, för att 

sedan gå över till att bli en Resursskola. Genom omorganiseringen finns den kvar i omstöpt 

tappning. Anledningen kan bero på att flera av de lärare och rektorer som tidigare arbetade 

inom de olika resursskolorna, nu återfinns inom den nya organisationen. Detta innebär att de 

tar med sig sina kunskaper och erfarenheter till den nya arbetsplatsen, och på så sätt kan den 

nya organisationen fortsätta i samma hjulspår som tidigare. Trots nya direktiv och ovanifrån 

bestämda beslut, så är det aktörerna som har ansvaret att implementera besluten. Detta kallas 

också ibland för organisatorisk tröghet och kan skapa en förståelse för att organisationer 

ibland har svårt att förändra sig (ibid.). 

 

5.5 För vidare forskning 
För vidare forskning hade det varit intressant med en jämförande studie och undersöka hur 

organiseringen kring Resursskolorna ser ut efter att den nya skollagen trädde i kraft. Vad 

beskrivs som målet i den nya organisationen och är det pedagogiska upplägget detsamma? 

Hur blev det med de orosmoln som skymtade under intervjuerna våren 2010, var de 

befogade? Ett annat intressant forskningsområde är att undersöka hur det har gått för de elever 

som tidigare varit placerade på resursskolor i kommunen. 
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6. SAMMANFATTNING RESULTAT 
Att kategorisera och skilja ut vissa elever i skolan är som vi sett inget nytt fenomen i Sverige. 

Trots flera försök till en mer integrerad och inkluderande skola så har ambitionen att kunna 

hantera alla elever inom den ordinarie skolan sällan lyckats. Resursskolan skulle kunna 

beskrivas som en förändrade människobehandlande organisation (Svensson, et al. 2008). Den 

kan förstås som en habiliterande verksamhet, en träningsskola, där elever med skolsvårigheter 

förväntas lära sig att bli mer ”normala” för att sedan kunna återvända till sin hemskola (se 

Tideman 2000, s.53). Med specialiserade lärare, små klasser och ett individuellt anpassat 

arbetssätt förväntas eleverna efter ett par år vara tillräckligt rustade för att återvända till sin 

hemskola. Inom nyinstitutionell teori skiljer en på om målgruppen ses som objekt för insatser 

eller som medverkande aktörer (Linde & Svensson 2013). Elever blir placerade på 

Resursskola genom ett initiativ taget av rektorn på hemskolan, i samråd med föräldrarna. 

Under intervjuerna framkommer inga bevis på att eleverna själva är delaktiga i detta beslut. 

Det kan därför tolkas som att eleverna här ses som objekt, snarare än som medverkande 

aktörer med möjligheter till påverkan på placering och undervisning. 

 

Tidigare forskning har visat att exkludering av vissa elever från den ordinarie skolan kan 

påverka elevernas syn på sig själva, samt påverka deras framtida möjligheter till karriär (se 

Tideman 2000, Hjörne 2012). Att placera elever med liknande funktionsnedsättningar i 

samma grupp har visat sig göra att elevernas identitet formas utifrån den sociala kategori de 

tillhör. De undersökta Resursskolorna har olika inriktning på olika typer av diagnoser. Det 

kan innebära att elever med olika grader av funktionsnedsättning, men med samma diagnoser, 

tillsammans bildar en kollektiv bild av sig själva utifrån till exempel den sociala kategorin 

”barn med ADHD”. I förlängningen skulle det kunna innebära att denna grupp av elever 

känner sig avvikande i situationer och möten med andra barn utan diagnos, på grund av den 

exkludering som gjorts av dem under skoltiden. I de undersökta skolorna anpassar sig och 

bemöter lärare eleverna utifrån deras svårigheter, vilket skulle kunna bidra till att förstärka 

deras känsla av annorlundaskap i det framtida mötet med samhället. Under intervjuerna 

framkommer även att Resursskolorna ofta använder sig av anpassad studiegång, vilket i 

studien visat sig kunna innebära att eleverna kan ha luckor i ämneskunskaperna eftersom 

vissa ämnen kan plockas bort från studieplanen. Detta kan ha påverkan på bland annat 

elevernas möjligheter till tillträde till högre utbildning. 

 



 

52 
 

Inom människobehandlande organisationer är ofta behandlingens resultat en värderingsfråga, 

där medel, motiv och mål ofta är oklara (Linde & Svensson 2013). Detta bidrar också till att 

resultaten blir oklara, och kan istället bli en fråga om värderingar hos personalen. Aktörer 

inom människobehandlande organisationer har ofta ett stort eget tolkningsutrymme (ibid.). 

Lärare och rektorer visar i studien på sin expertkunskap och erfarenhet om målgruppen som 

viktiga redskap i arbetet med eleverna. Intervjupersonerna försvarar resursskolan som 

institution genom att peka på det behov den fyller, som den vanliga skolan varken har 

kunskap eller anpassningsförmåga nog att göra. I studien visar det sig att målsättningen för 

Resursskolans verksamhet, att eleven efter ett till två år ska återvända till den vanliga skolan, 

sällan nås. Förutom de av intervjupersonerna beskrivna hindren som samverkansbrister, 

okunskap och oförmåga till anpassning hos den vanliga skolan, har studien även visat att 

skolpersonalen själva kan utgöra ett hinder för att målsättningen nås (kommande).  

 

Linde och Svensson (2013) skriver att institutioner: ”växer fram ur vår vana att skapa vanor” 

(s.12). Även om arbetet som utförs på resursskolan inte bidrar till att nå målet så försvarar 

personalen sitt upplägg, vilket kan förklaras med begreppet institutionaliserade uppfattningar. 

Med det menas att när människor samspelar med varandra så blir det ofta att vi utför 

handlingar på ett visst sätt. Med tiden framstår det här sedan som det ”naturliga” sättet att 

agera. Inom de undersökta Resursskolorna finns en föreställning om att den organisatoriskt 

satta målsättningen inte är rimlig, eller kanske inte ens det bästa för eleven. Det bästa för 

eleven är enligt intervjuade lärare och rektorer långsiktiga planeringar, små 

undervisningsgrupper och kompetenta pedagoger. Intervjupersonerna betonar även behovet 

av långsiktiga planeringar för eleverna, vilket i förlängningen visat sig för personalen 

innebära fortsatt placering i Resursskolan, snarare än ett aktivt arbete för elevens återgång till 

hemskolan. Intervjupersonerna visade sig även ha ett värderingsmönster där sociala och civila 

mål går före kunskapsmässiga mål (se Höög 2010). De intervjuade fokuserade mycket på 

delmål som att öka elevens självkänsla och självförtroende. Ett annat handlade om att rusta 

eleverna med strategier och förutsättningar inför mötet med samhället. Anledningen till att 

fokus ligger på civila och sociala mål kan bero på att elevens funktionsnedsättning aldrig 

kommer att försvinna, vilket lärare och rektorer betonar vid flera tillfällen. En livslång 

funktionsnedsättning kräver livslång anpassning och ställer krav på det omgivande samhällets 

förmåga att möta målgruppen. Citatet visar: ”Ser till att man klarar sig att läsa och skriva, ta 

sig fram i samhället. Om vi kan nå det målet, så har vi ju kommit en bra bit tycker jag.” 

(Catarina, rektor) 
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Tideman (2000) skriver i sin avhandling Normalisering och kategorisering att intresset för att 

kategorisera människor ökar i samband med ekonomiska förändringar. Välfärdssektorn har 

under det senaste decenniet drabbats av nedskärningar vilket också kan ha påverkat skolan. 

Ett hinder som intervjupersonerna själva lyfter är att hemskolan ibland har släppt ansvaret så 

pass mycket till resursskolan att de glömmer bort sin elev. Vid tillfällen där en ny 

grundskoleklass måste hittas för en elev berättar intervjupersonerna att det ibland kan vara 

svårt. Skolorna är medvetna om de extra resurser som eleven kommer att vara i behov av.  

Hösten 2011 trädde en ny skollag i kraft där politiker återigen verkar ha haft som avsikt att 

stävja segregationen i skolan. Samtidigt finns det kvar en undantagsbestämmelse som säger 

att eleven får placeras i särskild undervisningsgrupp, men endast om särskilda skäl föreligger 

(se Hjörne & Säljö 2013). En undersökning idag visar att Resursskolan finns kvar som 

institution i den studerade kommunen. Detta kan tolkas bero på att det fortfarande finns ett 

behov för den vanliga skolan att kunna ha möjlighet att skilja ut och placera elever som anses 

störa ordningen för andra elever. Eftersom den nya skollagen skulle innebära att alla skolor nu 

får dela på den pott med pengar som tilldelas elevhälsan på varje skola, så kan den vinningen 

här snarare handla om att färre resurser krävs inom den ordinarie skolan. Detta gällande 

resurser i form av tid och tillgång till lärarnas kompetens, snarare än om endast ekonomiska 

vinster. Att placera ut resurskrävande elever till Resursskolorna skulle här även kunna ses 

som ett billigare alternativ än att låta dem göra anspråk på resurser som tas från de andra 

eleverna i den vanliga skolan.  

 

Den nya skollagen skulle även kunna innebära att målsättningen och återförandet av elever till 

hemskolan skulle kunna underlättas. En rektor förklarar att den nya elevhälsan innebär 

”snabbt in snabbt ut”. En snabbare process till diagnos och resursskola, och därmed också en 

snabbare återgång till hemskolan igen. Samtidigt som elevhälsan ska förändras, förändras 

även den nya läroplanen, vilket enligt intervjupersonerna kunde komma att innebära ökade 

krav på ämnesbetyg. Detta kan bli ännu ett hinder för målgruppen när de ska vidare till 

gymnasiet. Hur den nya skollagen och läroplanen påverkar de elever som idag placeras på 

Resursskolorna får framtiden utvisa.  
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
Efter att ha haft materialet till den här uppsatsen liggande i fem år har det varit väldigt 

intressant att gå igenom det igen, den här gången med lite nya perspektiv. Omfattningen av de 

transkriberade intervjuerna har stundtals känts överväldigande och materialet har stuckit iväg 

i många olika intressanta riktningar. I det här avslutande avsnittet lyfts de tankar och 

reflektioner som materialet inbringat men som ligger utanför analys. 

 

En reflektion handlar om könsfördelningen på resursskolorna. Den stora majoriteten av 

elevgrupperna bestod av pojkar och endast ett fåtal flickor. Intervjupersonerna beskriver att 

anledningen till att det ser ut så är att flickor ofta klarar sig ute i vanliga skolan, trots sin 

funktionsnedsättning. Det handlar även om att symtomen på de olika diagnoserna yttrar sig 

olika på pojkar och flickor. En intervjuperson säger att pojkar också kan ha flickautism, eller 

typ flicka. Att diagnoserna yttrar sig olika skriver också Socialstyrelsen (2010). I rapporten 

framkommer att forskningen om flickor med NPF är bristfällig eftersom fokus har legat på 

pojkar. De skillnader som beskrivs är bland annat att flickor är mer inåtvända, får 

psykosomatiska symtom och är ofokuserade. Pojkars beteendeproblem beskrivs mer som ett 

utåtagerande och bråkigt sätt, hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter. Pojkar beskrivs 

ofta som busigare än flickor som barn, och det gäller alla barn. Inom genusforskningen 

används ibland ett perspektiv där de egenskaper som tillskrivs pojkar och flickor uppstår 

genom sociala processer, snarare än att det skulle handla om biologiska skillnader (se t.ex. 

Gemzöe 2006). Pojkar tillåts ofta redan från tidig ålder vara mer utåtriktade och utåtagerande, 

medan flickor oftare får positiv respons från omgivningen om de håller sig tysta och lugna. 

Det sker ofta omedvetet och är ett led av socialiseringsprocessen. De här olika dragen kan vi 

också se i inom de olika diagnoserna. Det går inte skilja på personlighet och 

funktionsnedsättning, som en lärare uttryckte det. "Diagnoser föds, gör karriär och dör", 

skriver Johannisson (2006, s.35). Vilket skulle kunna indikera att den diagnosticering som 

används idag och som hela tiden ökar, om några decennier inte längre kommer komma att 

klassas som funktionsnedsättning. 

 

Diagnos kan innebära att barnet får bekräftelse på att det är okej och inte är ensam om sina 

svårigheter. Barnen är enligt de intervjuade i studien ofta lite ensamma och har ”bränt sina 

skepp” bland kompisar. Det kan vara skönt att få en diagnos som förklarar varför saker och 

ting är som det är. Det kan också innebära en lättnad för föräldrarna som tidigare kanske fått 

höra att deras barn är ouppfostrade och skapar problem i skolan. En placering på resursskola 
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kan bli ytterligare en lättnad för både föräldrar och barn. Barnen får tillhöra ett sammanhang 

och föräldrarna har vuxna runt sig och barnet med stor erfarenhet och kunskap. Eva Kärfve 

(2006) skriver att diagnosen hänvisar till ett större kollektiv, en grupptillhörighet som kan 

vara lockande för individer som hela sitt liv känt sig som avvikare.  

 

Samtidigt kanske detta varandra blir ytterligare ett led mot en avvikaridentitet. På de 

undersökta resursskolorna gick eleverna tillsammans med andra elever med liknande 

funktionsnedsättningar. I en rapport från Socialstyrelsen (2010) uttalas att det finns en risk 

med att placera elever med liknande problembeteenden tillsammans. Det kan leda till att 

problembeteendena förstärks i den nya gruppen, genom att vissa beteenden blir uppmuntrade 

av de andra. En rektor berättar i en intervju att det finns åtskilliga vuxna som har levt hela 

sina liv med en diagnos utan att veta om det. Att individerna ofta har levt ett vacklande liv 

utan rätt stödinsatser och att många av dem sitter i fängelse idag. Eva Kärfve (2006) skriver 

att det hela tiden kommer nya siffror på hur många interner på våra fängelser som i själva 

verket har eller borde få en ADHD-diagnos (s.68). Genom dagspressen sprids sedan en 

föreställning om att vetenskapen nu funnit det biologiska underlaget för kriminellt beteende. 

Att en sådan föreställning om målgruppen sprids skulle kunna bidra till ytterligare stämpling 

och avvikaridentitet hos barnen.  

 

Att ungdomsarbetslösheten länge har legat högt hörs ofta i samhällsdebatten. Genom mitt 

tidigare arbete som jobbcoach med arbetssökande personer vet jag att gymnasiekompetens är 

ett viktigt vapen i kampen om de jobbtillfällen som bjuds, och många lyckas inte ändå. För 

målgruppens elever, med eventuella kunskapsluckor och ofullständiga betyg, kan chanserna 

till ett arbete minska ytterligare. Intervjupersonerna önskade bättre samverkan gällande 

övergången för eleverna från Resursskolan till vanliga skolan, och särskilt vid övergången till 

gymnasiet. Den undersökta kommunen har uppmärksammat problemet med så kallade 

”dropouts”, och nu öppnat en avdelning som ska arbeta med att försöka fånga upp de elever 

som hoppar av gymnasiet. Arbetet kommer förhoppningsvis också förhindra att elever från 

resursskolor försvinner iväg vid övergången till gymnasieskolan. Genom den nya insatsen kan 

resursskolans personal fått en önskan att gå i uppfyllelse. 
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide 

 
 
1. Vilka elever blir placerade här hos er? 
 
2. Vad finns det för anledningar till att de blir placerade? 
 
3. Vem/vilka fattar beslut om placering på resursskola? Hur går processen till? 
 
4. Hur arbetar ni med eleverna?  
 
5. Vad är målet med arbetet? 
 
6. Hur länge går eleverna här? 
 
7. Hur bedömer ni när eleverna är redo att gå tillbaka till ordinarie skola/undervisning? 
 
8. Hur ser samarbetet ut mellan resursskola och ursprungsskolan? Hur går inslussning/ 
utslussning till? 
 
9. Ser ni att barn återkommer till resursskolan då de inte klarat en tillbakagång till ordinarie 
skola? 
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Bilaga 2 

 

Svar från Statistiska Centralbyrån (SCB) 
 

På riksnivå (mätdatum 15 oktober 2014) så var det 1201 elever i 
grundskolan (årskurs 1-9) som gick i resursskola. 
Det var även 58 elever som gick i förskoleklass (årskurs 0). 
 
Hoppas detta hjälper. 
 
Hälsningar 
Tobias 
 
 
Tobias Toom | Enheten för statistik om utbildning och arbete 
Avdelningen för befolkning och välfärd 
Statistiska centralbyrån 
701 89 ÖREBRO 
Besöksadress: Klostergatan 23 
019 – 17 65 41 | 0725 – 78 64 01 
www.scb.se 
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