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ABSTRACT 
Femø Fondin, Kate & Thörnqvist, Christina (2009). Framgångsfaktorer på Resursskolor 
(Main factors of succes in Resource Schools). Skolutveckling och ledarskap, 
Specialpedagogiskt program, Lärarutbildningen, Högskolan Kristianstad. 
 

Syftet med vår studie är att upptäcka betydelsefulla faktorer och metoder för ett 

framgångsrikt arbete med elever på resursskolor/skoldaghem. Ett vidare syfte är också 

att undersöka om dessa faktorer utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv går att 

implementera i den ordinarie skolverksamheten för att redan där bättre kunna möta alla 

elever och på så sätt närma sig målet en skola för alla.  

 

Vi använde oss av den kvalitativa forskningsintervjun som metod då vi anser att den 

mest främjar vårt syfte. Studien lutar sig mot Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 

miljöbegrepp där stor vikt läggs vid att ta hänsyn till hela det sammanhang som eleven 

befinner sig i. 

 

Resultatet pekar på att det finns flera faktorer som upplevs som framgångsrika i arbetet 

med elever inom resursskola/skoldaghem. Vi har kategoriserat dem i följande fem 

områden; miljö, tid och närvaro, metoder, relationer samt samarbete. Det finns enligt 

våra resultat flera av faktorerna som går att implementera även i den ordinarie 

skolverksamheten. 

 
Nyckelord: en skola för alla, framgångsrikt arbete med elever på resursskolor, 

skoldaghem.  
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1 INLEDNING 
 

 

Vår studie behandlar vad personal i exkluderande verksamheter, i detta fall 

skoldaghem/resursskolor, anser vara framgångsfaktorer i arbetet med sina elever. Med 

framgångsfaktorer menar vi de komponenter som pedagoger inom de undersökta 

resursskolorna upplever vara framgångsrika. Vi som skriver är blivande 

specialpedagoger och arbetar båda två med elever som på olika sätt är i behov av 

särskilt stöd. Den ena av oss arbetar sedan många år på en resursskola. Den andra av oss 

arbetar inkluderande med elever med beteendeproblematik i den ordinarie 

skolverksamheten. Det var i mötet med varandra och i diskussioner kring pedagogik och 

metoder som intresset för vår studie väcktes. Vår ambition som blivande 

specialpedagoger är att belysa hela studien utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. 

 

I de kommuner vi arbetar finns det resursskolor. Dessa ses, enligt vår uppfattning, som 

en slags ”expertinstans” där elever som av olika anledningar inte ”klarar av” den 

ordinarie skolan ställs på kö och placeras i mån av plats. Vad vi är intresserade av att 

undersöka är vad det egentligen är som görs på resursskolan och vilka faktorer som har 

betydelse för att lyckas i arbetet med dessa elever. Vi undrar också om det finns någon 

av dessa faktorer eller metoder som skulle kunna användas i den ordinarie 

skolverksamheten för att förhindra misslyckanden för fler elever. Inte för att vi anser att 

resursskolorna inte bör finnas eller för att vi tror att det finns en mirakelmetod som är 

svaret på alla problem utan för att det, enligt vår vetskap, finns många elever som aldrig 

får plats på en resursskola. Denna elevgrupp hade kanske med andra förutsättningar i 

den ordinarie skolverksamheten lyckats bättre. 

 

För att ta reda på detta vill vi undersöka vilka metoder som personal på resursskolor 

upplever som framgångsrika. Vilka framgångsfaktorer kan vi upptäcka ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv? Är dessa faktorer och metoder möjliga att implementera 

i den ordinarie skolverksamheten? Skulle köerna till resursskolorna bli kortare om 

skolorna organiserade undervisningen ur ett mer specialpedagogiskt perspektiv?  
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Intentionen en skola för alla är ständigt aktuell. Nilholm (2003) diskuterar hur skolorna 

bör organiseras och hur man skapar en skola för alla. Vi håller med Nilholm om att en 

omstrukturering i skolorna behövs och att de bör bli mer flexibla i sina 

gruppsammansättningar och utnyttja alla resurser maximalt. Det måste vara så att 

arbetet i skolorna utgår från den grupp elever som finns med de behov som de har just 

då (a.a.). 

 

I grunden handlar vårt arbete om att hitta faktorer som kan hjälpa till att skapa 

förutsättningar för att fler elever ska kunna mötas där de befinner sig och få en 

utvecklande skolgång. En skola där all personal ser möjligheter istället för hinder och 

där det finns utarbetade alternativ för alla elevers behov, vare sig det gäller inkluderande 

eller exkluderande varianter. Att möta eleven där den befinner sig och utgå därifrån 

istället för att försöka anpassa eleven till den verksamhet som finns. Detta är för oss 

innebörden av begreppet; en skola för alla. Søren Kierkegaard beskriver det så här; 

 

At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt 
Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde 
der.  
 
Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i 
en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden.  
 
For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstå mere end han -  men dog 
vel først og fremmest forstaa det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, så hjælper 
min Mere-Forstaaen ham slet ikke.  
 
Vil jeg alligevel gøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er 
forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden istedetfor at gavne ham egentligen vil 
beundres af ham. 
 
Men al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge 
sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe er ikke det at 
herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste men 
den Taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have 
Uret, og i ikke at forstaae hvad den Anden forstaaer 
 
(Søren Kierkegaard bladartikler 1842-1854, hämtat ur Søren Kierkegaards Samlede 
Værker, Gyldendal, 1964, bind 18, s. 96). 
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1.1 Bakgrund 

Vi har båda under lång tid arbetat med elever i behov av särskilt stöd och kanske allra 

mest med elever med någon form av beteendeproblematik. Vi delar uppfattningen att 

resursskolor är ett mycket bra alternativ för många elever. Vi tror dock att en hel del 

skulle kunna förändras i den ordinarie skolan så att fler elever kan få den hjälp som de 

är berättigade till. Men också att rätt elever ställs i kö till resursskoleverksamheten. 

Både på resursskolan och i den ordinarie skolan har vi sett exempel på att köer till 

resursskolor ökar respektive minskar beroende på hur statusen är på hemskolan för 

tillfället. 

 

I vår specialpedagogutbildning har det varit mycket fokus på inkludering och en skola 

för alla. I dessa diskussioner har förändringar på det organisatoriska planet inom skolan 

framhävts som en av lösningarna till att en skola för alla kan utvecklas. För att skolan 

ska bli en skola för alla måste skolan förändras så att den passar alla elever och inte att 

eleverna ska anpassas till skolan. För att detta ska bli verklighet krävs rätt organisation, 

tillräckligt med resurser och kompetens att möta alla barn. 

 

Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården och Jacobsson (2004) har ställt frågan om 

innebörden av en skola för alla ska vara en skola för alla eller en skola för alla. Den 

grundläggande uppfattningen bakom visionen om en inkluderande skola, är att 

mångfald ses som positivt och eftersträvansvärt. Dock pekar författarna på hur svårt det 

i praktiken kan vara att se olikheter som resurser. Man måste se till behoven som finns 

för att skapa en plats för alla. Tideman (2000) skriver också ”att alla ska gå i samma 

grundskola, s.k. inclusion, är ett ideal men för enskilda elever kanske inte uppnåbart 

eller ens önskvärt”. Han skriver vidare att ”särskilda stödinsatser kan vara stämplande 

och särskiljande men samtidigt är det uppenbart att undvikande av särskilda insatser 

skulle medverka till än mer särskiljning” (a.a., s.281). 

 

Det är i skolutvecklingsarbetet som vi som färdiga specialpedagoger ska verka för goda 

lärandemiljöer för alla elever. Då vi i vår studie valt att undersöka en exkluderande 

verksamhet ställer vi oss frågan om inte en skola för alla bör vara en skola med många 

olika alternativ. I läroplanen, Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) står det att läsa: 
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En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt 
överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt 
ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 
Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla (a.a. s. 4). 

 

Vi ställer oss frågan om det är möjligt att arbeta efter detta direktiv. Har den ordinarie 

skolan resurser, kompetens och möjlighet att tillmötesgå elevens förutsättningar och 

behov? Finns kunskapen, engagemanget och framförallt tiden hos den enskilda 

pedagogen att arbeta med elever med beteendeproblem i den ordinarie skolan? Vad är 

utmärkande för resursskolornas personal och deras arbete med elever med 

beteendeproblematik? Finns det saker att lära av varandra? Kan det ömsesidiga 

kompetensutbytet göra att fler elever blir mötta där de befinner sig?  

 

 

1.2 Syfte och Problemformulering 
Syftet med studien är att utifrån intervjuer med personal som är verksamma på 

resursskolor undersöka vilka faktorer och metoder som upplevs som framgångsrika för 

elever med beteendeproblematik. Vi vill med studien också utreda huruvida dessa 

metoder går att implementera i den ordinarie skolverksamheten. Våra frågeställningar 

lyder; 

 

• Vilka faktorer upplever resursskolans personal vara viktiga för ett framgångsrikt 
arbete med elever med beteendeproblematik? 
 

• Hur är det utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv möjligt att implementera 
dessa faktorer i den ordinarie skolverksamheten?  

 

 

1.3 Studiens avgränsning 
Då vi avser att undersöka framgångsrika faktorer i arbetet med elever med 

beteendeproblematik i vår studie har vi valt att intervjua personal som arbetar på 

resursskolor inom skolåren 1-9. Vi har inte genomfört elevintervjuer då vi anser att en 

god relation till eleven är av stor betydelse i en intervjusituation. För att uppbringa detta 

förtroende anser vi att det krävs mer tid än vi har till förfogande. I Gunnarssons (1995) 
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rapport, som till stor del bygger på elevintervjuer inom samma område, refererar han till 

Åkerberg (1985) som kallar detta för en säkerställd kommunikationsmiljö, som utmärks 

av en fördjupad och förtroendefull relation mellan intervjuaren och den intervjuade. 

 

Vi har valt att jämföra fyra resursskolor i tre kommuner med sammanlagt 15 intervjuer 

därför att vi anser att vi på så sätt får en bredare bild av pedagogernas arbetssätt än om 

vi bara valt en och samma kommun. Syftet med studien är att försöka upptäcka 

framgångsfaktorer och diskutera huruvida en implementering i den ordinarie 

skolverksamheten är möjlig och önskvärd. På så sätt hade det varit givande att även ha 

med pedagogintervjuer från den ordinarie skolan men studiens tidsramar gör inte detta 

möjligt.   

 

 

1.4 Studiens upplägg 
Studiens bakgrund, syfte och problemformulering presenteras i det inledande kapitlet. 

För att få en bättre förståelse för det område som vår studie avser har vi valt att 

presentera olika termer och begrepp i litteraturgenomgången. Där belyser vi även vilka 

styrdokument som är av vikt för vår studie. Vi har valt att knyta våra upptäckter till 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori som ni finner sammanfattad i kapitel tre. 

Vi har valt den kvalitativa forskningsintervjun som metod. Om de beslut och val vi tagit 

i genomförandet av vår studie kan ni läsa i kapitel fyra. Här finner ni även de etiska 

ställningstaganden som vi ställts inför under studiens gång. De resultat vi kommit fram 

till redovisas tillsammans med sammanfattande analys i kapitel fem. Därpå följer den 

diskussion som våra reslutat och teori fört fram oss till. Avslutningsvis sammanfattas 

studien i kapitel sju varpå en framåtblick i form av framtida forskning ges i kapitel åtta.  
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 
 

 

I litteraturgenomgången presenteras styrdokumenten på nationell och internationell 

nivå. Riktade insatser för barn i behov av särskilt stöd, skoldaghemmens historia samt 

termer och begrepp som förekommit under studiens datainsamling finner ni också under 

denna rubrik. 

 

 

2.1 Styrdokument 
Verksamheten på våra skolor i Sverige bygger på olika styrdokument. Tankarna om en 

skola för alla belystes först på internationell nivå. Bland de viktigaste styrdokumenten 

är FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948), FN:s konvention om barnets 

rättigheter (1989) och FN:s Standardregler (1993). Salamancadeklarationen (Svenska 

Unescorådet, 2001) utgår från barnkonventionen och standardreglerna för 

funktionshindrade och har utbildning för alla som mål. 92 regeringar och 25 

internationella organisationer samlades i Salamanca i Spanien för att diskutera hur man 

kan möta alla elever och i synnerhet de elever som är i behov av särskilt stöd. Det finns 

lagar och förordningar som säger att särskilt stöd skall ges till de barn och elever som 

behöver det. Salamancadeklarationen tar dessutom upp hur denna undervisning bör se 

ut. Deklarationen belyser att en skola för alla är en förutsättning för att skapa en positiv 

inlärningsmiljö för alla individer (a.a.). 

 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 

2006) betonar att hänsyn ska tas till elevens olika förutsättningar och behov. Den ska 

med utgångspunkt i elevens bakgrund, tidigare erfarenhet, kunskaper och språk främja 

elevens kunskapsutveckling och fortsatta lärande. Det är rektors ansvar att utforma 

undervisningen och elevvårdsverksamheten så att eleven får den hjälp och det särskilda 

stöd som denna behöver. Läraren ska särskilt uppmärksamma elever som är i behov av 

särskilt stöd. Resursfördelningen och stödåtgärderna ska anpassas utifrån den 

bedömning av elevens utveckling som läraren gör (a.a.). 
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2.2 Åtgärder för elever i behov av särskilt stöd 
För att öka förståelsen för vår studie väljer vi att kort i detta avsnitt att presentera olika 

åtgärder för barn i behov av särskilt stöd. 

 

2.2.1  Särskilda undervisningsgrupper för barn i behov av särskilt stöd 

För barn med beteendeproblematik kan skolgången organiseras på olika vis. En del 

elever placeras på resursskolor/skoldaghem. Skoldaghem beskrivs på följande vis i 

Nationalencyklopedin (1995); ”Skolform för elever som har svårigheter att anpassa sig 

till arbetet i den normala skolmiljön och därför erbjuds undervisning i en mindre klass. 

Skoldaghemmet har i regel 6-10 elever och är förlagt till en separat byggnad utanför den 

vanliga skolan. Ofta erbjuds också fritidsaktiviteter efter skoldagens slut” (a.a. s. 556). 

 

Begreppet skoldaghem myntades 1964 efter att namnet heldagsskola förkastats, då detta 

begrepp skulle kunna associeras negativt av skoltrötta elever. Skoldaghem rymde både 

ordet skola och hem (Elowson, 1995). Gunnarsson (1999) beskriver skoldaghemmet 

som en pedagogisk verksamhet för elever i behov av särskilt stöd. Verksamhetens 

målsättning är att stärka eleverna och att arbeta för förtroendefulla relationer mellan 

elever och pedagoger. Gunnarssons studie, som genomförts på ett skoldaghem, visar att 

elevernas främsta orsak till vantrivsel i skolan handlade om deras relationer till lärarna 

och övriga elever i skolmiljön. Han påpekar också att eleverna inte var beredda att 

utföra förändringar i sitt beteende om inte de också upplevde förändringar i skolmiljön 

runt dem (a.a.).  

 

Sandén (2000) beskriver i sin avhandling att undervisningen på resursskolor sker i 

smågrupper och bör vara grundad på analyser av elevens samlade situation, en 

helhetsbild. För att erhålla en plats på en resursskola bör följande kriterier vara 

uppfyllda innan ansökan görs: Specialundervisning minst 10 timmar per vecka, 

elevassistent samt intensiva kontakter med skolpsykolog och skolsköterska. 

 

Liljegren (2000) beskriver att personaltätheten på resursskolan är hög och 

elevgrupperna är små. Olika personalkategorier såsom fritidspedagoger, kökspersonal 

med flera finns tillgängliga för eleverna och rika möjligheter till anpassad undervisning 



 

  

15 

 

ges. Arbete med konflikter, personliga relationer, och samverkan med föräldrar erbjuds 

på skoldaghemmen. Svedin (1984) åsyftar att skoldaghem oftast är en segregerande 

skolform som är avskild geografiskt från kommunernas ordinarie skolor. 

 

Elever i den ordinarie grundskolan kan också där ges specialpedagogiskt stöd för en 

kortare eller längre tid. För att placera en elev i en särskild undervisningsgrupp krävs 

beslut av skolans ledning efter samråd med eleven och dennes vårdnadshavare (Persson, 

2001). Grundskoleförordningen slår fast att en elev ska erbjudas stödundervisning om 

inte målen uppnås och om eleven av andra orsaker behöver särskilt stöd. 

 
Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådana insatser 
skall i första hand ges inom den klass eller grupp eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl, 
får sådant stöd ges i en särskild undervisningsgrupp. Styrelsen skall efter samråd med 
eleven och elevens vårdnadshavare besluta i fråga om elevens placering i en särskild 
undervisningsgrupp (Skolverket, 2003). 

 

Specialundervisning i grundskolan är ofta organiserad med både specialpedagoger och 

speciallärare. Specialpedagog är en pedagog som genomgått en specialpedagogisk 

påbyggnadsutbildning på högskola efter 1990 och avlagt en specialpedagogisk examen. 

Speciallärare är en lärare som utöver sin lärarexamen genomfört en 

speciallärarutbildning före år 1990 (Persson, 2001). Från och med 2008 genomförs både 

specialpedagogutbildning och speciallärarutbildning på en del högskolor. Båda 

påbyggnadsutbildningarna omfattar 90 högskolepoäng.  

 

Nilholm (2003) förklarar perspektiv på specialpedagogik som ett sätt att se på den 

specialpedagogiska verksamheten, dess tillhörande uppgifter, historia och koppling till 

andra kunskapsområden. Han beskriver tre specialpedagogiska perspektiv på följande 

vis: 

• Det kompensatoriska perspektivet som har stor påverkan på den 

specialpedagogiska vardagen och som också dominerar forskningen inom detta 

område. Specialpedagogen lokaliserar problem eller förmågor hos eleven och 

försöker att kompensera individens brister. 
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• Det kritiska perspektivet kan tolkas vara hämmande för individen då den skiljer 

ut barn som mer eller mindre normala. I detta perspektiv hävdar man att det inte 

är barnets egenskaper som ger ett behov av specialpedagogiska insatser utan att 

det är olika sociala processer som skapar svårigheter för individen. 

 

• Dilemma perspektivet är inte så rådande som de två andra uppfattningarna. 

Perspektivet innebär att det är ett dilemma att alla elever ska ges liknande 

kunskaper och erfarenheter samtidigt som undervisningen ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar. 

 

Vi har valt att benämna verksamheten som vår studie avser både som skoldaghem och 

resursskola eftersom båda begreppen används av vår undersökningsgrupp. Begreppet 

resursskola används allt oftare, och i en del kommuner har termen skoldaghem helt 

ersatts med begreppet resursskola. Vi bestämde oss för att kalla personalen på 

resursskolorna för personal/pedagoger då de personer vi har intervjuat har olika 

utbildningar men arbetar i en pedagogisk verksamhet med liknande arbetsuppgifter. 

 

 

2.2.2  Skoldaghemmens historia 

Elowson (1995) menar att det sedan folkskolans tillkomst år 1842 har förekommit 

svårigheter i hur man ska hantera olika elevers behov. För vissa elever gavs möjligheten 

till förkortad skolgång, så kallad minimikurs, det gällde fattiga barn och barn med 

inlärningssvårigheter. Dessa minimikurser innebar för eleven att denna läste en 

förkortad kurs men gick i samma klass som andra elever. En helt och hållet exkluderad 

undervisningsform startades då hjälpklasserna infördes redan 1876 i Göteborg. Tideman 

m.fl. (2004) menar att diskussioner om segregering och integrering har förekommit 

sedan folkskolan infördes i Sverige. 

 

Elowson (1995) belyser att det redan under förra sekelskiftet fördes en debatt för och 

emot hjälpklasserna. Huvudargumenten för inrättandet av hjälpklasser var att eleverna 

inte skulle behöva känna sig underlägsna gentemot de mera begåvade eleverna. De som 

hade svårt att lära in fick en anpassad undervisning. Debattörerna mot hjälpklasserna 
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hävdade att hjälpskolan riskerade att bli en fattigmansskola. Eleverna skulle sakna den 

stimulans som de begåvade eleverna kunde tillföra, hjälpklassen kunde bli en straffklass 

eller en avstjälpningsplats för elever med olika problem och särskiljande av vissa barn 

vore inte demokratiskt. Begreppet hjälpklass har alltid haft en negativ klang hos 

allmänheten och de berörda eleverna och deras vårdnadshavare. I 1955 års 

undervisningsplan fick specialundervisningen ett lagstadgat erkännande där begreppet 

observationsklass fanns med. I observationsklassen undervisades elever med 

anpassningssvårigheter. Avsikten med införandet av observationsklasser var att läraren i 

dessa små grupper bättre skulle kunna ta hand om varje elev och individanpassa 

undervisningen. Eleven skulle endast gå en kort tid i observationsklassen för att sedan 

återgå till den vanliga klassen. Under 1960-talet började termen hjälpklass allt oftare 

ersättas med begreppet specialklass (Elowson, 1995).  

 

Lönnqvist (1985) menar att det första skoldaghemmet som grundades 1965 inrättades på 

grund av att det inte fanns tillräckligt med goda alternativ i den vanliga skolan för elever 

med psykiska eller sociala svårigheter. Svedin (1984) belyser att antalet 

slutenvårdsplatser vid barn- och ungdomspsykiatriska klinikerna minskade med stor 

sannolikhet då skoldaghemmen tog över ansvaret för en del barn och ungdomar med 

socialt utagerande beteende. Enligt ”Intresseföreningen för resursskolor/skoldaghem 

och liknande verksamheter” hemsida (www.resursskoleföreningen.se, 090321) finns det 

i Sverige idag cirka 350 resursskolor/skoldaghem fördelat på 144 kommuner. 

 

 

2.2.3 En skola för alla  

En skola för alla är en utmaning och en målsättning för skolan och dess pedagoger att 

skapa förutsättningar för att alla elever inom ramen för grundskolan ska erbjudas en 

meningsfull skolgång. Svensk skollagsstiftnings ambition är att en så stor andel som 

möjligt ska gå i den vanliga skolan (Persson, 2001). Tideman m.fl. (2004) tar upp 

svårigheten kring genomförandet av en skola för alla då skolan möter elever i behov av 

särskilt stöd. Författarna belyser hur svårt de kan vara för skolans personal att se elevers 

olikhet som en resurs. För att nå målet en skola för alla måste skolan förändras så att 

den passar alla elever. Allt sedan folkskolan grundades har diskussioner förts om vilka 
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elever som ska få gå i skolan. En grundläggande värdering i visionen en skola för alla är 

att mångfald ska ses som något positivt och något som skolan och dess personal ska 

eftersträva. 

 

Ideologin om en skola för alla, att alla elever ska ingå i gemenskapen och att inga elever 

ska särskiljas på grund av funktionshinder i skolmiljön, utvecklades på 1960-talet i 

Sverige. Inkluderingsbegreppet ligger till grund för visionen en skola för alla och har 

vuxit fram ur normaliserings- och integreringsbegreppen (Nilholm, 2003). Egelund, 

Haug och Persson (2006) menar dock att det först var i 1980-års läroplan som begreppet 

en skola för alla presenterades. Regeringen ville uppmärksamma att den obligatoriska 

skolan skulle vara en skola där alla barn och ungdomar var välkomna och där alla elever 

hade rätt till en utbildning som var anpassad till elevens förutsättningar (a.a.).   

 

Gunnarsson (1999) tar i sin avhandling upp att en skola för alla ska vara en plats som 

inbjuder eleven till växande, till kunskap och personlig utveckling. Gunnarsson menar 

att teori och praktik inte alltid samspelar och att skolans förhållningssätt i mötet med 

eleven kan framstå på tre olika vis; elever som förväntas passa in i skolans miljö, elever 

som behöver få särskilt stöd erbjuds detta och till sist en skola som välkomnar alla 

elevers olikheter och ser detta som en tillgång och bejakar dessa avvikelser. Det tredje 

alternativet menar Gunnarsson (1999) är en skola för alla.  

 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2001) presenterad och antagen av bland 

annat Sverige vid The World Conference on Special Needs Education år 1994 i Spanien 

ger särskilt fokus på inkluderande lärandemiljöer. Deklarationen anger riktlinjer vid 

undervisning av elever i behov av särskilt stöd utifrån ett salutogent perspektiv. Det 

salutogena perspektivet baseras på faktorer som främjar och bevarar hälsa, med fokus 

på det friska och det som fungerar (Antonovsky, 1991). Endast vid undantagsfall bör 

elever placeras i särskilda skolor eller specialklasser under en längre tid. 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2001) innebär att en inkluderande 

skolmiljö ska ses som ett mål på längre eller kortare sikt och ska skapa en skola för alla. 

Begreppet inkludering myntades i slutet på 1980-talet i USA. Krav ska ställas på skolan, 

samhället och på utbildningsväsendet att alla elever ska få känna delaktighet, 
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gemenskap och meningsfullhet i skolan. Ingen ska exkluderas ur det som är 

gemensamhetsskapande eller det gemensamma (Persson, 2001).  

 

Skolan närmast hemmet är det naturliga valet för elevens studiemiljö. En del elever har 

behov av att deras skolgång organiseras på ett annorlunda sätt och i en särskiljande 

miljö, en så kallad segregerad integrering råder för eleven (Haug, 1998). Vid 

exkludering tas eleven ur den ordinarie skolan, det vill säga exkluderas ur gemenskapen. 

Även idag förekommer exkluderande åtgärder för elever med beteendeproblematik. En 

del av dessa elever placeras på alternativa skolor, till exempel kommunala resursskolor 

eller undervisning i mindre grupp (Nordahl, Sörlie, Manger & Tveit, 2007).  

 

Sandén (2000) belyser i sin studie att elever känt sig mer integrerade då de blev 

exkluderade och placerade på resursskolan. Eleven kände sig integrerad då denna kände 

sig accepterad, fick språklig stimulans, kommunikationsmöjligheter och hjälp att bygga 

sociala relationer. Gunnarsson (1999) bekräftar detta, utifrån hans studie på ett 

skoldaghem, att nästan samtliga elever som efter att ha placerats på skoldaghemmet 

uppger att känslan av utanförskap avtog och att de kände att de fick en ökad anknytning 

till vuxna och samhället. Gunnarsson menar vidare att detta inte bara beror på att de 

placerades i en alternativ skolmiljö utan för att de mötte ett pedagogiskt innehåll som 

bättre svarade mot deras behov och förutsättningar. Han anser att det för dessa elever 

inte handlar så mycket om vad vi gör utan hur vi gör det (a.a.).  

 

 

2.2.4  Beteendeproblematik  

Vi har i vårt arbete valt att definiera elever i skoldaghem- eller resursskolan som elever i 

behov av särskilt stöd eller elever med beteendeproblematik. Sandén (2000) belyser i 

sin avhandling att det oftast behövs en neuropsykiatrisk diagnos för att eleven ska få 

extra stöd i skolan. På de fyra skolor som vi undersökt i vår studie förekommer det 

elever med beteendeproblematik, vissa av eleverna har en diagnos. Vi beskriver ADHD 

samt Aspergers syndrom, då det främst varit dessa två neuropsykiatriska diagnoser som 

nämnts av vår undersökningsgrupp.  
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Ogden menar i Asmervik, Ogden & Rygvold (2001) att problembeteende hos elever har 

beskrivits i olika facktermer, exempelvis psykosociala problem, beteendestörningar eller 

anpassningsproblem. En del begrepp syftar på elevens skolsituation där 

disciplinproblematik och psykogena inlärningssvårigheter beskrivs. Problemen kan 

också beskrivas som emotionella och sociala problem och svårigheter att fungera i 

samspelet med andra människor. I det professionella perspektivet kan beteendeproblem 

beskrivas som avvikelser från normen om hur det förväntas att eleven uppför sig i 

skolan. Elever som anses vara riskutsatta kännetecknas av ett temperament som är 

svårstyrt, uppmärksamhetsproblem, hälsoproblem, impulsivitet och utmanande 

uppförande. Miljön runt dessa unga kan vara en konfliktfylld familjesituation samt 

negativ påverkan från kamrater och en konfliktfylld skolmiljö  

 

Danielsson och Liljeroth (1998) belyser vikten av samarbete kring dessa elever och att 

ett samspel krävs för att insatserna var för sig och tillsammans skall få ett värde. De 

skriver också att samverkan mellan till exempel skolan och psykologer ger fler 

dimensioner i tolkningen av elevens kontext. Inom den klassiska systemteorin finns 

principen om helhet att hitta. ”Helheten får funktioner och har krafter och förmågor som 

delarna var för sig inte har” (Ahrenfelt, 2001, s. 80). Ahrenfelt talar om systemgrupper 

som består av en blandning av människor från olika personalgrupper och olika 

funktioner som finns inom systemet. De har helhetsegenskaper och kan se och lösa 

problem som finns som den enskilda individen, avdelningen, eller ledningen inte klarat 

ensamma.  

 

Skyddsfaktorer kan förklaras som vilken medverkande kraft som helst hos individen 

eller i dennes uppväxtmiljö som kan kopplas till minskad sannolikhet för framtida 

negativ psykosocialutveckling (Nordahl, Sörlie, Manger & Tveit, 2007). 

Skyddsfaktorer i skolan 

• Konsekvent tillämpning av ett fåtal, klara och gemensamma regler.  
• Tydliga förväntningar och belöning av prosocialt beteende hos eleven. 
• Tydlig, stödjande, relationsorienterad och konsekvent pedagogisk ledning.  
• Ömsesidigt positiva relationer mellan elev och pedagog. 
• Policy och handlingsplan gällande förebyggande åtgärder vid problembeteende 

och utvecklande arbete med socialkompetens (a.a.). 
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Skyddsfaktorer knutna till eleven 

• Hög intelligens 
• Goda skolprestationer 
• Goda verbal förmåga och sociala färdigheter 
• Balanserat och lugnt temperament 
• Ovanliga förmågor till exempel inom musik eller idrott (a.a.) 

 

Ogden (2001) menar att det kan vara hemmiljön som gör att eleven är svagt rustad inför 

mötet med skolan. Det kan också vara skolmiljön som upplevs som kaotisk där lärarnas 

kompetens i att hantera och förebygga problembeteende är svag. De flesta elever har 

under sin skoltid visat tecken på mildare och övergående problem med sitt uppförande. 

Diagnoser kan vara behäftade med vissa felkällor eftersom elevens beteendeproblem är 

situationsanpassat, problemen handlar oftast om att eleven bryter mot gällande normer i 

skolan. Problembeteende är en del av skolans verklighet och har alltid varit det och 

kommer också framöver att finnas i skolan. 

 

Ogden menar i Asmervik m.fl. (2001) att det förekommer en rad funktionshinder som 

inte är direkt synliga. Lättare dysfunktioner kan ge upphov till smärre störningar men 

trots detta få stora konsekvenser för den enskilda individen. En del elever är oroliga, är 

impulsstyrda och har motoriska problem och detta försvårar deras inlärning. 

Beteckningarna för detta tillstånd har skiftat och detta återger utvecklingen av 

förståelsen av tänkbara orsaker till problemet. En person som upplevs hyperaktiv kan ha 

symptom av ADHD (a.a.). 

 

ADHD är en förkortning av attention- deficit- hyperactivity- disorder och innebär 

uppmärksamhets- och koncentrationsstörningar för individen. ADHD kan framträda 

någon gång under barnets sju första levnadsår och förekommer mest hos pojkar 

(Egidius, 2002). Vissa barn med diagnosen ADHD kan plötsligt agera planlöst och utan 

mening. En del av dessa elever har problem med att hantera sina impulser och hamnar 

ofta i konflikter med kamrater eller med vuxna. De kan stämplas som ouppfostrade och 

omöjliga barn. Ogden (2001) framhåller att vissa barn och ungdomar med diagnosen 

ADHD ordineras centralstimulerande mediciner för att bli lugnare. Oberoende av 

skolreformer, kommunala beslut, läroplaner, lärarutbildning, resurser, utrustning eller 

material ska lärarna besitta kompetens i att organisera och leda inlärningsaktiviteterna i 
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skolan. De ska ha kunskap om hur inlärningen kan organiseras för alla elever, även för 

de som inte lyckas i skolan. Stor vikt bör läggas i att utforma konstruktiva insatser. 

Pedagogerna behöver kompetens rörande samarbete med annan skolpersonal och andra 

personer som har kontakt med eleven. En gemensam insats från eleven, dess 

vårdnadshavare och pedagoger är en förutsättning för att arbeta med beteendeproblem. 

Elever med beteendeproblem måste också få uppleva uppskattning, respekt, uppmuntran 

och känna att de behärskar aktiviteten de deltar i och erbjudas möjlighet att visa upp 

sina starka sidor En alltför ensidig belysning på vad eleven inte klarar bidrar inte till 

positiv utveckling för eleven eller dennes klasskamrater (Nordahl m.fl., 2007). 

 

Aspergers syndrom påminner i viktiga betydelser om autism men ger inte samma 

svårigheter med språkutvecklingen. Hög eller normal begåvning är ofta kopplat till 

syndromet och tillståndet är vanligare än autism. Autism eller autismliknande tillstånd 

beskrivs som långvariga och djupgående avvikelser i tanke- och känsloliv. Störningarna 

börjar ofta före sju års ålder och innebär stora följder för personlighetsutvecklingen 

(Egidius, 2002).  

 

Tideman m.fl. (2004) menar att åtgärdsprogram kan fungera som ett hjälpmedel för 

planering och genomförande av specialpedagogiska insatser. En åtgärdsplan kan 

innehålla fördjupade samtal mellan elever, vårdnadshavare och pedagoger. Kartläggning 

av elevens sociala nätverk, beskrivning av skolmiljön och samspel med elever och 

omgivning bör också upprättas. Det visar sig att skolor som har klara rutiner då det 

gäller att följa upp regler som råder på skolan lyckas bättre i arbetet med elever med 

beteendeproblematik. Beteendeproblem kan vara uttryck för brister och förhållande som 

råder i skolmiljön. Ogden (2001) menar att skolor som har en tilltrasslad social miljö 

och en ostrukturerad organisation kan bidra till elevens beteendeproblem.  

 

 

2.2.5 Metoder och arbetssätt 

SET- social emotionell träning, är en metod att arbeta med barn och ungdomars 

utveckling av social och emotionell kompetens. Metoden är framtagen av Birgitta 

Kimber (2006). Hon har efter att ha arbetat med ämnet livskunskap i många år tagit 
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fram en metod som främjar förhållningssätt som stärker elevernas emotionella och 

sociala förmåga. Allt lärande bygger på förståelsen av sammanhang och när eleven har 

utvecklat sina förmågor att samarbeta med andra kan hon eller han förstå sig själv och 

andra. Då kan eleven utveckla sin egen kapacitet och ett gott klimat kan skapas i skolan, 

detta ökar både elevens välbefinnande och studieresultat. Metoden bygger på att 

pedagogerna arbetar med det framtagna arbetsmaterial som ligger till grund för arbetet 

med SET. Målsättningen med SET är bland annat att synliggöra värdegrunden i 

läroplanen, att förebygga psykisk ohälsa och lägga en grund för elevernas sociala och 

emotionella kompetens. Eleverna ska utvecklas tillsammans med de vuxna för att nå en 

större självinsikt samt att öka motivationen för att nå personliga och gemensamma mål 

(Kimber, 2006). 

 

ART- Aggression Replacement Training, är en metod som tränar eleven i social 

färdighetsträning, ilskekontroll och träning i moraliskt resonerande. Programmet 

används för att förebygga och minska utveckling av aggressivitet och våld hos 

ungdomar och vuxna. Träningen leds av utbildad ART- instruktör. För att nå positiva 

resultat med ART- träningen måste elevens problembeteende kartläggas individuellt, 

mål formuleras med eleven och vårdnadshavare och familj bör involveras. Elevens 

motivation att delta bör stärkas och stimuleras kontinuerligt. Metoden utvecklades i 

USA under slutet av 1980-talet av Arnold P. Goldstein och Barry Glick. ART används 

som metod i arbetet med elever med beteendeproblematik inom skola, socialtjänst och 

institutionsbehandling. REPULSE är en individuell form av ART där eleven tränar 

enskilt med sin instruktör och inte i grupp med andra elever (Goldstein, Glick & Gibbs, 

2001). 

 

COPE- program för utbildning av föräldrar, har utarbetats av professor Cunningham i 

Ontario och det ursprungliga syftet var att erbjuda föräldrar stöd i konfliktfyllda 

situationer, ofta föräldrar som hade barn med beteendeproblematik. Syftet med 

programmet är att ge föräldrar verktyg för att bättre förstå och hantera sina barn. Att 

skapa stödjande nätverk, främja ett bättre samspel i familjen och stärka de vuxna i sitt 

föräldraskap är också exempel på metodens ändamål. En COPE- kurs samlar 20-25 

föräldrar en gång i veckan under två timmar i tio veckor. Kursledarna kan vara 
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pedagoger inom skola och förskola, socialarbetare, familjebehandlare, sjuksköterskor 

eller psykologer som genomgått utbildning i COPE:s regi (www.cope.se, 090309).  

 

Positiv förstärkning, kan förklaras som en konsekvens av en reaktion eller en händelse 

som innebär att något behagligt uppstår. Vid negativ förstärkning är det något som 

upplevs mindre bra som tas bort (Egidius, 2002). Ett annat synsätt där det handlar om 

att förstärka individens starka sidor är då det salutogena betraktelsesättet tillämpas. 

Salutogent synsätt, innebär enligt Antonovsky (1991) att fokus läggs på det friska hos 

individen och att det är viktigt att söka i människans historia för att finna de faktorer 

som fungerar positivt. ”Ett salutogentiskt tänkande öppnar inte bara vägen för en 

formulering och vidareutveckling av en teori om problemhantering, utan tvingar oss 

dessutom att ägna energi åt detta”(a.a., s 35). Askland och Sataøen (2003, s.180) 

bekräftar vikten av att eleven får uppleva framgång i skolan, ”Positiva upplevelser av att 

behärska påverkar även motivationen inför framtida prestationer”. 

 

Lösningsfokuserat arbetssätt, eller lösningsinriktad terapi är en behandlingsmodell som 

har sin grund inom familjeterapin där individen ses i sitt sammanhang. Kim-Berg 

(1994) menar att den lösningsfokuserade terapin ser det mänskliga livet som en ständig 

förändringsprocess och bygger på den existerande förändringen, hur stor eller liten den 

än är hos individen. Fokus riktas på lösningar och inte på problem. Förändringar i 

känslor, upplevelser eller beteenden visar sig på olika sätt hos människan. Då 

problemsituationen upplevs som positiv kan individen tänka och känna annorlunda inför 

samma problemsituation och därigenom skapa olika emotionella reaktioner. Terapeuten 

uppmanar klienten att göra mer av det som fungerar och utveckla detta. Att förlänga en 

period med framgångsrika lösningar är lättare än att få individen att lära sig nya och 

annorlunda beteenden (Kim-Berg, 1994). 
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3 TEORI  
 

 

För att ge en vetenskaplig grund till vår studie har vi valt att utgå från Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska teori. Termen ekologi kommer från det grekiska ordet ”oikos” 

som betyder hus och hem, boning (Andersson, 1980). Enligt Nationalencyklopedin 

(1995) betyder ekologi vetenskapen som rör de levande varelsernas relationer till sin 

omvärld. Bronfenbrenner beskriver det som ”the ecological environment is conceived as 

a set of nested structures, each inside the next, like a set of Russian dolls” 

(Bronfenbrenner, 1979, s. 3). Längst inne finns eleven i dess omedelbara närmiljö. 

Familjen och skolan, i vår studie resursskolan, är exempel på sådana närmiljöer. De 

olika komponenter som finns i dessa närmiljöer utvecklar ett nätverk av relationer som 

påverkar det utvecklande barnet (Andersson, 1980). 
 

 

3.1 Historik 
Urie Bronfenbrenner föddes i Ryssland 1917. När han var drygt tre år flyttade familjen 

från Ryssland till Estland för att därefter emigrera till USA 1923. Bronfenbrenners far 

var medicine doktor och neuropatolog och hade utöver detta även en doktorsgrad i 

zoologi. Ganska snart efter ankomsten till USA började Bronfenbrenners far att arbeta 

på en anstalt för intellektuellt funktionshindrade och här spenderade således 

Bronfenbrenner själv mycket tid som barn. Bronfenbrenner fick mycket tidigt se 

exempel på miljöns stora betydelse för människors utveckling. Arvet från sin mor kan 

dock ha varit lika avgörande som arvet från hans far för Bronfenbrenners utveckling. 

Hon var den som hade svårast att anpassa sig till den amerikanske miljön och gav därför 

Bronfenbrenner ett östeuropeiskt kulturarv samt intresse för det ryska språket och den 

ryska litteraturen som senare kom att spela stor roll för hans forskningsansatser, både 

gällande kulturella likheter och gällande skillnader nationer emellan (Andersson, 1980). 

 

Väldigt snart efter det att Bronfenbrenner fått sin doktorsexamen från Michigan-

universitetet började han att arbeta som militärpsykolog på en specialavdelning inom 

den amerikanska armén (http://en.wikipedia.org/wiki/Urie_Bronfenbrenner, 090320).  
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Till denna avdelning var en hel del av den tidens mest framstående psykologer också 

knutna. Det var här som Bronfenbrenner mötte de teorier och begrepp kring den 

ekologiska ansats som han senare kom att förespråka. 1948 blev Bronfenbrenner 

professor i ”human development” och arbetade många år vid Cornell-universitetet 

(Andersson, 1980). Urie Bronfenbrenner var vid sin död 2005 ”the Jacob Gould 

Schurman Professor Emeritus” vid Cornell University College of Human Ecology 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Urie_Bronfenbrenner, 090320). 

 

 

3.2 Utvecklingsekologi 
Bronfenbrenner kom med sin bok ”The Ecology of Human Development”, 1979 ut med 

ett nytt perspektiv kring utveckling. ”The perspective is new in its conception of the 

developing person, of the environment, and especially of the evolving interaction 

between the two” (Bronfenbrenner, 1979, s. 3). Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 

teori visar vad som är av vikt för ett barns lärande och utveckling. ”Hans 

utvecklingsekologiska miljöbegrepp inbegriper dock inte bara barnets närmiljöer (hem, 

skola, kamratgrupp osv.) utan hela det sammanhang som barnet lever i” (Gunnarsson, 

1999, s. 15). Att se till hela eleven och kartlägga hela elevens situation är oftast en 

förutsättning för att få plats på en resursskola. 

 

Bronfenbrenner (1979) presenterar i sin bok en mängd definitioner kring ekologisk 

utveckling och vad han menar med detta, den första lyder; 

 
The ecology of human development involves the scientific study of the progressive, mutual 
accommodation between an active, growing human being and the changing properties of 
the immediate settings in which the developing person lives, as this process is affected by 
relations between these settings, and by the larger contexts in which the settings are 
embedded (Bronfenbrenner, 1979, s. 21). 

 

Han menar att flera delar av denna definition är speciellt anmärkningsvärda. Först 

och främst att den utvecklande individen inte bara ses som en ”tabula rasa”(tom 

tavla) i vilken omgivningen sätter sina spår, utan som en växande dynamisk enhet 

som fortlöpande omstrukturerar sig i den miljö den vistas i (a.a.).  
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Bronfenbrenner menade att utveckling måste studeras i sitt rätta sammanhang. Enligt 

Andersson (1980) innebär detta att om vi går ut i ett klassrum och gör observationer för 

att studera typiska och normala lektioner så beror den ekologiska validiteten i stor 

omfattning på hur lärare och elever uppfattar observatörerna. Om närvaron av dessa 

observatörer uppfattas som ett störande moment så blir inte lektionen vare sig typisk 

eller normal, och på så sätt blir den inte heller ekologiskt valid.  

 

När det gäller lärande och utveckling betonar Bronfenbrenner vikten av barnets 

upplevelser av olika förhållanden i miljön. Han betonar framförallt det samspel som 

uppstår i en närmiljö som viktigt. ”Barnets upplevelser är utgångspunkten för den 

utvecklingsekologiska modellen. Den består av fyra av varandra ömsesidigt beroende 

strukturer som utgör den ekologiska utvecklingsmiljön. Strukturerna är sammanförda 

och inbäddade i varandra. Bronfenbrenner kallar dem mikro-, meso-, exo-, och 

makrosystem” (Gunnarsson, 1999). Evenshaug och Hallen (2001) har gjort en 

schematisk framställning av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell genom att 

utgå från Anderssons (1986) modell: 

 

 
 
 
Figur 3.1 Schematisk framställning av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 
modell (efter Andersson, 1986 ur Evenshaug & Hallen, s.216, 2001). 
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De tre viktigaste elementen i mikrosystemet innefattar de aktiviteter, roller och 

relationer som barnet engagerar sig i. Dessa bidrar till barnets utveckling men är också 

konkreta uttryck för barnets utvecklingsnivå. I familjen är exempel på mikrosystem 

mamma- barn- relationen, pappa- barn-relationen och syskonrelationer (Andersson, 

1986). För att överföra detta till resursskolor kan man se skolmiljön som en 

övergripande struktur som är uppbyggd av många olika mikrosystem med olika 

aktivitets, roll- och relationsmönster. På så sätt utgör rasterna ett mikrosystem, 

teoretiska lektioner ett och den mer praktiska undervisningen ett tredje och så vidare. 

Eftersom ett byte av lärare från den ordinarie skolverksamheten till resursskolan också 

innebär förändrade upplevelser av relationer, roller och aktiviteter utgör dessa också 

olika mikrosystem. Upplevelsen av ett mikrosystem är helt unik för varje elev, vilket 

innebär att en undervisningssituation kan ge upphov till olika lärande och olika 

handlingar hos olika elever (Gunnarsson, 1999). 

 

Mesosystemet, som är nästa nivå i den ekologiska strukturen, utgörs av den ömsesidiga 

relationen mellan alla de mikrosystem som barnet ingår i (a.a.). I vår studie innebär 

mesosystemet bland annat det täta samarbete mellan hem och skola, som är en av 

grundstenarna till arbetet med eleven på resursskolan. Men också det samarbete och de 

kopplingar som finns till hemskolan då elever på resursskolor alltid organisatoriskt 

tillhör sina hemskolor. Med detta menar Bronfenbrenner att det inte går att bara se 

barnet i ett antal isolerade närmiljöer utan av helheten av alla dessa tillsammans.  

 
När barnet på morgonen lämnar hemmet för att gå till förskolan eller skolan kan det 
naturligtvis inte sudda ut de erfarenheter och upplevelser det gjort i hemmet. Det tar dessa 
med sig till skolan. Och när barnet kommer hem igen på eftermiddagen, så försvinner inte 
dagens sorger och glädjeämnen som genom ett trollslag utan ligger kvar och får 
konsekvenser för situationen också hemma (Andersson, 1986, s. 26). 

 

Bronfenbrenner menar att desto mer kontakter det finns mellan olika närmiljöer desto 

större betydelse får det för barnets utveckling. Om man som exempel tänker sig 

kamratgruppen som i värsta fall kan bli ett mikrosystem som verkar mot andra 

mikrosystem, t.ex. skolan så kan man få den att verka i samma riktning istället genom 

att skolan försöker integrera kamratgruppen i skolarbetet. På samma sätt kan det bli rakt 

motsatt effekt om skolan erbjuder situationer och krav som är helt främmande för ett 

barn, då man inte heller kan förvänta sig goda resultat i barnets beteende (a.a.). 
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Det finns faktorer utanför de mikrosystem som barnet ingår i som har betydelse för 

barnets utveckling. Detta kan till exempel innebära kommunala beslut som berör skolan, 

föräldrarnas yrkesliv och så vidare. Dessa faktorer bildar i sig system som i den 

utvecklingsekologiska modellen kallas för exosystem (Gunnarsson, 1999). För många 

elever som har sin skolplacering på en resursskola finns det ett nätverk av människor 

som arbetar kring eleven, andra myndigheter än skolan, såsom Barn- och 

Ungdomspsykiatrin, Socialförvaltningen och så vidare. För vissa av eleverna innebär 

dessa kontakter säkert även en del direktkontakt men för många är dessa faktorer 

utanför de mikrosystem som eleven själv ingår i. Exosystemet utgörs således inte bara 

av de system som barnet självt kommer i direktkontakt med utan hur samhället, 

förhållanden och faktorer utanför barnets närmiljö påverkar utformningen och innehållet 

i aktiviteterna, rollerna och relationerna som barnet ingår i (Andersson, 1986).  

 

Den yttre ramen för Bronfenbrenners modell är makrosystemet. ”Den utgörs av 

generella mönster, värderingar och förhållanden, som gör att förhållanden inom en 

kultur ter sig relativt likartade i jämförelse med en annan kultur” (Gunnarsson, 1999, s. 

18). Hit hör läroplaner, styrdokument, den pedagogiska traditionen på skolan, synen på 

segregation och andra övergripande saker som påverkar skolans verksamhet och de barn 

som befinner sig där (a.a.). Makrosystemet på hemskolorna och makrosystemet på 

resursskolan har således både gemensamma nämnare men samtidigt skiljer de sig 

markant åt.  

 

I utvecklingsekologin ställs utveckling satt i ett sammanhang, en kontext, i fokus. Det 

skiljer till exempel socialpsykologin, sociologin och antropologin från denna teori. 

Dessutom betonar den också den ”successiva anpassningen (accomodation) mellan den 

växande individen och hans omedelbara miljö och det sätt på vilket denna relation 

indirekt påverkas av mer avlägsna regioner i den större fysiska och sociala miljön” 

(Andersson, 1986, s. 29).  

 

 

 



 

  

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

31 

 

4 METOD 
 

 

Vetenskapens roll i samhället är ”att förstå och förklara sociala fenomen, att fokusera 

speciella problemställningar och att utmana konventionella uppfattningar om den 

sociala och den fysiska världen” (May, 2001, s. 18). Att hitta rätt metod för att kunna 

förstå och förklara innebörden av vår studie har inneburit att vi utifrån vårt syfte har 

behövt göra en del val. I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi har gått tillväga. 

 

 

4.1 Allmänt om metod  
Denscombe (2000) menar att man vid god forskning måste göra en mängd val, dessa 

kommer både medföra både fördelar och nackdelar för studien. Enligt honom är en 

surveyundersökning en forskningsstrategi där flera olika metoder kan användas; 

enkäter, intervjuer, skriftliga källor och observationer. Vad gäller intervjuer kan både 

”ansikte mot ansikte” samt telefonintervjuer användas. Kostnaden för intervjuer 

”ansikte mot ansikte” är större än för telefonintervjuer eller postenkäter, både gällande 

tid och gällande pengar. Han menar dock att forskaren å andra sidan kan vinna på detta 

då man kan vänta sig mer detaljerade och fylliga data och dessutom ett visst mått av 

omedelbar möjlighet att bekräfta dem. Svarsfrekvensen är också högre vid intervjuer 

”ansikte mot ansikte” än vid andra metoder inom surveyundersökningar (a.a.). 

 

Enligt Kvale (1997) har den kvalitativa forskningsintervjun som syfte att förstå 

ämnen från livsvärlden ur intervjupersonens perspektiv. Han menar att den 

kvalitativa forskningsintervjun är ämnesorienterad och att två människor på så sätt 

pratar om ett ämne som är intressant för dem båda. Den kvalitativa 

forskningsintervjun försöker också beskriva och förstå meningen hos centrala teman 

i intervjupersonens livsvärld. Huvuduppgiften för forskaren är att försöka förstå 

innebörden av vad den intervjuade säger.  

 

Kvale (1997) menar att intervjuer under en tid börjat användas även vid områden 

som hade täckts bättre av andra metoder. Han menar att om en undersökning vill 
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försöka förutsäga beteendet för större grupper krävs ett större urval än vad som går 

att täcka med tidsödande kvalitativa intervjuer, i sådana fall är enkäter med förhand 

kodade svar en mer relevant metod. Vid tidsbrist kan också en enkätundersökning 

både gå snabbare att administrera samt att rapportera. Genom observationer kan man 

studera människors beteende och deras samspel på fältet bättre än att fråga dem om 

deras beteende i en intervju. Han menar slutligen att ”intervjuer är särskilt lämpliga 

när man vill studera människors syn på meningen i sina levda liv, beskriva deras 

upplevelser och självuppfattning, och klargöra och utveckla deras eget perspektiv på 

sin livsvärld” (Kvale, 1997, s.100).  

Det finns olika typer av forskningsintervjuer. Denscombe (2000) beskriver den 

strukturerade intervjun som en intervju med mycket stark kontroll över frågornas och 

svarens utformning som faktiskt mer liknar ett frågeformulär än en intervju. Denna 

typ av intervju samlar in kvantitativa data. Den semistrukturerade intervjun innebär 

att forskaren har en färdig lista med ämnen som ska tas upp och frågor som ska 

besvaras. Denna form erbjuder en större grad av flexibilitet från intervjuarens sida 

och ger den intervjuade möjlighet till att utveckla sina idéer och prata utförligt. Den 

ostrukturerade intervjun innebär att forskaren ingriper så lite som möjligt och sätter 

igång intervjun och låter sedan den intervjuade utveckla och fullfölja sina idéer och 

tankar utan att forskaren bestämmer svarens karaktär och hur lång tid det får ta. I 

dessa intervjuformer är det vanligaste att man använder sig av en personlig intervju. 

Gruppintervjuer, där forskaren är ensam och intervjuar en hel grupp på cirka fyra till 

sex personer är också en variant. Fokusgrupper som intervjumetod innebär att en 

grupp människor, mellan sex till nio stycken, som man ofta använder för att 

undersöka attityder och åsikter, känslor och idéer inom ett särskilt ämnesområde 

(a.a.). 

 

4.2 Val av metod  
Syftet med vår studie är att undersöka vad pedagoger på resursskolor anser vara 

framgångsfaktorer i arbetet med sina elever samt att utreda huruvida dessa metoder går 

att implementera i den ordinarie skolverksamheten. Vi valde att använda oss av den 

kvalitativa forskningsintervjun eftersom vi anser att studien ”tjänar på att erhålla 
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material som ger mer djupgående insikter i ämnet, men som bygger på information från 

ett färre antal informanter” (Denscombe, 2000). Efter att ha bestämt oss för 

forskningsintervjun som metod förde vi en diskussion kring vilken typ av intervju som 

lämpade sig bäst för vår studie. Utifrån Denscombe (2000), Kvale (1997) och May 

(2001) valde vi den semistrukturerade intervjuformen, där man utgår från en färdig lista 

med ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras. Intervjuaren har dock en 

frihet att fördjupa och förtydliga svaren (May, 2001). Vi ansåg att vinsterna med en 

semistrukturerad intervju var stora för vår studie då den gjorde det möjligt för de 

tillfrågade att besvara frågorna med egna ord men också gav möjlighet till jämförbarhet 

eftersom den utgår från särskilda ämnen och även specificerade frågor. En ostrukturerad 

intervjuform hade vi också kunnat arbeta med i vår studie, då den möjliggör ett mer 

kvalitativt djup genom att den intervjuade får tala utifrån sin egen referensram. En 

tilltalande aspekt är att den ger mer utrymme för att kunna undersöka vad 

intervjupersonerna anser vara framgångsfaktorer i deras arbete utan att styra in dem på 

vad det är vi vill ha fram (a.a.). Vi ansåg dock att vinsterna med jämförbarheten 

övervägde i förhållande till vårt syfte och valde därför den semistrukturerade formen.  

 

Vi beslutade att spela in våra intervjuer på band, såvida samtycke till detta gavs. Enligt 

Denscombe (2000, s. 145) är detta en ”permanent och fullständig dokumentation när det 

gäller det som sägs under intervjun”. Genom att ha ljudupptagningar från intervjuerna 

erbjuds det dessutom en möjlighet att tillförlitligheten kan kontrolleras av andra 

forskare. Vad som missas är kroppsspråk, gester och mimik. På så sätt skulle en 

videoupptagning vara mer fullständig. Denscombe (a.a.) menar dock att detta sällan 

används främst på grund av att videoupptagningar ofta upplevs som påträngande och 

skapar en alltför stor påverkan på intervjusituationen.  

 

Vi bestämde oss för att genomföra personliga intervjuer, vilket innebär ett möte mellan 

en forskare och en informant. I förhållande till gruppintervjuer innebär också valet av 

enskilda intervjuer att problemet att en person skulle dominera samtalet undanröjs (a.a.). 

Vi kom också fram till att vid majoriteten av intervjuerna skulle endast en av oss delta. 

Detta för att det underlättade praktiskt och gjorde fler intervjuer möjliga. Dessutom 

trodde vi att intervjusituationen skulle bli mer avslappnad om man var ”en- till- en” än 
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att det rådde ett ojämnt förhållande mellan intervjuare och intervjudeltagare. Thomsson 

(2002) styrker oss i detta val då hon säger att det kan vara bra att vara två intervjuare vid 

tillfällen då man intervjuar någon som finns i en maktstark position men att man i andra 

fall böra vara återhållsam med den formen av intervjumetod.  

 

Vid de tre första intervjuerna var vi överens om att båda skulle vara närvarande. Vi 

valde detta sätt för att vi båda skulle känna oss säkrare och mer samstämmiga i de 

kommande enskilda intervjusituationerna. Enligt Stukát (2005) kan man göra på detta 

vis om man vill kalibrera sin frågeteknik och se till så att man fortsättningsvis kommer 

att genomföra intervjuerna på samma sätt. Vi genomförde 15 intervjuer då vi ansåg att 

detta var ett rimligt antal för att få svar på de frågor vi ställt. Enligt Kvale (1997, s. 97) 

ska man ”intervjua så många som behövs för att ta reda på vad du vill veta”.  

 

Inför intervjuerna listade vi våra ämnen och frågor i en intervjuguide (Bilaga 1). I denna 

arbetade vi fram både övergripande ämnen och färdigformulerade frågor som vi ville ha 

svar på. Enligt Kvale (1997) kan man i en kvalitativ forskningsintervju göra på båda 

sätten. När vi gjorde vår intervjuguide utgick vi från den stomme som Rossman och 

Rallis (2003) kallar för ”phases” i sin bok. Den innebär en uppdelning i tre delar; 

 
Introduktion:  Intervjuns stomme: Summering och avslut: 
-översikt och syfte -teman eller ämnen -tack 
-medgivande/godkännande  -utveckla frågorna -hålla dörren öppen 
 av användandet av  -övergång till summering -gå igenom processen för hur vi  
 intervjun     kommer att delge dem resultatet/ 
-bandspelare     analysen/intervjun 
-hur datan kommer att    -nästa steg 
 användas 
 

Figur 4.1 (Figuren, enligt vår översättning, hämtad ur Rossman & Rallis, 2003 s. 181). 

 

Utifrån detta förslag bestämde vi oss för att vi vid varje intervju skulle börja med att 

prata om de saker som tas upp under introduktion, enligt ovan. Detta ansåg vi skulle 

skapa en bra ingång till intervjun och klargöra vårt syfte för deltagarna. Kvale (1997) 

bekräftar detta genom att skriva att den intervjuade bör få en bakgrund till intervjun 

både före och efter, där man berättar om syftet, användning av bandspelare och så 

vidare. Till intervjuns stomme valde vi ut fyra teman som täckte in de saker vi ville ha 
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svar på i vår studie; inledning, verksamheten, metoder och implementering. Under dessa 

rubriker punktade vi sedan upp de saker som vi ansåg vara av vikt för att få fram det vi 

undersökte. Det fanns utöver detta vissa frågor som vi tyckte var så viktiga för studien 

att ha med att vi formulerade dem som färdiga frågor för att vara säkra på att vi fick svar 

på dem. Vi använde oss också av följdfrågor och frågor för förtydligande i delar av 

intervjuguiden. Enligt Kvale (1997) ska intervjufrågor vara korta och enkla och en 

intervjuare ska under intervjun försöka klargöra de innebörder som har betydelse för 

studien, detta för att få en mer tillförlitlig utgångspunkt när man senare ska göra 

analysen. Då frågorna i intervjun var färdiga var vi noga med att ha med frågan om det 

fanns något som de ville tillägga. Enligt Kvale (a.a.) ger detta den intervjuade möjlighet 

att ta upp frågor som han/hon tänkt på under intervjun. Som summering och avslut 

bestämde vi oss för att förklara hur vi skulle arbeta vidare med deras intervjuer samt att 

ge deltagarna ett erbjudande om att få ta del av den färdiga rapporten av studien. 

 

Vi valde att inför varje intervju skicka ut intervjuguiden i förväg. Detta för att underlätta 

för intervjudeltagarna, både med tanke på möjligheten till förberedelse men också för att 

de skulle känna en trygghet inför intervjun. Enligt Kvale (1997) kan de första minuterna 

av intervjun bli avgörande för hur intervjun utvecklas. 

 

Vi genomförde en pilotintervju med en person som arbetar på en resursskola, dock inte 

på någon av de resursskolor som vi undersökt. Förfarandet vid pilotintervjun var 

detsamma som vid övriga intervjuer. Intervjudeltagaren uppgav att frågorna upplevdes 

som genomtänkta, öppna och relevanta för personal på en resursskola. Intervjun tog 40 

minuter, efterföljande reflekterande samtal tog cirka 30 minuter. Förutom att undersöka 

om vår intervjuguide höll var en annan anledning till att vi genomförde en pilotintervju 

att bli säkrare inför våra kommande intervjuer. ”Intervjuaren lär sig att bli intervjuare 

genom att intervjua. Genom att genomföra pilotintervjuer före de egentliga intervjuerna 

ökar förmågan till ett lugnt och stimulerande samtal och samspel” (Kvale, 1997).  
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4.3 Undersökningsgrupp 
Vår undersökningsgrupp bestod av 15 personer på fyra resursskolor i tre av södra 

Sveriges kommuner. Vi ville ha med skolor i olika kommuner för att få en bredare bild 

av personalens svar så att inte kommunens egna arbetsplaner och riktlinjer skulle bli 

alltför avgörande för vårt resultat. Vi beslutade oss för att undersöka två 1-6 skolor och 

två 7-9 skolor, också detta för att skapa en så rättvis jämförelsegrund som möjligt. 

Fördelningen av vilken personal som vi intervjuade visas längre ner. 

 
Tabell 4.1 Tabell över antal genomförda intervjuer. 

 

Namn på skolan Antal anställda 
pedagogisk personal

Antal intervjuade

Skola 1 4 4 
Skola 2 5 4 
Skola 3 5 4 
Skola 4 6 3 
Summa: 20 15 
  

 

De som arbetade inom den pedagogiska verksamheten tillfrågades och de som anmälde 

sitt intresse deltog. På grund av detta hade vi inget bortfall från vår ursprungsgrupp. I 

efterhand fick vi reda på att de som inte deltog valde att inte vara med på grund av 

tidsbrist eller att de ansåg att de inte borde ställa upp då de inte hade någon pedagogisk 

utbildning. Eftersom de skoldaghem/resursskolor vi undersökt är små enheter och 

utmärkande i sina arrangemang har vi valt att inte beskriva skolorna var för sig då detta 

skulle bli alltför utpekande för de personer som medverkat i vår studie. Dessutom anser 

vi det inte som relevant för vår studies resultat. 

 

Vad som är gemensamt för alla fyra skolor är att de ligger avskilda från vanliga 

grundskolor. Elevantalet på skolorna varierar mellan 10-12 och personalantalet mellan 

4-6. På vissa av skolorna finns det utöver detta en rektor/föreståndare samt kök- och 

städpersonal. På vissa av skolorna hämtar och lämnar personalen själva sina elever med 

en egen buss och på andra åker eleverna dit själva med region- eller stadsbuss. På alla 

skolor tillhör eleverna organisatoriskt sina hemklasser på sina hemskolor under hela 
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resursskoleplaceringen. Därmed är det också därifrån som elevhälsans tjänster vid 

behov och efterfrågan används. Utöver detta har några av skolorna en psykolog kopplad 

till verksamheten några timmar per vecka medan andra använder sig av annan extern 

handledning. På en av skolorna används handledning för tillfället endast vid behov. 

 

För att ge en överblick över vilka personer som deltagit i studien och förevisa faktorer 

som kan komma att spela roll vid tolkningen av våra resultat, har vi i nedanstående 

tabell redogjort för vilken yrkeskategori, antal år i yrket samt hur många år våra 

intervjupersoner arbetat inom resursskolan. 

 
Tabell 4.2 Tabell över representerade yrken samt yrkeserfarenhet. 
 

Antal  Yrkeskategori  År i  
yrket 

År på  
Resursskolan 

1  Lågstadielärare 34 14 
1  Mellanstadielärare 32 11 
1  Ma/ No- lärare 1-7 18 11 
1  Ma/ No-lärare 4-9 12 9 
3  Sv/ So-lärare 1-7 19 

9 
9 

15 
7 
9 

1  SO-lärare 4-9 7 7 
1  Fritidsledare 15 9 
2  Fritidspedagog 23 

15 
12 
15 

1  Musiklärare 18 9 
1  Speciallärare 38 17 
1  Behandlingspedagog 7 1 
1  Socialpedagog 20 11 
15st  Genomsnitt: 18,4 10,5 

 

 

 

4.4 Genomförande 
För att finna intervjupersoner till vår studie hade vi några olika tillvägagångssätt. Till 

två av skolorna skickade vi ut en förfrågan via e-post och till två av skolorna hade vi 

sedan tidigare en kontakt etablerad, som blev vårt ombud vid den första förfrågan om 

medverkan. Efter att vi fått klartecken om att skolan ville ställa upp skickade vi brev till 
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dem via e-post där vi förklarade syftet med vår studie (Bilaga 2). I brevet stod också hur 

intervjun skulle gå till, hur lång tid den skulle ta, att vi gärna spelade in den på band 

med deras samtycke samt att de hade möjlighet att dra sig ur närhelst de önskade. En 

garanti om deras anonymitet avslutade brevet. När tiderna var bokade skickade vi ut vår 

intervjuguide ett par dagar i förväg så att alla som skulle medverka fick möjlighet att 

läsa igenom frågorna och förbereda sig om de så önskade. 

 

Frågorna vi ställde utarbetade vi utifrån vårt syfte och vi var noga med att inga frågor 

som inte var relevanta för syftet skulle vara med. Vi delade in frågorna under olika 

kategorier och valde att lämna vissa ämnen mer öppna för oss själva att formulera under 

intervjuns gång. Vi valde ändå att ha med några frågor som var förutbestämda eftersom 

vi ansåg att de hade stor betydelse för att få fram svar på de frågor vi ursprungligen 

ställt i vårt syfte. 

 

Innan vi startade med intervjuerna genomförde vi en pilotintervju. I 12 av de 15 

intervjuerna var vi ensamma med intervjupersonen. Trots att vi var två vid de tre första 

intervjuerna, en som intervjuade och en som var bisittare och förde anteckningar 

spelade vi ändå in dessa intervjuer på band. Efter de första enskilda intervjuerna 

träffades vi efteråt och lyssnade på varandras intervjuer och reflekterade och 

diskuterade tillvägagångssättet och intervjuguiden. Vi ansåg från början att våra frågor 

och ämnesindelningar kändes relevanta och valde därför att fortsätta utifrån samma 

intervjuguide. 

 

Alla intervjuer ägde rum på intervjupersonens egen skola, i ett avskilt rum där det rådde 

lugn och ro. De flesta av intervjuerna tog ungefär en timme att genomföra med för- och 

eftersamtal. Vi började varje intervju med att beskriva vad det var vi ville undersöka 

och detaljer om de praktiska omständigheterna kring inspelningen av intervjun samt hur 

vi ämnade använda materialet som blev resultatet av utfrågningen.  
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4.5 Bearbetning 
För att möjliggöra en tolkning och bearbetning av våra intervjusvar valde vi från början 

att dela in vår intervjuguide i olika ämnesgrupper. Vi funderade också på om och hur 

resultaten skulle kunna vara jämförbara. Enligt Kvale (1997) ska man aldrig ställa 

frågan om hur man ska analysera sin intervju efter det att den är genomförd. Efter att vi 

genomfört en intervju lyssnade vi först igenom den för att få höra den i sin helhet och 

därefter transkriberades den så ordagrant som möjligt. Vid de tillfällen då något var 

otydligt eller svårt att uppfatta markerades detta tydligt i transkriptionen. Enligt 

Denscombe (2000) finns det tre orsaker till att det kan uppstå problem vid utskriften av 

intervjuer; att fler personer pratar samtidigt eller att ovidkommande ljud stör, att 

intervjupersonen inte talar i fullständiga meningar och att intonation, betoning och uttal 

är svårt att fånga i en utskrift.  Han menar då att ”det talade ordet måste ”snyggas upp” 

och redigeras en aning för att få en för läsaren begriplig form på den skrivna sidan” 

(a.a., s. 156)  

 

Enligt Denscombe (a.a.) är utskriften av en intervju som är inspelad på band många 

gånger mycket mer tidskrävande än intervjun i sig själv. Han skriver att det är ett 

mödosamt arbete som dock är en mycket värdefull del av forskningen eftersom 

forskaren kommer i ”närkontakt” med datan från intervjuerna. Redan innan intervjuerna 

genomfördes hade vi gett intervjupersonerna ett fingerat namn för att säkerställa 

konfidentialitetskravet.   

 

Kvale (1997) framhåller att tolkningen av intervjumaterialet är den viktigaste delen av 

en kvalitativ undersökning, såväl den som pågår under intervjun som den som görs 

efteråt. Vi valde att analysera vårt intervjumaterial enligt ad hoc metoden som enligt 

Kvale (1997) är den vanligaste formen av intervjuanalys. Metoden tillåter att man vid 

analysen fritt kan växla mellan olika tekniker. Vi bearbetade intervju för intervju genom 

att läsa och skriva ner stödord kring de framgångsfaktorer som våra intervjupersoner 

nämnde. På detta sätt gick vi igenom alla intervjuer först var för sig och sedan 

tillsammans för att jämföra vad vi kommit fram till. Detta gjordes i flera omgångar för 

att undvika att missa information. Vi letade genomgående efter skillnader och likheter. 

Dessa upptäckter i form av stödorden kategoriserade vi sedan många gånger om för att 
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slutligen ha fem områden som vi ansåg klarlägga de framgångsfaktorer som våra 

intervjupersoner delgett oss. 

 

För att sedan presentera våra reslutat så tydligt som möjligt bestämde vi oss för att göra 

meningskoncentrat i valda citat, vilket innebar att vi tog fram det väsentliga och 

komprimerade detta i kortare uttalande utan att innebörden förlorades (Kvale, 1997). I 

resultatpresentationen har vissa citat fått svenskan förbättrad. Enligt Stukát (2000) bör 

man göra detta för att talspråk kan ge ett för vardagligt intryck. Vi valde att presentera 

den information från intervjuerna som gick att koppla till vårt syfte. Detta innebär att 

inte alla svar på våra intervjufrågor är med i resultatdelen.  

 

 

4.6 Tillförlitlighet 
Enligt Kvale (1997) verifierar man vanligen kunskap inom samhällsforskningen i 

relation till begrepp som reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. För vår del i ett 

småskaligt projekt är dessa begrepp naturligtvis svårare att verifiera än om vi hade haft 

ett större urval. Med tanke på generaliserbarhet har vi medvetet valt tre olika kommuner 

för vår studie så att inte kommunens egen skolpolitik skulle bli utslagsgivande i våra 

resultat. Enligt Thomsson (2002) innebär generaliserbarhet möjligheter att överföra 

resultat från en studerad grupp till en annan. 

 

Reliabiliteten översätts av Stukát (2005, s. 125) till ”hur bra mitt mätinstrument är på att 

mäta – hur skarpt eller trubbigt det är”. Vi kanske hade fått större reliabilitet om vi båda 

hade deltagit vid varje intervju, men å andra sidan kan vi skönja reliabilitet genom att vi 

fått liknande svar oavsett vem av oss som har genomfört intervjun. Detta föranleder oss 

att anta att en annan forskare med samma frågor hade fått samma svar som vi har 

erhållit.  

 

För att få en bättre känsla för de verksamheter vi har undersökt i vår studie har vi vid 

alla intervjutillfällena besökt skolorna och gjort intervjuerna på plats, detta för att få en 

känsla av verksamheten. Vid alla skolorna har vi även fått träffa eleverna, kortare och 

längre stunder, och prata en stund med dem. Rossman och Rallis (2003) skriver att det 
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är viktigt ur många aspekter. Att det behövs för att förstå kontexten och mönster och för 

att skapa direkt personlig erfarenhet. 

 

Att en av oss arbetar inom resursskoleverksamheten kan ses både som en fördel och en 

nackdel för reliabiliteten. Fördelen är att det finns en mycket god förförståelse och 

inblick i verksamhetens olika delar. Nackdelen kan vara förutfattade meningar. May 

(2001) menar att en forskares värderingar och erfarenheter inte är något dåligt och 

således inte heller något som bör undanhållas.  
 

Ytterligare en aspekt som hade ökat reliabiliteten är om vi hade skickat tillbaka 

intervjuerna så att deltagarna hade kunnat kan läsa igenom sina svar och få möjlighet att 

ändra något som eventuellt inte överrensstämmer med vad de egentligen menat. 

Thomsson (2002) är dock osäker på värdet i det förfarandet på grund av att många 

intervjusamtal är ganska osammanhängande och menar att när intervjupersonerna får se 

sina egna ord på pränt blir de förskräckta. 

 

Validitet innebär att om kunskap är hållbar, giltig och välgrundad så är den valid. 

”Enligt positivistisk kunskapstradition är en undersökning valid om den verkligen mäter 

vad den avser att mäta” (Thomsson, 2002, s. 31). I den forskningsmetodiklitteratur som 

vi refererat till diskuteras validitet som ett komplicerat begrepp och vissa menar att man 

ska undvika att använda begreppet i tolkande studier. Thomsson (2002) skriver att om 

en undersökning är valid så framträder resultaten som välgrundade och hållbara för 

kritisk granskning. I den bemärkelsen anser vi att vår studie är valid. 

 

Rossman och Rallis (2003) menar att en triangulering, det vill säga att använda sig av 

tre olika datainsamlingsmetoder, ökar tillförlitligheten i en studie. Med mer tid till 

förfogande hade vi, förutom intervjuer, även kunnat använda oss av enkäter och 

observationer. Även en informanttriangulering hade varit möjlig genom att intervjua 

både personal, föräldrar och elever. Med tanke på vårt syfte och den avsatta tiden för 

studien upplevde vi dock att personalintervjuerna var de som bäst kunde mäta det vi 

avsåg att undersöka för att nå detta. 
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4.7 Etik 
Innan kontakt togs med de deltagare som varit med i vår studie gick vi noggrant igenom 

de fyra huvudkrav som anges i Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer.  

 

Redan vid den första kontakten med alla deltagare i vår studie var vi noga med att 

upplysa om vad vår studies syfte var och vilka villkor som gällde för deras medverkan. 

Vi skrev i vårt inledande brev till dem att deras medverkan var frivillig och att de 

närhelst de önskade kunde dra sig ur studien. Då vi fått samtycke till en intervju bokade 

vi in en tid.  

 

Både i det inledande brevet samt vid intervjuns start informerade vi om hur vi skulle 

använda det material som framkom i intervjuerna. Vi var tydliga med att deras svar inte 

skulle kunna härledas till dem och att deras skolas namn eller den kommun de arbetade i 

inte skulle nämnas. Vi bad också om samtycke till att spela in intervjuerna på band och 

förklarade att dessa skulle förvaras säkert under studiens gång och sedan förstöras. För 

att säkerställa konfidentialitetskravet fick alla intervjupersoner innan intervjun ett 

fingerat namn, som dock enbart vi som genomförde studien var medvetna om.  

 

Vi frågade också alla deltagarna om de ville ta del av den färdiga rapporten som skulle 

bli resultatet av deras medverkan och lovade att de skulle få den så fort den var klar. 

Trost (1993) menar att om den intervjuade delat med sig av sin tid, sin energi och av sig 

själv så är det självfallet att ge något tillbaka i gengäld. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
 

 

Vi kommer i detta kapitel att redovisa de resultat vi fått utifrån de 15 intervjuer som vår 

undersökning bygger på. 

 

5.1 Metod 
Efter noggrann bearbetning och tolkning av våra intervjuer (se kap 4.4) har vi kommit 

fram till vad våra intervjupersoner anser vara framgångsfaktorer i arbetet med elever 

med beteendeproblematik på resursskolor. Dessa har vi kategoriserat i följande fem 

områden: 

 

• Miljö 
• Tid och närvaro 
• Metoder 
• Relationer 
• Samarbete 

 
 

Inom dessa områden presenterar vi vad våra intervjupersoner delgett oss, detta gäller 

såväl framgångsfaktorer som implementering i den ordinarie skolan. Vi presenterar 

valda citat under varje rubrik för att tydliggöra våra intervjupersoners tankar. Varje 

rubrik avslutas med en sammanfattande analys. Patel och Davidsson (1994) menar att 

man ofta väver samman resultat och tolkning vid kvalitativa undersökningar: Förutom 

att presentera och analysera resultaten menar de att man även måste beskriva vilka 

slutsatser man drar utifrån sina resultat. Dessa går i vår resultatpresentation att finna i 

den sammanfattande analysen. 

 

 

5.2 Framgångsfaktorer 
För att lättare kunna följa redovisningen av resultaten och för att presentera 

fördelningen mellan män och kvinnor samt inom vilka skolår våra intervjupersoner 

arbetar har vi valt att sammanställa de undersökta resursskolorna och dess personal i två 
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tabeller, se nedan.  Yrkeskategorier samt hur lång arbetserfarenhet våra intervjupersoner 

besitter, har presenterats i tabeller i tidigare kapitel (se kap. 4.2). Vi anser att det också 

är av vikt för korrekt tolkning av resultaten, framförallt då det gäller implementering, att 

notera att 7 av 15, d.v.s. nästan 47 % av de intervjuade aldrig har arbetat inom den 

ordinarie skolverksamheten. 

 

 

 

 

 
 

Figur 5.1 Presentation av intervjupersoner, kön och skolår. 

 

 

5.2.1 Miljö  

En av de mest framträdande framgångsfaktorerna som våra resultat pekar på är vikten 

av en god lärandemiljö. Detta beskriver samtliga av våra intervjupersoner. Många 

beskriver både den fysiska och den psykiska miljön. Personalen talar om en fysisk miljö 

som är mer hemlik och lugn jämfört med den ordinarie skolan. Många talar om en 

familjelik, en familjär miljö. En person på resursskolan beskriver den fysiska miljön på 

följande vis. 

 
Smårummen, att detta är mer som, ja det hette ju skoldaghem innan. Finns ju en anledning 
till detta, så det ska vara lite mer hemmiljö. Så det är stor skillnad på miljön, eleverna 
känner det också. Detta är deras andra hem, det säger de till oss många gånger. Denna miljö 
är väsensskild jämfört med den vanliga skolan (David, 7-9). 

 

Resursskolorna är belägna utanför staden. Detta upplever de flesta av de intervjuade 

som positivt. Skolorna är gamla och en del har tidigare fungerat som byskolor eller 

andra kommunala institutioner. En av de intervjuade menar att det både finns fördelar 

och nackdelar med att resursskolan ligger utanför staden. 
 

En lantlig miljö, tanken är att den ska ge positiva signaler, ska vara mycket lugnare än den 
vanliga hemskolan. De positiva signalerna och denna lugna miljö ska göra att de trivs, att 
de vill vara här. Det sänder ju ut lite annorlunda signaler än den vanliga skolmiljön (Björn, 
7-9). 
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...alldeles ypperlig, den ligger så pass långt ifrån staden så att det inte är intressant att 
springa härifrån, det är för långt för att försöka rymma, jag tror att två har försökt under 
dessa tio åren och de hamnade ute på en åker (Ulla, 1-6). 

 

Den psykiska miljön beskriver många som både tuff och krävande. Verksamheten 

innehåller mycket konflikter och arbetsmiljön kan vara påfrestande. Majoriteten av de 

intervjuade lyfter fram att personalen trivs med varandra. 

 
Menar du med miljön, stämningen här så är den, det är hårt men hjärtligt ibland, det är ett 
väldigt påfrestande jobb det här ju. Och det har gått bra, det främsta beviset är väl att den 
senast anställde anställdes för sju år sedan (skratt), det tyder väl på att vi trivs trots allt, trots 
att det är så tufft så trivs vi tillsammans. Då har man en hyfsad arbetsmiljö (Rolf, 1-6). 

 

Att personalen är sammansvetsad och att de har arbetat länge tillsammans berättar 

flertalet av de intervjuade om. Många anser att det är viktigt att personalen är starka 

tillsammans och att de bemöter eleverna med konsekvens. Att personalen har samma 

grundsyn och står enade inför eleverna lyfts också fram. En del menar också att 

eleverna sedan tidigare begagnat sig mycket av att spela ut de vuxna mot varandra. 

Flera av de intervjuade menar att en stöttande personalgrupp samt tid för gemensamma 

diskussioner kan vara en framgångsfaktor i arbetet på resursskolan. 

 
Miljön är god, alltså den fysiska och även den psykiska, ja den psykiska är som den är men 
den är ju god. Det ligger ju bra och vi har bra lokaler, så det är inga problem. Men sedan 
spelar det ingen roll vilka lokaler man har när man inte har personal som funkar. Då kan du 
ju ha vilka slott och kojor som helst, principen är ju så (Ove, 1-6). 
 

Vi är en väldigt bra fungerande arbetsstyrka, en liten arbetsplats, en liten värld, att vi inte 
slår ihjäl varandra efter alla dessa år. Vi har en öppenhet i diskussioner. Vi är rätt så öppna 
och flexibla, demokratiska (David, 7-9). 
 

Miljön är ju, jag tror att det är både jobbigt för dem, eleverna men framförallt är det ju 
väldigt bra, de känner att alla vuxna här har samma regler, det finns ju inga sprickor att 
glida emellan (Glenn, 1-6). 
 

Flera av våra intervjupersoner anger att det måste vara rätt vuxna som arbetar med 

elever med beteendeproblematik. Vuxna som är intresserade av att arbeta med denna 

elevgrupp och de utmaningar som detta innebär. 

 
Jag har varit på skolor där de slänger in vuxna bara för att de ska vara där och det är ju 
fullständigt meningslöst (Rolf, 1-6). 
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Jag tror att det är tiden, tid och lust och att ha rätt människa på rätt plats. Är jag en 
människa som tycker om att jobba med det här? (Hans, 7-9). 

 

Personalen på resursskolorna ger en del förslag på vilka faktorer i miljön som kan 

implementeras i den ordinarie skolverksamheten. De menar att det bör finnas alternativ 

för eleven. För vissa elever kan en fungerande lösning innebära en liten grupp i den 

ordinarie skolverksamheten samtidigt som andra elever behöver avskiljandet till en 

annan miljö för att bryta det dåliga som varit. Det finns några av våra intervjupersoner 

som menar att när man bildar små grupper på den stora skolan misslyckas man ibland 

då man gör smågrupperna alldeles för stora. 

  
Jag tror det är bra om det finns alternativ. Det ena utesluter inte det andra. Det kan finnas 
små grupper tror jag nog skulle nog kunna funka jättebra. Vissa elever som vi har haft trivs 
inte alls på resursskolan för att de blir så avskärmade från sina kompisar, har svårt med den 
biten... Sedan för andra elever är det ypperligt att få komma hit och bryta kanske allting 
tokigt som har varit (Lotta, 7-9). 
 

...det är ju ofta där de gör tabbarna, det är ju att de bildar små grupper som är för stora, de 
ska ha in så många som möjligt och ha någon snitslad bana dit utan att ha det förberett 
ordentligt. Det är bättre att ha fyra, fem stycken och få bra resultat än att ha tio så går det åt 
helvete (Ove, 1-6). 

 

Två av de femton intervjuade säger att det inte är möjligt att applicera 

framgångsfaktorer som gäller miljön i den ordinarie skolan, miljöerna är alltför olika 

menar de. De tror dock att det är möjligt att implementera en del faktorer från 

resursskolan till mindre grupper som är lokaliserade ute i den ordinarie 

skolverksamheten. 

Inte om vi pratar helklass, det går inte! Det huvudsakliga med vår verksamhet är miljön, vi 
har en liten skola, få elever, därigenom får vi mycket tid med våra elever. Det är det som är 
den stora pedagogiska grejen med verksamheten att överföra det här, det finns ju 
smågrupperna, de gamla OBS- klinikerna, lilla sol- gruppen, en massa smågrupper så där i 
den vanliga skolan och det är de ställena som är närmast den verksamheten (David, 7-9). 
 
Jag ser det inte riktigt så, jag tycker att man avskiljer en fysisk tanke i sig, det är en poäng 
att göra det, och då faller det lite grann om man ska vara kvar på skolan. Miljön är 
jätteviktig här. Det är möjligt att man kan ordna en miljö på hemskolan som kan vara riktigt 
hemtrevlig, men jag tycker att det är helheten som gör detta speciellt. Men det är klart man 
skulle kunna ge dem tiden, men då måste det vara en liten grupp på hemskolan (Björn, 7-9). 

 

Sammanfattande analys 

Vi blev överraskade över att denna fråga mötte så stort gensvar och att den rymde så 

många tolkningar. Orsaken till detta tror vi bland annat kan bero på att skolverket vid en 
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del granskningar av resursskolor förordar en icke hemlik skolmiljö. Vi tror även att då 

personalen till stor del själva tycks ha varit med och utformat miljön värnar de också 

mer om denna. Miljön, såväl den fysiska som den psykiska är viktig i resursskolan och 

ansågs av många vara en framgångsfaktor för verksamheten. Sammansvetsade arbetslag 

som bidrog till en god arbetsmiljö lyftes som positiv. Att personalgruppen är så få till 

antalet tror vi också bidrar till den sammanhållning och trivsel som många av de 

intervjuade berättade om, även de vuxna har mer tid att skapa relationer till varandra. 

De flesta av våra intervjupersoner anger att de själva valt att arbeta i denna verksamhet, 

att de själva sökt sig till denna elevgrupp. Detta tror vi spelar en mycket stor roll i det 

framgångsrika arbetet med dessa elever. Vi tror att om ett intresse finns så genomsyrar 

det hela verksamheten. 

 

Att exkludera en elev, att faktiskt flytta den från en miljö som inte fungerar till en 

annorlunda skolmiljö ansåg många vara en framgångsfaktor. Vi finner att de flesta av 

svaren på denna fråga liknar varandra, dock finns en skillnad i synen på 

implementering, där två av de intervjuade ser resursskolans arbetssätt som omöjlig att 

bedriva i klasser på upptill 25 elever. Många av de intervjuade tror att deras arbetssätt 

skulle kunna fungera i smågrupper ute på de stora skolorna.  

 

 

5.2.2 Tid och närvaro  

Personalen på resursskolorna menar att de har mer tid att arbeta enskilt med varje elev 

jämfört med den ordinarie skolverksamheten. I deras verksamhet finns få elever och 

vuxennärvaron är hög. Tid att lära känna eleverna och möjlighet att vänta in eleven 

anser många vara viktigt. 

 
Det som krävs, och det som jag tycker vi genomgående ger eleverna är tid och tålamod. Det 
är de två sakerna som jag tror är nyckeln i denna verksamhet är att ge eleverna tid. Vi kan 
sitta ned med eleverna, vi kan vänta in eleverna när de inte vill arbeta. Vi har tid att sitta 
ned och prata med dem, hitta bakom och ge dem en kontakt som de inte är vana vid i skolan 
med en vuxen människa (Björn, 7-9). 

 
Jag tror att det skiljer sig så pass att vi kan ta det direkt om det är någonting som händer, 
positivt eller negativt så har vi möjlighet att följa upp det direkt och ta det med eleverna och 
föräldrarna, vilket naturligtvis måste vara mycket svårare på en stor skola (Lotta, 7-9). 
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En del av de intervjuade menar att det är viktigt att finnas till hands för eleverna, att 

följa eleverna hela dagen. Att reda upp konflikter direkt och att sätta gränser delger en 

del av de intervjuade som framgångsrika arbetsmetoder. 

 
Jag släpper ju inte mina elever någonting, inte på raster, ingenting, jag är med dem alla 
raster, alla middagsraster allting, och det gör ju att det kommer liksom ingenting mellan 
stolarna på något sätt, alltså är det en konflikt en rast så vet jag om det, jag har varit med 
om det och så. Det är stor skillnad mot den vanliga skolan beroende på att vi är en liten 
enhet (Bengt, 1-6). 

 
Vi är ju med våra elever på rasterna, på lunchen, hela tiden. Det är ju det som är själva 
grejen med vår verksamhet, vi har liksom koll på våra elever hela tiden. Det är inte bara i 
undervisningssituationer (David, 7-9). 
 

En del av de intervjuade menar att om vuxennärvaron hade varit högre i den ordinarie 

skolverksamheten under icke lektionstid så hade mindre konflikter uppstått. Närvaron 

av vuxna under hela skoldagen är en framgångsfaktor som kan överföras till den 

ordinarie skolan. 

 
… glappet mellan lektioner, om vi nu kallar det för raster eller förflyttning och så där skulle 
man kunna bli mycket bättre på i den vanliga skolan, alltså hur man hanterar sina raster, 
vem som är rastvakt, att där finns rastvakter, att det är tydligt och så och att det finns ett 
stöd i korridorerna, alltså det är mycket stök som uppstår där, alltså i samband med att man 
avslutar en lektion och man börjar nästa lektion, däremellan tror jag att man skulle kunna 
lära sig mycket härifrån (Bengt, 1-6). 
 

Det är ju ibland när vi ska lämna över här, när vi följer eleven till skolan, då kan vi föreslå 
läraren att kan inte någon av er gå ut två minuter innan det ringer in och liksom backa in 
honom, men då får de två minuters kortare rast och det hade jag önskat att de kunde göra 
(Ulla, 1-6). 
 

Det är inte under lektionerna det händer utan det är emellan lektionerna som sakerna händer 
(Björn, 7-9). 

 

Sammanfattande analys 

Vi hade förväntat oss att tid skulle vara en framgångsfaktor i arbetet med elever med 

beteendeproblematik. Samtliga intervjupersoner har därmed bekräftat våra tankar kring 

att tid är en framgångsfaktor. Vad som blir tydligt för oss är att personalen på 

resursskolan är med sina elever under hela skoldagen och att stor vikt läggs vid att vara 

närvarande även på rasterna. Detta ses också som en framgångsfaktor som kan 

implementeras i den ordinarie skolverksamheten. Är de vuxna med när situationer 

uppstår så kan de också lättare reda upp konflikter eller rentav förhindra att de uppstår.  
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Förflyttningar mellan lektioner är också ett moment där konflikter mellan elever kan 

förekomma. Med ett ökat vuxenstöd i korridorerna skulle eleverna känna sig tryggare 

och skolmiljön bli lugnare. Att som personal inte själv ta rast utan vara med eleverna 

under hela skoldagen anser vi vara svårare i den ordinarie skolan där personalen 

undervisar betydligt fler elever. Förutsättningarna för detta ser lite annorlunda ut på 

resursskolan, där elevantalet är färre och vuxentätheten högre. Att ha mer tid och 

närvaro med eleverna i den ordinarie skolverksamheten anser vi därför vara en 

organisatorisk fråga att lösa. 

 

 

5.2.3 Metoder 

Alla undersökta resursskolor uppger att de är en vanlig skola i mindre format. Alla utgår 

från gängse kurs- och läroplaner med en tyngdpunkt på basämnena svenska, matematik 

och engelska. Det finns ingen av de intervjuade som nämner en vedertagen metod som 

ensam framgångsfaktor. Det finns inte heller någon av de undersökta skolorna som 

uppger att de arbetar utifrån en särskild pedagogik. 

 
... egentligen inte heller några unika metoder för att hjälpa barn för att det är många som 
tror det som kommer utifrån, alltså vad har ni för metod här och sådär. Jag brukar väl svara 
ungefär som att; hade det funnits en metod som vi har här så hade du kunnat den också. Det 
är inte metoden så mycket egentligen utan att det är en stor vuxentäthet (Staffan, 1-6). 

 

Majoriteten av de intervjuade svarar att de istället för att använda sig av en metod 

plockar det som de anser passa den elevgrupp de har just nu. De anger även att de utgår 

ifrån befintlig elevgrupp då de bestämmer hur de ska arbeta. Personalen menar att det är 

den vuxna som ska anpassa sina metoder utifrån eleven och inte tvärtom. 

 
… det som är framgångsrikt för en elev behöver inte vara det för nästa utan det kan vara, ju 
mer kött på benen vi har, på så många olika sätt som jag kan jobba på, ju bättre är det för 
eleverna (Hans, 7-9).  
 

Vi brukar säga så här, det finns ingen metod som funkar som vi kan säga är vår metod, utan 
metoden är att inte ha någon metod utan att ta läsår för läsår. Nu har vi den här elevgruppen 
och anpassar oss efter den (Björn, 7-9). 
 

Vi arbetar individanpassat, vad som passar en passar inte någon annan, därför är vi eller 
jag, jag pratar för mig själv, jag är inte speciellt glad för att hålla mig till en, ett sätt att 
arbeta, man provar allt, jag vill ju att mina elever ska utvecklas och då får de göra på sitt 
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sätt, då är det mitt jobb att hitta metoder för det. Det finns inte bara en utan det finns massor 
av metoder (Glenn, 1-6). 

 

De vedertagna metoder som nämns av de intervjuade har med den sociala 

samspelsträningen att göra. ART samt SET är de två metoder som anges. Hur mycket 

man använder sig av metoderna varierar från resursskola till resursskola. På en av 

resursskolorna för de äldre eleverna genomsyrar ART hela verksamheten. På den andra 

skolan för äldre elever används främst SET men inte som genomgående metod utan mer 

som en struktur att utgå ifrån då man tränar den sociala samspelsförmågan. Där används 

även REPULSE, som är en individuell variant av ART. På en av resursskolorna för de 

yngre eleverna används SET, men även här plockar man de bitar som passar för 

elevgruppen. På den andra skolan för yngre elever kallar man den sociala träningen för 

”Drama” och utgår ifrån flera olika metoder. 

 

Fem intervjupersoner från tre olika resursskolor nämner formalistiskt arbetssätt och 

gammaldags katederundervisning som en metod att arbeta utifrån med elever med 

beteendeproblematik. En faktor som nämns av samtliga respondenter är vikten av 

struktur. 

 
... alltså lite grann den gamla katederundervisningen är tryggare för dem. Att det här att 
springa och leta och sådant där, det klarar de inte ut (Staffan, 1-6). 
 

Just det där metoder och sådant, det är så att säga en traditionell skola, att gå ut och ha 
problembaserad inlärning PBL, det är väl kanske inte riktigt rätt metod på en sådan här 
skola. Då ber man om att få det stökigt, för våra elever söker ju struktur, och ska de själv 
börja leta efter grejer och så då gör man ju precis tvärtom, då gör man ju faktiskt dem en 
otjänst (Glenn, 1-6). 
 

Då metoder i sig inte uppges vara en ensam framgångsfaktor har inte heller 

implementering av dessa kunnat utläsas av våra intervjupersoners svar. En av de 

intervjuade menar att man skulle kunna använda social samspelsträning mer i den 

ordinarie skolverksamheten. En annan menar att man ännu mer bör utgå ifrån eleven då 

man söker efter framgångsrika metoder att arbeta efter. 

 
Ja, alltså ART, det är ju någonting som, jag är ju ute ibland på högstadieskolorna och har 
ART till exempel. Sedan har vi haft studiebesök från en skola som ska starta upp en 
liknande verksamhet på skolan, i en liten grupp, och har kollat av med oss hur vi jobbar och 
vad som är genomförbart. Vissa delar skulle man nog kunna, absolut (Lotta, 7-9). 
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Jag tror att man skulle kunna prova lite annorlunda kanske med vissa elever, det tror jag 
och att man kanske skulle kunna lära sig lite mer också i personalen om olikheter och sådär, 
sedan tror jag att man gör det på jättemånga ställen, jag tror att det ser lite olika ut. Jag 
menar skolan utanför det här är ju inte enhetlig, utan det ser ju väldigt olika ut  
(Pia, 7-9). 
 

En av de intervjuade menar att det är den ordinarie skolans metoder som bör 

implementeras på resursskolorna och inte tvärt om. 

Alltså inte som jag kan komma på nu, utan vi försöker väl göra mer som i den vanliga 
skolan. Vi försöker ju efterlikna den eftersom det är ju den de skall tillbaka till, så gott vi 
kan (Staffan, 1-6).  

 

Sammanfattande analys 

Vi upplevde att detta var en fråga som personalen var vana att svara på. Vi hade inte 

förväntat oss en mirakelmetod men kanske hade vi trott att flera olika metoder skulle 

nämnas. Vi finner att ART och SET är representerade på de undersökta resursskolorna. 

Vår tolkning av de intervjuades svar är att det inte finns någon metod som fungerar i 

alla sammanhang.  

 

Vi är positivt överraskade över den kreativitet och den mångfald som vi fann hos 

resursskolans personal och i deras arbete. Vi upplever också att personerna vi intervjuat 

är säkra, har självinsikt och ödmjuka i sitt sätt att berätta om vilka metoder de använder. 

Den generella uppfattningen tycks vara att det är andra faktorer än vilken metod man 

använder som upplevs som framgångsrika för elever med beteendeproblematik. 

Majoriteten svarade att det är läraren som ska anpassa sig till eleven och inte tvärtom. 

Individuell anpassning angavs av de allra flesta som ett naturligt inslag. Vi fann att 

lärarens intresse och personlighet spelar en mycket stor roll i undervisningen.  

 

Fem av de intervjuade angav att ett ”gammaldags” eller formalistiskt arbetssätt var en 

bra metod för elever med beteendeproblematik. Anledningen till detta uppgavs vara att 

dessa elever inte klarar av det fria arbetssätt som används på en del skolor idag. Då 

missas den grundläggande strukturen. Struktur angavs även av övriga intervjupersoner 

som en viktig del i undervisningen och det var också denna som ansågs vara 

grundläggande för hela verksamheten. 
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En av de intervjuade menade att resursskolan kunde implementera metoder från den 

ordinarie skolan istället för det omvända vilket vi finner vara ett intressant synsätt. 

Något som skiljer sig mellan många traditionella skolor och resursskolor är förekomsten 

av att använda sig av social träning. Att implementera ART i den ordinarie 

skolverksamheten ansåg en av de intervjuade kunde vara en framgångsfaktor.  

 

 

5.2.4 Relationer 

I alla intervjuer nämns vikten av relationer till eleverna som något grundläggande och i 

de allra flesta intervjuer också som något man alltid måste börja med så fort eleven 

placeras på resursskolan. Man menar också att på grund av en stor vuxentäthet kan 

mycket tid ägnas åt att bygga relationer. Två respondenter anger relationer som den 

viktigaste framgångsfaktorn i arbetet med elever med beteendeproblematik. 

 
Skulle jag säga det med ett ord så skulle jag säga relationer, alltså skapa en relation till 
eleven. Det känner jag personligen är det som har gett störst effekt. Har du en relation så 
kan du hantera ilska, glädje, sorg tillsammans med någon (Hans, 7-9). 

 
Bygga relationer, absolut...relationen är absolut grundstenen för om vi ska komma vidare 
sedan med det konstruktiva arbetet så att säga; att få dem att lyssna, att få dem att bry sig 
om vad man säger, det gör man ju inte med en människa som man har en dålig relation med 
eller ingen relation alls till, så det är absolut det allra viktigaste, och det är just det vi har 
möjligheten till i det lilla sammanhanget liksom för att bygga relationer för att kunna 
komma någon vart, det tror jag absolut är a och o (Ulrika, 1-6). 

 

Att skapa gemensamma upplevelser och att erbjuda eleverna något utöver det 

traditionella skolarbetet anger också många i intervjuerna som något viktigt. På två av 

skolorna åker man terminsvis iväg på en slags lägerskola med eller utan övernattning 

för att få ihop gruppen och lära känna varandra och skapa en gemensam positiv 

erfarenhetsgrund. 

 

Att få ihop gruppen är oerhört viktigt, vid uppstarten och vid terminsavslutningen åker vi 
alltid iväg med eleverna. Vi har paddlat och vandrat och varit mycket ute i naturen (Ingrid, 
7-9). 
 

Sen gör vi ju mycket roligt, vi är ju duktiga på att, men det är ju för att möjligheten ges när 
man är så få. Jag kan ju i princip sätta in hela min klass i bilen och åka och handla glass, 
t.ex. Och de här barnen behöver ju en del avbrott under dagen, inte så att vi sticker och 
handlar glass men jag bara menar att vi kan, det kan hända, och det gör att vi kan fånga upp 
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dem på ett helt annat plan, vi kan se dem på fler arenor än bara i skolan, alltså vi tar ut dem 
lite mer i samhället än vad som är brukligt. Ser hela barnet (Bengt, 1-6). 
 

När man har skapat en relation till sina elever menar många av dem som vi intervjuat att 

man lättare når eleverna i undervisningen och att man då också kan bygga 

självförtroende hos dem. Att en god relation är en förutsättning för att nå eleverna. 

Trygghet nämns av flera intervjupersoner som något som först måste infinna sig för att 

överhuvudtaget kunna tillägna sig någon undervisning. 

 
...att man är där för eleverna och att man alltid ställer upp för dem att de känner att… ska 
man kunna sätta upp regler, konsekvenser och sånt där och få respekt då måste man visa 
eleverna att man verkligen gillar dem (Glenn, 1-6). 
 

Det jag till exempel är duktig på det är att fånga upp de eleverna, göra dem trygga, känna 
att de är någonting och sedan lär de sig läsa ändå...det viktiga är att de ska känna sig trygga 
när de sitter vid sin bänk...de ska känna sig trygga i skolan och känna att de duger. Det är ju 
det, jag har ingenting annat att komma med (Ove, 1-6). 
 

Uppmuntran och beröm tror jag, alltså det här låter som en kliché nästan, men; du duger! 
(Pia, 7-9). 

 

Att hitta det som fungerar hos varje elev och bygga vidare på det, förstärka det, är något 

som alla intervjuade uppger som en viktig faktor i arbetet med eleverna på resursskolan. 

Många uppger också att det på grund av hög vuxentäthet ges tid till detta på ett helt 

annat sätt än i den ordinarie skolan.  

 
Hitta styrkorna, vad är den här eleven bra på vad kan den här eleven syssla med i framtiden. 
Tror att det är en viktig del i vårt arbete att få dem att hitta sig själv, se sig själv på en plats i 
framtiden, i samhället… När de kommer hit har de ofta otroligt dåligt självförtroende. De är 
stukade och ser ofta att de inte kan passa in någonstans... Jag tror att det är jätteviktigt att få 
dem att hitta, detta kan jag syssla med någon gång. Då hittar de motorn och drivkraften 
(Björn, 7-9). 

 

...det första vi gör är att hitta en mottaglighet för att kunna nå fram till de här individerna. 
De har ju oftast då liksom mycket liten respekt till vuxenvärlden…och blivit brända och 
svikna många gånger så det är vårt första steg, att försök komma ner till dem och nå dem, 
att de ska känna förtroende för oss och när vi väl uppnått det kan vi kommunicera med 
dem. Det är först då som vi kan påverka dem (David, 7-9). 
 

Vi försöker hela tiden bygga på det som är positivt hos eleverna, man hittar alltid, alltid 
någonting. Beröm för det som är bra istället för att skälla på det som är dåligt (Pia, 7-9). 
 

När det gäller implementering av framgångsfaktorn bygga relationer har våra 

intervjupersoner inte angett detta spontant som något som går att genomföra i den 
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ordinarie skolverksamheten. Många anger dock att detta att ha tid till att bygga nära 

relationer till sina elever är något som det finns större förutsättningar för på en 

resursskola främst på grund av så hög vuxentäthet. 

 
Ge eleverna utrymme, tid och tolerans det är skillnaden. Tror att det är svårt att ge eleverna 
detta på den vanliga skolan. De har ett utrymme här som är både fysiskt och psykiskt i 
miljön (Björn, 7-9). 
 
Ja, det tänker jag är just precis den här vuxentätheten och det här lilla sammanhanget. Att 
det är inte så lätt att slinka mellan stolarna här eller bli osynlig eller bli den som bara är den 
som alltid ställer till bråk, utan hela barnet blir sett och det är inte någon kritik mot den 
stora skolan utan jag inser mer än väl att det är inte lätt att vara ensam vuxen på kanske 25-
30 barn. Det är klart att man inte hinner med och se alla, men tack vare att vi är det lilla 
som vi är så hinner vi ju faktiskt det och det tror jag är det som skiljer mest (Ulrika, 1-6). 

 

Sammanfattande analys 

Relationen är grunden i arbetet med eleven. Samtliga av de vi har intervjuat har lyft 

fram hur avgörande relationen är för att eleven ska fungera i skolan. Att relationen till 

eleven gav ett så stort utslag i våra intervjuer förvånar oss egentligen inte. Då 

resursskoleverksamheten till stor del tar emot elever som på olika sätt misslyckats i den 

ordinarie skolan anser vi liksom våra intervjupersoner att det är en förutsättning för 

fortsatt utveckling att till en början skapa en relation till eleven. Då vi båda har 

erfarenhet av att arbeta med elever med beteendeproblematik både inom resursskolan 

men också i den ordinarie skolverksamheten har vi själva upplevt att relationer har stor 

betydelse för mötet och utvecklingen för dessa elever. För många av eleverna ligger ett 

dåligt självförtroende och en otrygghet i botten när de kommer till resursskolan och 

innan eleven känner att han/hon tror på sig själv samt känner sig trygg i sin omgivning 

tror vi att det är svårt att ta till sig någon kunskap överhuvudtaget. 

 

Många av de intervjuade anger också att den tid som finns till förfogande för varje elev i 

resursskolan är avgörande för att kunna bygga så stärkande relationer, att bygga 

självförtroende och att hitta det som fungerar för varje enskild elev. Vi upplever att det 

salutogena synsättet präglar personalens arbete med eleverna. De allra flesta framhäver 

uppmuntran och beröm framför negativ uppmärksamhet och detta tror vi till stor del 

handlar om den kompetens och det förhållningssätt till elever med beteendeproblematik 

som personalen besitter. Utöver detta anger en stor del av de intervjuade att det är 
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viktigt att skapa en gemensam erfarenhetsbas för eleverna och personalen. Att få 

gemensamma upplevelser och att ha roligt och skratta tillsammans anges av flera som 

ett viktigt inslag i verksamheten.  

 

När det gäller implementering av framgångsfaktorn att bygga relationer i den ordinarie 

skolverksamheten tolkar vi att de flesta av de intervjuade anser att för få vuxna och för 

lite tid gör det svårt att få förutsättningarna att bygga lika starka relationer i den 

ordinarie skolan. Trots detta menar de intervjuade att mer tid och resurser skulle 

innebära att förutsättningarna för detta även skulle finnas i den ordinarie 

skolverksamheten. 

 

 

5.2.5 Samarbete 

När det gäller samarbete som framgångsfaktor är det främst samarbetet med 

vårdnadshavarna som framhävs av våra intervjupersoner. Det nämns av flera skolor som 

en förutsättning för att eleven ska få plats på resursskolan från första början. De 

intervjuade uppger att samarbetet med vårdnadshavarna bygger på en god relation där 

en stor försiktighet och ödmjukhet krävs i närmandet till vårdnadshavarna. Flera menar 

att vårdnadshavarna känner samma misslyckande och inställning till skolan som 

eleverna.  

 
Alltså för att bedriva en sådan här verksamhet så bygger det på att man har ett väldigt 
förtroendefullt samarbete, alltså att man skapar en relation med föräldrarna som bygger på 
förtroende och ömsesidighet och så och mycket kontakt (Pia, 7-9). 
 

Det är ganska tätt får jag ju säga för det är ju också en förutsättning när man som förälder 
tackar ja till en plats här, det är ju frivilligt alltså, att vi ställer krav på att man ska ha ganska 
tät kontakt...jämfört med en vanlig skola så att säga (Ulrika, 1-6). 
 

...det är ju det viktigaste arbetet här förutom arbetet med eleverna. Den första metoden är att 
föräldrarna ska ställa upp. Det är ju att få med föräldrarna och får man inte det så lyckas det 
inte med eleven. Då blir det att man går hit och så fungerar det bara här. Vill de ha sina 
barn här, jag menar det är ju ett avtal som skrivs med föräldrarna och då ställer man upp, 
det tycker jag är bra att den på sätt och vis är tvingande, att man gör klart för 
föräldrarna...att det är ett 24 timmars jobb där föräldrarna är väldigt delaktiga i det jobbet, 
att vi drar åt samma håll (Glenn, 1-6). 
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Kontakten med vårdnadshavarna uppges främst vara av positiv karaktär. Flera uppger 

att de främst hör av sig till hemmet då det gäller saker som fungerar och går bra. Många 

menar att det tidigare varit så negativ feedback från skolan och att detta mönster måste 

brytas. En av de intervjuade berättar hur COPE- utbildningar och andra föräldrakvällar i 

samarbete med BUP kan arrangeras för vårdnadshavarna, antingen på resursskolan eller 

på någon annan plats i kommunen.  

 
I början till exempel när jag har nya elever så ringer jag gärna direkt första dagen och säger 
hur bra det har gått. Så ringer man andra dagen och säger hur bra det har gått, så håller man 
på så och ringer precis varje gång och sen så ringer man lite mindre och så när det smäller 
till och händer någonting då har man en buffert där och det tycker jag att man ute i den 
vanliga skolan också skulle begagna sig av. Man bygger upp en buffert (Ove, 1-6). 
 

Vi har två kvällar per termin…jag har haft COPE kvällar med föräldrarna…och nu skickar 
vi ut dem i de olika stadsdelarna där de hör hemma…men vi har andra föräldrakvällar 
tillsammans med BUP (Ulla, 1-6). 
 

Då det gäller samarbete med andra myndigheter såsom Barn och Ungdomspsykiatrin, 

BUP samt Socialförvaltningen uppger de intervjuade varierande svar. Tre av skolorna 

menar att samarbetets karaktär med BUP och Socialförvaltningen avgörs av varje 

enskild elevs behov. På dessa tre skolor anses också samarbetet fungera mindre bra av 

olika skäl. En del menar att problem uppstår då olika slags sekretess gäller, andra att de 

upplever att de fått dålig återkoppling vid kontakter. På alla dessa tre skolor saknas en 

given gång och metod för samarbetet. 

 
Nej det har varit från individ till individ, hur arbetet ser ut redan innan eleven kommer till 
oss, så att vi följer det. Vi har väl försökt, för ett par år sedan försökte vi få till lite mer 
samarbete, då hade vi t.ex. rätt många elever som redan var inom socialtjänsten och då 
försökte vi få till rutiner och fungerande arbetsgång där, det har inte varit så lätt (Lotta, 7-
9). 
 

...när man började jobba med detta så hade man kanske en övertro om att om allting var 
inkopplat så att säga, Soc. och BUP och allt det här så skulle allt lösa sig. Men det har man 
snabbt blivit varse om att riktigt så enkelt är det inte (David, 7-9). 
 

Jag kan inte säga, jag har inte riktigt den positiva känslan att arbeta gentemot BUP, känns 
som att vi spelar på lite olika planhalvor, och har lite olika syn på barnen (Hans, 7-9). 

 

Några av de intervjuade uppger att de anser att vikten av att ha ett fungerande nätverk 

kring eleven är avgörande för hur det kommer att gå för eleven i framtiden. Då gäller 

det både samarbete med vårdnadshavare och andra myndigheter. Där det finns en 
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helhetsbild av eleven anser man att det är lättare att kunna finna fungerande metoder 

och sätt att nå fram. 

 
...det säger i alla fall min erfarenhet mig att i de fallen där det har fungerat runt omkring 
barnet så har det också blivit bättre resultat, såklart kan man ju egentligen tänka (Ulrika, 1-
6). 
 

...vi är med när eleven ska med sina föräldrar in på BUP eller till Soc. Vi är med som en 
part i det där...en del i processen, en del i helheten (David, 7-9). 
 

...Det räcker inte att man gör som med bilen att man lämnar in den på verkstad och sedan så 
fixas den till och så får man tillbaks den. Utan här måste alltså alla hjälpa till, föräldrarna 
också och andra myndigheter som då är inblandade, Socialtjänsten, BUP och skolan och 
sedan naturligtvis eleverna själva, alla måste dra åt samma håll (Staffan, 1-6). 

 

På en av skolorna har ett fungerande samarbete med Socialförvaltningen upprättats. 

Detta uppges ha byggts upp under de senaste fem åren och har resulterat i att en 

familjebehandlare finns tillgänglig på skolan minst en gång i veckan. Utöver detta så 

sköts många möten mellan socialsekreterare och elev på skolan då detta upplevs som en 

naturligare mötesplats. Samarbetet upplevs som oerhört positivt av alla intervjuade.  

 

Samarbetet med hemskolorna anses vara av skiftande karaktär. Intervjupersonerna 

uppger att samarbetet till stor del avgörs av hemskolornas inställning. På alla fyra 

resursskolor finns det rutiner för hur ofta hemskolan och resursskolan träffas för 

informationsutbyte kring eleven.  

 
...det ser olika ut i olika fall men att det finns ett regelbundet samarbete med hemskolorna 
och att man inte ska tappa det utan att det är tydligt att det fortfarande är deras elev och att 
inte bli bortglömd i klassen eller på klasslistan (Ulrika, 1-6). 
 

Det är jätte individuellt och olika och precis som jag sa att vårdnadshavaren är livsviktig för 
fortsatt framgång så är även mottagande skola det...olika skolor är väldigt olika förberedda. 
Vissa är väldigt seriösa och förstår att man måste lägga ner lite extra jobb för en elev som 
kommer från denna miljö och som ska gå in i en grundskola så att säga sedan finns det… 
skolor som inte riktigt lever upp till det… det är jätteviktigt men skiftande (Rolf, 1-6). 

 

Utöver de regelbundna träffar som är rutin under terminen har hemskolan och 

resursskolan ett tätare samarbete vid utskolning av elever. Detta anger några av de 

intervjuade kan vara av stor vikt för hur eleven kommer att lyckas framöver. 
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Vi har väl en inofficiell policy att om en elev går här i två år så första året så vill vi ha 
eleven för ibland är det så mycket lik i lasten, det är så mycket konflikter med från den 
gamla skolan att vi kör om från början då. Sedan andra året då ska de ju skolas ut på 
vårterminen och då är det ju jättebra om hemskolan kommer hit på hösten och etablerar om 
kontakter och så med eleverna (Glenn, 1-6).  
 

...då börjar vi planera för framtiden, hur ser det ut vid återgången, hur ska utskolningen se 
ut, hur gör vi med klasserna i sjuan, delar ni på dem, vad ska vi tänka på, vilken mentor 
passar den här eleven bäst, vilka kvaliteter har ni där och så, hur kan vi möta upp för en 
återgång och det gäller ju att vara med direkt och planera för en återgång så att man inte 
bara lämnar problemen (Bengt, 1-6). 
 

Sammanfattande analys  

Alla våra intervjupersoner svarar att ett tätt samarbete med elevens vårdnadshavare är 

av största vikt. Då vi också anser att elever till stor del färgas av sina föräldrars syn på 

skolan är vi inte särskilt förvånade över att ett gott samarbete med hemmet ses som en 

framgångsfaktor. Vad som kommer fram i intervjuerna är att personalen arbetar 

medvetet för att få en positiv kommunikation med vårdnadshavaren. En av de 

intervjuade menar att en buffert av positiva händelser och kontakter från skolan ger en 

enklare ingång när det senare behövs informeras om negativa incidenter. Han menar 

också att detta borde anammas mer i den ordinarie skolverksamheten. En del av de 

intervjuade menar att kontakten med vårdnadshavaren måste vara mer eller mindre 

tvingande och att detta krav är tydligt då eleven börjar på resursskolan. Samarbetet 

kring eleven, arbetet med eleven är ett dygnet runt arbete där alla måste samverka för att 

eleven ska lyckas. 

 

Vi hade trott att vikten av att samarbeta med Barn- och Ungdomspsykiatrin samt 

Socialförvaltningen skulle ge större utslag än vad det gjorde. Vi uppfattar att i de allra 

flesta fall har eleverna redan en kontakt med socialtjänsten eller BUP då de flyttas till 

resursskolan. Vi ser också att en del av personalen uppfattar att det kan vara svårt att 

samarbeta med socialförvaltningen och BUP där olika sekretess och olika synsätt på 

eleven ges som exempel. Vi ser också att samverkan med socialtjänsten är olika 

organiserad i de kommuner vi undersökt. En del av de intervjuade uttrycker att de 

saknar ett fungerande samarbete med socialtjänsten och BUP då ett nätverk kring eleven 

kan vara av stor betydelse för elevens fortsatta utveckling. 
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6 DISKUSSION 
 

 

Vi kommer i detta kapitel att diskutera våra resultat utifrån den tidigare forskning vi 

tagit upp i vår studie samt utifrån de olika system som Bronfenbrenner presenterar i sin 

utvecklingsekologiska modell. För att underlätta kopplingen till Bronfenbrenner väljer 

vi att åter visa den som en schematisk modell. Avslutningsvis diskuterar vi även de 

metoder vi valt och ger exempel på tillämpning av vår studie utifrån det 

specialpedagogiska perspektivet. 

  

 
 
Figur 6.1 Schematisk framställning av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 
modell (efter Andersson, 1986 ur Evenshaug & Hallen, s. 216, 2001). 
 

Vi har i detta kapitel valt att samla tre av de framgångsfaktorer som vi kommit fram till 

i vår studie; miljö, tid och närvaro samt relationer under en och samma rubrik då vi 

anser att dessa tre är tätt kopplade till varandra. Metoder och samarbete som 

framgångsfaktorer presenteras under enskilda rubriker. 

 

 

6.1 Miljö, Tid och Närvaro samt Relationer 
I vår studie har det framkommit att miljön på resursskolan, såväl den psykiska som den 

fysiska är en viktig faktor för elevens framgångar i verksamheten. 
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Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2001) belyser att en skola för alla är en 

förutsättning för att skapa en positiv inlärningsmiljö för alla individer. En skola för alla 

innebär för oss en mångfald av alternativ, såväl inkluderande som exkluderande, där det 

exkluderande inte självklart är ett negativt alternativ. 

 

Våra resultat pekar på att det finns många gemensamma yttre ramar för den ordinarie 

skolverksamheten och resursskolan. Bronfenbrenner kallar dessa yttre ramar för 

makrosystemet (Gunnarsson, 1999). Våra intervjupersoner menar att de i de flesta yttre 

aspekter liknar den ordinarie skolan och följer samma läroplan, styrdokument och 

direktiv som vilken grundkola som helst i Sverige. De uppger dock också att det finns 

grundläggande skillnader, bland annat då det gäller lärandemiljön, som också kan ses 

som en del i makrosystemet.  

 

En resursskoleplacering ses som en ”exkluderande åtgärd”. Många ställer sig säkert 

frågan om när det är befogat att exkludera en elev ur den gängse undervisningen och om 

man någonsin bör göra det? Våra resultat pekar på att det just är exkluderingen, att bryta 

från det gamla och komma till en ny miljö som är en framgångsfaktor med resursskolan. 

Många av våra intervjupersoner nämner att miljön på resursskolan är hemlik och 

familjär, vilket de även uppger som en del av framgångsfaktorn med miljön i deras 

verksamhet. Kanske är detta något som den ordinarie skolverksamheten kunde 

anamma? Vi finner att det är ytterst intressant att den familjära miljön, alltså det som 

upplevs som en framgångsfaktor av personalen inom resursskolan är en av de saker som 

Skolverket anmärkt på vid sina granskningar. Med tanke på vad våra resultat visar 

ställer vi oss frågan om hur relevant den kritiken egentligen är? 

 

Vi har båda mött elever med beteendeproblematik där vi upplevt att en omstrukturering 

och anpassning på hemskolan hade skapat gynnsammare förutsättningar för att möta 

elevens behov. Vi tror samtidigt, att det alltid kommer att finnas ett behov av 

”exkluderande åtgärder” åtminstone under perioder av vissa elevers skolvistelse. Vi 

anser att resursskolan, som är en exkluderande åtgärd har inkluderande målsättningar. 

Både Sandén (2000) och Gunnarsson (1999) styrker oss i detta genom att i sina studier 

påpeka att elever känt sig mer integrerade i resursskolan än i den ordinarie 
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skolverksamheten och också känt att de fått en ökad anknytning och känt sig mer 

accepterade.  

 

Vi har uppfattningen om att det finns många elever med beteendeproblematik i den 

ordinarie skolverksamheten som inte får de resurser och den hjälp som de behöver för 

att utvecklas optimalt. Vi vet att alla som står i kö till en resursskola inte får en plats på 

grund av alltför lång kö och för få platser. Vi vågar påstå att om den ordinarie 

skolverksamheten hade fått möjligheten till att än mer bedriva skolutveckling mot målet 

en skola för alla hade kanske även de elever som inte får möjligheten till en 

resursskoleplacering kunnat få en fungerande och utvecklande skolgång. Ogden menar i 

Asmervik m.fl. (2001) att skolor som har klara rutiner då det gäller att följa upp regler 

som råder på skolan lyckas bättre i arbetet med elever med beteendeproblematik. 

Beteendeproblem kan vara uttryck för brister och förhållande som råder i skolmiljön. 

Skolor som har en tilltrasslad social miljö och en ostrukturerad organisation kan bidra 

till elevens beteendeproblem. Ogden (2001) bekräftar att det kan vara skolmiljön som 

upplevs som kaotisk om lärarnas kompetens i att hantera och förebygga 

problembeteende är svag.  Han menar också att det kan vara hemmiljön som gör att 

eleven är svagt rustad inför mötet med skolan. 

 

Hur kan man då skapa en bättre organisation för dessa elever? Våra resultat visar att 

personalen på resursskolorna tror att mindre grupper och fler resurser i form av mer 

personal, hade varit en framgångsfaktor för att kunna möta elever med 

beteendeproblematik även i den ordinarie skolverksamheten. Detta är väl knappast en 

överraskning för någon inom skolans värld idag?  

 

Tid och närvaro har de flesta av våra intervjupersoner nämnt som viktiga faktorer i 

deras arbete. Med en mindre miljö, färre vuxna och färre elever skapas fler naturliga 

möten och också mycket mer tid för samvaro med varandra. Resultaten pekar också på 

att sammansvetsade arbetsgrupper är en del av de framgångsfaktorer som gör att elever 

upplever att de bemöts mer positivt på resursskolorna. Tid finns, i mycket större 

utsträckning än i den ordinarie skolverksamheten, till förfogande på resursskolorna, 

både mer tid för eleverna, mer tid för kontakt med vårdnadshavarna, men också mer tid 
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för personalen sinsemellan. Något som är värt att fundera kring är att resultaten pekar på 

att intervjupersonerna menar att det behövs läggas lika mycket resurser och tid på 

lektionstid som utanför lektionstid. Många menar att det är på raster och vid 

förflyttningar mellan olika klassrum eller byggnader som de flesta svårigheterna för 

elever med beteendeproblematik uppstår.  Med fler vuxna närvarande även vid dessa 

situationer menar våra intervjupersoner att konflikter och svårigheter både kan klaras 

upp direkt samt i många fall förhindras. Detta är något som i allra högsta grad bör och 

kan ses över organisatoriskt i den ordinarie skolverksamheten. 

 

Att alla våra intervjupersoner nämner relationer som en framgångsfaktor ser vi inte som 

särskilt överraskande. De menar att en god relation till eleven är grundstenen som all 

undervisning och all utveckling måste vila på. Gunnarsson (1999) har i sin studie med 

elever på skoldaghem kommit fram till att orsaken till elevernas vantrivsel i den 

ordinarie skolverksamheten handlade just om dåliga relationer, både till andra elever 

men också till personalen. Naturligtvis finns det mer tid på resursskolor för att bygga 

relationer och mycket tid används också till detta. Framgångsfaktorn ligger just i att ha 

tid att vara tillsammans. Då tiden och närvaron finns, finns det tid att bygga relationer 

och då får man en miljö som är tillåtande och utvecklande. Det är detta vi tolkar som 

framgångsfaktorer enligt våra intervjupersoner. Nordahl m.fl. (2007) bekräftar också 

våra tankar då de diskuterar begreppet skyddsfaktorer som en strategi för elever med 

beteendeproblematik. De menar att skyddsfaktorer för dessa elever bland annat innebär 

att det ska finnas en tydlig, stödjande, relationsorienterad och konsekvent pedagogisk 

ledning. De anser också att en skyddsfaktor för dessa elever innebär att det måste finnas 

ömsesidiga och positiva relationer mellan elev och pedagog. 

 

Frågan är då hur man implementerar detta stora relationsbygge i den ordinarie 

skolverksamheten? Är det möjligt? Många skulle nog svara nej, att det finns för få 

resurser, för lite personal. Vi tror självklart också att fler resurser till skolorna behövs 

för att kunna göra ett kvalitativt arbete och skapa en gynnsam utveckling för alla elever. 

Men vi tror också att det finns en hel del som går att lösa genom en omfördelning av 

befintliga resurser.  Vi tog i vår inledning upp Nilholms (2003) tankar kring att skolorna 

bör bli mer flexibla i sina gruppsammansättningar och utnyttja alla resurser maximalt. 
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Liksom våra intervjupersoner menar Nilholm att man måste utgå från den grupp elever 

som finns med de behov som de har just då, och detta tror vi att man kan bli bättre på i 

den ordinarie skolverksamheten. En intressant aspekt som Gunnarsson (1999) tar upp i 

sin studie är att eleverna uppgett att de inte var beredda att förändra sitt beteende så 

länge inte miljön runtomkring dem också förändrades. Detta anser vi vara en tanke som 

är väl värd att fundera över. 

 

Vi tror inte på något sätt att tid och närvaro och relationsbygge hade skapat en miljö 

som ansågs som framgångsrik om det inte vore för att den var bemannad med 

intresserad och engagerad personal. Många av våra intervjupersoner uppger att de sökt 

sig till verksamheten på grund av att de vill arbeta med elever med 

beteendeproblematik. Detta tror vi naturligtvis måste vara en stor del i de 

framgångsfaktorer som diskuterats ovan. Personalen präglas av ett salutogent arbetssätt 

och synsätt där uppmuntran och beröm, att hitta det som eleven är bra på och bygga 

vidare på det är grundläggande i arbetet med eleverna. Nordahl m.fl. (2007) menar att 

elever med beteendeproblem också måste få uppleva uppskattning, respekt, uppmuntran 

och känna att de behärskar aktiviteter de deltar i och erbjudas möjlighet att visa upp sina 

starka sidor. En alltför ensidig belysning på vad eleven inte klarar av bidrar inte till 

positiv utveckling för eleven eller dennes klasskamrater. Salamancadeklarationen 

(Svenska Unescorådet, 2001) anger dessutom riktlinjer vid undervisning av elever i 

behov av särskilt stöd utifrån ett salutogent perspektiv. Detta innebär att alla inom 

skolan borde arbeta utifrån detta perspektiv. 

 

 

6.2 Metoder 
I våra resultat har det tydligt framkommit att det inte finns en metod som är 

framgångsrik för alla elever med beteendeproblematik. Detta bekräftade våra tankar om 

att det inte finns en mirakelmetod. Dock antog vi att fler metoder inom framförallt den 

socioemotionella träningen skulle framträda. ART samt SET är representerade, men det 

var enbart en av resursskolorna där en av dessa vedertagna metoder genomsyrade hela 

verksamheten. Även på den resursskolan framkom det att det i grund och botten var 

mycket av andra faktorer runtomkring som var minst lika viktiga i arbetet med eleverna.  
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Istället kunde vi utläsa att det var en framgångsfaktor att personalen i mycket stor 

utsträckning anpassade sig efter eleverna och utgick ifrån dem, för att hitta deras väg till 

kunskap. De flesta av våra intervjupersoner nämnde att letandet efter bästa metod var 

något som ständigt pågick och att de sällan arbetade på samma sätt från termin till 

termin. Gruppen och eleven fick styra vilka metoder som personalen arbetade utifrån. 

Bronfenbrenners teori (Andersson, 1986) om att varje upplevelse av ett mikrosystem är 

helt unik bekräftar detta och att det på så sätt borde vara en omöjlighet att inte utgå från 

elevens behov och förutsättningar om man vill finna framgångsrika metoder.  

 

Den generella uppfattningen tycks vara att det är andra faktorer än vilken metod man 

använder som upplevs som framgångsrika för elever med beteendeproblematik. Vi fann 

också att lärarens intresse och personlighet spelar en mycket stor roll i undervisningen. 

Gunnarsson (1999) menar att det för elever med beteendeproblematik inte handlar så 

mycket om vad vi gör utan hur vi gör det. En metod förutom arbetet med den sociala 

träningen som angavs av våra intervjupersoner var det ”gammaldags sättet”, 

katederundervisning samt formalistiskt arbetssätt. Detta uppgavs vara framgångsrikt 

eftersom elever med beteendeproblematik behöver en mycket tydlig struktur för att 

klara av sitt arbete i skolan. Många angav att det fria arbetssätt som bedrivs på många 

skolor idag där eleven själv ska söka kunskap är förödande för dessa elever. 

 

Eftersom det i vår läroplan Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) står att skolan ska 

ta hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov tror vi att de flesta pedagoger 

anpassar sin undervisning utifrån den enskilda elevens förutsättningar. Det står också att 

en likvärdig utbildning inte innebär att undervisningen måste utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Läroplanen poängterar också att 

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

nå målen för utbildningen (a.a.). Vi ställde oss frågan tidigare och ställer den igen; är 

det möjligt att fullt ut arbeta efter detta direktiv? Vi tror att alltför stora klasser och för 

lite personal även här ställer till det för att kunna arbeta efter detta direktiv. Vi menar 

också återigen att skolorna, liksom många forskare inom specialpedagogik, däribland 

Nilholm (2003), menar att mer flexibla organisationer där man utnyttjar alla resurser 
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maximalt i skolan kan innebära att pedagogerna på skolorna får bättre förutsättningar att 

arbeta efter de direktiv som finns. 

 

När det kommer till metoder anser vi att lärarutbildningen har ett stort ansvar. Under 

olika perioder har olika metoder att arbeta framhävts och andra förkastats. Vi har själva 

upplevt en period där katederundervisning i hög grad ansetts som ”ickepedagogik” och 

vi tror att detta självklart präglar många pedagoger i skolans verksamhet. Vi anser att 

istället för att föra ett resonemang om vad som är rätt eller fel pedagogik är det viktigt 

att ta i beaktande vad olika elevers behov är och utifrån det bedriva undervisning som 

motiverar och stimulerar alla elever. Vad det gäller vår undersökningsgrupp och de 

elever som befinner sig inom resursskolor behöver de flesta elever den struktur och den 

vägledning som bland annat en katederundervisning ger för att kunna följa med i 

undervisningen. Vi tror också på att om elever känner att de kan följa undervisningen 

och klara av de uppgifter som åläggs dem så blir upplevelsen av skolan positiv, vilket i 

sin tur ökar motivationen och lusten att lära sig ännu mer. 

 

De metoder som framkommit som framgångsrika i våra intervjuer går till stor del att 

implementera i den ordinarie skolan. Att arbeta med så många olika metoder att alla 

elevers behov blir tillgodosedda är ett sätt, att implementera ART eller SET i skolor är 

också en möjlighet. Kimber (2006) menar att SET, eller träning i socioemotionellt 

beteende kan göra att eleven kan utveckla sin egen kapacitet och på så sätt kan ett gott 

klimat skapas i skolan, vilket i sin tur ökar elevens välbefinnande och studieresultat.  

 

Det har också framkommit i våra resultat att flera av pedagogerna på resursskolan 

upplever att just metoder och pedagogiska arbetssätt är något som den ordinarie 

skolverksamheten kan mer om och att de därför bör vara förebilden inom detta. Med 

detta anser vi att vi kan dra slutsatsen kring en av de frågor som vi ställde oss tidigt i 

studien; att det finns saker att lära av varandra. 
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6.3 Samarbete  
Bronfenbrenner (Gunnarsson, 1999) menar att det finns faktorer i exosystemet, som 

ligger utanför de mikrosystem som barnet ingår i, som har betydelse för elevens 

utveckling. Överfört till vår studie handlar detta till stor del om det samarbete med 

övriga myndigheter som ofta är engagerade då det gäller elever med 

beteendeproblematik. 

 

Det samarbete som dock framhävs mest i våra resultat är samarbetet med 

vårdnadshavarna. Detta uppges i våra resultat som en absolut grundläggande 

förutsättning för att nå framgång för elever inom resursskolan. Vi anser också att ett gott 

och tätt samarbete där både hem och skola drar åt samma håll är en förutsättning för att 

lyckas med elever med beteendeproblematik.  Ogden bekräftar i Asmervik m.fl. (2001)   

att en gemensam insats från eleven, dess vårdnadshavare och pedagoger är en 

förutsättning för att arbeta med elever med beteendeproblematik. Då vi anser att elever 

till stor del färgas av hemmets syn på skolan vore det obetänksamt att arbeta utan ett 

ömsesidigt samarbete.  

 

Vad som i våra resultat poängteras som en framgångsfaktor i samarbetet med hemmet är 

att det måste bygga på positivitet. Många av våra intervjupersoner uppgav att de till en 

början, innan de lärt känna vårdnadshavarna och byggt upp ett förtroende enbart 

kontaktade dem vid bekräftande händelser och situationer. Vi tror att detta arbetssätt 

spelar en mycket stor roll. Många vårdnadshavare till elever med beteendeproblematik 

är så vana att ständigt bli utpekade och anklagade att vi tror att det är en förutsättning att 

börja om från början och att hitta det positiva för att nå utveckling och framgång, såväl 

för eleven som för vårdnadshavarna. Askland och Sataøen (2003) styrker våra tankar 

genom att belysa att positiva upplevelser av att känna att man behärskar olika områden 

påverkar motivationen inför framtida insatser. 

 

Samarbetet med andra myndigheter gav inte ett så stort utslag som vi hade förväntat oss 

då det gällde framgångsfaktorer. Vi har svårt för att tolka vad detta beror på. En 

tolkning är att samarbetet uppgavs vara svårarbetat, både på grund av olika sekretess 

men också på grund av olika syn på eleverna. Å andra sidan fanns det exempel från en 
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kommun där ett alldeles ypperligt samarbete med Socialförvaltningen angavs som en av 

framgångsfaktorerna i arbetet med dessa elever. Den tolkning som ligger närmst till 

hands för oss är att olika kommuners sätt att organisera Socialförvaltningen, BUP och 

andra myndigheter till stor del styr hur nära och gynnsamt samarbete som finns med 

skolan. Ogden belyser i Asmervik m.fl. (2001) att konstruktiva insatser bör utformas 

kring en elev i skolsvårigheter och att samarbete mellan personalen i skolan och andra 

personer som har kontakt med eleven bör tillämpas och utvecklas för att hjälpa eleven. 

 

Samarbetet mellan hem och skola men även till viss del med andra myndigheter kan vi i 

Bronfenbrenners teori hitta i mesosystemet. Mesosystemet innefattar den ömsesidiga 

relationen mellan alla de mikrosystem som eleven ingår i. Han menar att det inte går att 

bara se barnet i ett antal isolerade närmiljöer utan av helheten av alla dessa tillsammans 

måste beaktas. Bronfenbrenner menar att desto fler kontakter det finns mellan olika 

närmiljöer desto större betydelse får det för barnets utveckling (Andersson, 1986). Även 

Danielsson & Liljeroth (1998) belyser vikten av samarbete kring dessa elever och menar 

att ett samspel krävs för att insatserna var för sig och tillsammans skall få ett värde. Vi 

tror att detta är viktigt. Olika personalgrupper har olika synsätt och därmed också olika 

styrkor. Vi tror att det finns stora vinster i ett fungerande nätverk kring elever med 

beteendeproblematik. Både för att alla ska dra åt samma håll men också för att så 

mycket stödinsatser som krävs ska kunna genomföras. Vi finner stöd i detta även i den 

klassiska systemteorin där Ahrenfelt (2001) menar att en blandning av olika 

personalgrupper får helhetsegenskaper som kan se och lösa problem på ett helt annat 

sätt än en ensam aktör. 

 

 

6.4 Metoddiskussion 
Vi anser att vårt val att använda den kvalitativa forskningsintervjun har gett oss svar på 

våra frågeställningar. Vi anser att vårt urval av intervjupersoner är representativt för 

resursskolor överlag. Vi fick fram flera framgångsfaktorer inom resursskolan och även 

förslag på vilka faktorer som våra intervjupersoner ansåg som implementerbara i den 

ordinarie skolan. Vi inser dock att resultaten kring implementering eventuellt är 
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påverkade av att så många som sju av de femton intervjuade aldrig har arbetat inom den 

ordinarie skolverksamheten. 

 

På alla resursskolor blev vi mycket väl mottagna och intervjupersonerna var väl 

förberedda. Alla intervjupersoner utom en hade tagit del av frågorna innan intervjun. 

Detta ser vi både som en fördel och en nackdel. Det positiva är att intervjuerna 

upplevdes som väl förberedda och genomtänkta. Nackdelen kan vara att spontana svar 

kan tendera att reduceras. Då vi trots allt upplevde en behaglig och trygg stämning 

under intervjuernas gång anser vi trots allt att fördelarna med utskicket övervägde. 

 

Det kändes säkert att arbeta utifrån en intervjuguide, i synnerhet då vi intervjuade 15 

personer. Vi genomförde som mest 2 intervjuer per tillfälle och per person och detta 

upplevde vi som hanterbart. Fler intervjuer per dag antar vi hade blivit tröttande och 

risken att tappa fokus i intervjuerna hade varit stor. Vi förmodar att möjligheten till att 

vara med i verksamheten under ett antal dagar hade gjort att intervjuerna kanske hade 

ändrat karaktär. Vi antar att en del intervjuer då hade blivit än mer personliga och 

djupare.  

 

Vi kände oss allt säkrare efterhand som vi genomförde intervjuerna. Vi upplevde att vi 

hade stort stöd i den samtalsmetodik vi studerade under termin tre på 

specialpedagogutbildningen. Med intervjuguiden som redskap och i rollen som 

intervjuare kände vi att vi hade kontroll över samtalet och att vi hade makt att styra 

intervjun i den riktning vi ville. Vi hade också sedan tidigare erfarenhet av 

transkribering av intervjuer och lade därför fokus på att fålla in intervjun och försökte 

att undvika eventuella sidospår.  

 

Vår fråga om resursskolans miljö uppfattar vi som något oklart framställd. Vi fick 

många olika tolkningar på denna fråga. Så här i efterhand inser vi att vi kunde ha delat 

upp denna fråga i en fråga om fysisk- respektive en fråga om psykosocial miljö. Då 

miljö som framgångsfaktor var tydlig i resultaten kan vi också anta att det var en fördel 

för studiens resultat att denna fråga upplevdes som öppen och att så många tolkningar 

angavs.  
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Om vi skulle gjort vår undersökning på nytt hade vi varit än mer noga med utarbetandet 

av vår intervjuguide. Vi anser att det varit berikande för vår studie att vi i dagsläget 

arbetar i två olika verksamheter. Detta eftersom en belysning av intervjuerna utifrån två 

olika perspektiv, både resursskoleperspektivet och perspektivet från den ordinarie 

skolverksamheten varit möjlig. Vi tror att våra tolkningar av intervjuerna blivit 

annorlunda om vi endast bearbetat dem utifrån ett perspektiv. 

 

 

6.5 Tillämpning 
Vi finner våra resultat kring framgångsfaktorer inom resursskolor som givande för vår 

framtida roll som specialpedagoger i skolutvecklingsarbete för en skola för alla. 

Persson (2001) menar att specialpedagogen tillsammans med rektorn ska utgöra en 

garant för att verksamheten är till för alla. Specialpedagogen ska även verka för att 

utveckla en god lärandemiljö för alla elever. I detta finner vi även stöd i Nilholm (2003) 

som hävdar att specialpedagogen ska medverka till att elevens lärandesituation 

utvecklas. 

 

Tillämpningen av denna studie är tänkt att användas för personer som arbetar med 

elever med beteendeproblematik och hur arbetet och organisationen kring eleven kan 

optimeras så att eleven tidigt kan få hjälp i den ordinarie skolverksamheten. Vi anser att 

resursskolor i allra högsta grad behövs, men att en hel del kan göras tidigare för elever 

som befinner sig i svårigheter. Vi har fått ökad insikt om vilka faktorer som bör beaktas 

i arbetet med elever med beteendeproblematik, det vill säga; miljö, tid och närvaro, 

metoder, relationer och samarbete. Vi anser att det salutogena synsätt som råder inom 

resursskolan inom de nämnda områdena kan implementeras i den ordinarie skolan och 

att det är viktigt att engagerade, intresserade och kompetenta personer arbetar med 

denna elevgrupp.  
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7 SAMMANFATTNING OCH SLUTORD 
 

 

Syftet med vår studie var att undersöka vilka faktorer som resursskolans personal 

upplever vara viktiga för ett framgångsrikt arbete med elever med beteendeproblematik 

och om det är möjligt att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv implementera dessa 

faktorer i den ordinarie skolverksamheten. Vi kommit fram till att framförallt fem 

faktorer kan upplevas som framgångsrika i arbetet med elever på resursskolor; miljö, tid 

och närvaro, metoder, relationer och samarbete med vårdnadshavare och andra 

myndigheter. Av vårt resultat framgår också att en del av dessa faktorer är möjliga att 

implementera i den ordinarie skolans verksamhet om elevgrupperna är mindre och 

vuxennärvaron högre.  

 

Vi kan urskilja att det finns tre olika perspektiv på implementering av 

framgångsfaktorer hos våra intervjupersoner. De som finner det möjligt, de som menar 

att det går till en viss del och en grupp som inte tror att det är möjligt på grund av 

miljön. Utifrån det specialpedagogiska perspektivet ser vi att organisationen kring 

eleven, struktur och tydlighet är andra viktiga synbara faktorer. En betydelsefull del i 

resursskolan är den engagerade och intresserade vuxne, som står för struktur, tydlighet 

och kreativitet i mötet med eleven. Att utgå från eleven, det vill säga att placera eleven i 

centrum och att tillämpa det salutogena synsättet är också en betydelsefull faktor som vi 

upplever som framgångsrik på resursskolan och som är möjlig att överföra till den 

ordinarie skolverksamheten. Vi menar att ständigt utgå från elevens positiva sidor och 

förstärka dessa är en metod som är möjlig och mycket önskvärd att implementera i den 

ordinarie skolan, så borde varje enskild elev behandlas oavsett i vilken skolform den 

befinner sig. Vi tror att en skola för alla är möjlig om de vuxna i skolan utgår från 

eleven, dennes förutsättningar och behov i lärandemiljön och att förståelse för elevens 

kontext beaktas ur micro, meso, exo- och makroperspektivet. 

 

Ur det specialpedagogiska perspektivet anser vi att det kritiska perspektivet idag 

fortfarande är rådande inom skolans värld. Det är därför av stor betydelse att kunna se 

att många problem inte ligger hos eleven utan på andra plan i elevens kontext. Det är 
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angeläget att se över förändringar såväl organisatoriskt som på grupp- och individnivå. 

Genom detta tror vi att fler elever kan få rätt undervisning i en miljö som passar dem 

bäst. På de fyra resursskolor som vi har undersökt i vår studie är det värt att notera att 

ingen specialpedagog arbetar. Varför det förhåller sig på detta vis på de fyra 

resursskolorna i denna studie har vi inget svar på. 

 

Våra resultat pekar på att det är viktigt att utgå ifrån en helhetsbild av eleven. Liksom 

Bronfenbrenner (1979) menar att det inte bara går att se eleven i ett av alla mikrosystem 

utan att eleven bör ses som dockan längst in i en rysk docka, där varje skal har betydelse 

var för sig och är beroende av varandra för att bli figuren ska bli hel. Våra resultat kastar 

ljus på att det är flera faktorer som är avgörande för att lyckas med arbetet med elever 

med beteendeproblematik. Lärandemiljön påverkas av den tid och närvaro samt de 

relationer som skapas bland elever och vuxna. De metoder som används i skolan bör 

således utgå från elevens förutsättningar och därför är inte en metod utan kännedom om 

många olika metoder en framgångsfaktor. I mesosystemet d.v.s. i relationen mellan alla 

elevens mikrosystem samt de system som eleven befinner sig i även indirekt, krävs 

samarbete och nätverk för att kunna skapa en fullständig helhetsbild av eleven.  

 

Vad som blir tydligt i vår studie är att det är mycket runt omkring eleven som behöver 

ses över i den ordinarie skolan. Det är således inte undervisningsmetoder eller arbetssätt 

som behöver anpassas för att möta elever med beteendeproblematik utan andra 

förhållanden, faktorer i miljön, att ha tid för relationer, att finnas tillgänglig även på 

icke-lektionstid och att samarbeta ännu mer, framförallt med vårdnadshavare. Att kunna 

möta dessa elever och nå fram kräver således mycket mer än att bara utforma en god 

undervisning, de vuxna måste situationsanpassa sitt ledarskap för att optimera 

lärandemiljön för eleven. 
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8 FORTSATT FORSKNING 

 

 

Vi finner flera forskningsuppslag som skulle vara intressanta att arbeta vidare med. 

 

• Att utifrån elevperspektiv undersöka framgångsfaktorer på resursskolan. 

• Hur betydelsefulla är tidiga insatser för elever med beteendeproblematik? 

• Vad anser pedagoger i den ordinarie skolverksamheten vara möjliga 

framgångsfaktorer att implementera? 

• Vilka framgångsrika insatser genomför den ordinarie skolverksamheten för 

elever med beteendeproblematik och är dessa möjliga att implementera i 

resursskolan? 
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     Bilaga 1 
INTERVJUGUIDE  

1. INLEDNING 

 Utbildning 
 Antal år i yrket 
 Antal år på Resursskolan 
 Anledning till anställning på Resursskolan 
 Vilken är din roll på Resursskolan? 

2. VERKSAMHETEN 

 Hur skulle du beskriva er verksamhet? 
- personal 
- elever 
- undervisning/raster 
- miljö 
 
 Samarbete 

- vårdnadshavare 
- andra myndigheter 
- hemskola/andra ordinarie grundskolor 
 
 Behövs er verksamhet? Kan du motivera varför? 

3. METODER  

 Arbetar ni utifrån någon särskild pedagogik/metod vad gäller: 
-undervisning 
-social samspelsförmåga 
-elevinflytande 
-förhållningssätt/attityder 
-samarbetspartners 
 

 Vilka kompetenser finns inom personalgruppen? Hur ser resurserna för detta ut? 
 

 Vilka faktorer anser du vara mest framgångsrika i arbetet med eleverna på resursskolan? 
 
 Har en neuropsykiatrisk diagnos påverkan i valet av pedagogik? På vilket sätt?  

4. IMPLEMENTERING 

 Hur liknar/skiljer sig resursskolans verksamhet från den ordinarie grundskolan? 
- personal 
- undervisning 
- miljö 
- förhållningssätt/attityder 
- elevinflytande 
- samarbetspartners 
 
 Kan man implementera ert arbetssätt i den ordinarie skolverksamheten? Är det önskvärt? I så fall 

hur? 



 

  

 

 

Bilaga 2 

Hej!       

Vi är två studerande, Kate Femø Fondin och Christina Thörnqvist, som läser det 

specialpedagogiska påbyggnadsprogrammet på Kristianstad Högskola. Vi står nu inför 

vårt avslutande examensarbete som kommer att handla om framgångsfaktorer i arbetet 

med elever på resursskolor. I vår studie ställer vi oss också frågan om dessa faktorer kan 

implementeras i den ordinarie skolverksamheten.  

 

Vår studie kommer att bestå av intervjuer och därför hoppas vi att ni vill ta er tiden att 

medverka i en sådan. Intervjuerna tar cirka en timme att genomföra. Den kommer att 

spelas in på band såvida du ger ditt samtycke till detta. Banden kommer att förstöras så 

fort studien är klar. Din medverkan är frivillig och du har rätt att avbryta när som helst. I 

vårt arbete kommer det inte att framgå varifrån våra svar är hämtade, din anonymitet är 

garanterad.  

 

Inför intervjun kommer du att få utskickat den intervjuguide som vi kommer att utgå 

ifrån. Det ger dig möjlighet att i lugn och ro läsa igenom och om du så önskar förbereda 

dig. 

 

Varmt tack på förhand! 

 

 

Kate Femø Fondin  ChristinaThörnqvist 

mailadress@mail.se  mailadress@mail.se 

Tel: XXXX-XXXXXX   Tel: XXXX-XXXXXX 

 

 
 


