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Under året 2006 slöt Omsorgsnämnden och Barn- och ungdomsnämnden i Linkö-
pings kommun ett samverkansavtal som innebar ett inrättande av ett resursteam 
bestående av specialpedagoger och socialarbetare i syfte att utveckla och effektivi-
sera kommunens insatser beträffande utformandet av olika former av stöd till barn, 
unga och deras föräldrar. Resursteamets främsta mål är att öka andelen elever som 
fullföljer sina studier inom den ordinarie skolan. Syftet med denna studie är att un-
dersöka och beskriva resursteamets, lärares, rektorers, elevers och föräldrars före-
ställningar om vad som gynnar och missgynnar en framgångsrik samverkan och 
mot bakgrund av det generera en teoretisk modell om mångprofessionell samver-
kan mellan skolpersonal och resurspersoner i arbetet med elever som utmanar sko-
lan. Sammanlagt 30 personer deltog i utvärderingen. Fyra elever i åldern 15-16 år 
samt sju föräldrar intervjuades. Åtta lärare och sju rektorer deltog i fokusgrupper. 
De fyra medarbetarna i resursteamet utgjorde en egen fokusgrupp. Bearbetning och 
analys av data genomfördes med hjälp av metoder och strategier från grundad te-
ori.  

Medan elever, föräldrar och resursteamet har positiva representationer om ut-
fallet så framträder dock en mer splittrad bild hos lärare och rektorer. Följande soci-
ala representationer bland deltagarna om vad som missgynnar en framgångsrik 
samverkan har identifierats: missgynnande ramfaktorer, låg förankring, låg till-
gänglighet, bristande kommunikation, professionskulturella hinder, negativt socialt 
samspel, ouppnådda förväntningar och brist på intersektoriellt nätverksarbete. Föl-
jande sociala representationer bland deltagarna om vad som gynnar en framgångs-
rik samverkan har identifierats: positivt socialt samspel, öppen kommunikation, 
hög tillgänglighet, konstruktiv konflikthantering, att arbeta mot gemensamma mål 
och framgång genom kompetens.  

Analysen resulterade i en grundad teori i form av en modell över synkronise-
ring av resurser. Synkronisering hänvisar till processer som inkluderar och koordi-
nerar olika resurser (dvs. individer, kunskaper, kompetenser och hjälp- och stödin-
satser) så att de integreras och samverkar tillsammans för att utveckla elever posi-
tivt. Osynkronisering refererar till processer som motverkar integrering, samord-
ning och koordinering av resurser i rörelse mot elevens positiva utveckling. Medan 
osynkronisering utgörs av statiska mål, ansvarsförskjutning, professionskulturell 
motverkan och aversiva relationer associerar modellen synkronisering med egen-
skaperna dynamiska mål, ansvarsdelning, professionskulturell samverkan och po-
sitiva relationer. Resultatet och modellen diskuteras bl.a. i relation till professions-
frågor, social identitetsteori, lärares betydelsefulla roll i processen, konsultation, 
forskning om lärar-elevrelationer samt relationsarbetet med föräldrar. 
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1. Inledning  

I vårt samhälle, liksom i andra västerländska samhällen, växer upp-
märksamheten på de marginaliserings- och exkluderingsprocesser 
som konstruerar social polarisering mellan de som är innanför och 
de som står utanför. I den offentliga debatten kan de sistnämnda 
ibland etiketteras som exempelvis ”marginaliserade”, ”utstötta”, 
”missanpassade”, ”utsatta”, ”avvikare” och ”socialt exkluderade” 
(Madsen, 2006). Dessa exkluderingsprocesser börjar redan tidigt, 
inte minst i skolan där vissa elever definieras och kategoriseras som 
”svaga”, ”avvikande”, ”omogna”, ”stökiga”, ”utåtagerande”, ”sen i 
utvecklingen”, ”barnsliga”, ”allmänt sen” etc. (se Hjörne & Säljö, 
2008). Ett kärnområde inom den s.k. socialpedagogiken är det uppsö-
kande och förebyggande arbetet. Denna praktik är ofta organiserad i 
mångprofessionella team och inriktar sig särskilt på barn och ung-
domar som definieras och kategoriseras av det omgivande samhäl-
let som socialt ”missanpassade”. Den preventiva intentionen in-
rymmer även att de ungas familjer och sociala miljö involveras 
(Madsen, 2006).  

Den socialpedagogiska praxis har just vuxit fram ur det sociala 
faktum att samhället ständigt producerar individer och grupper 
vars integration är hotad. Den socialpedagogiska praxis försö-
ker skapa och återskapa bindande och ömsesidiga sociala rela-
tioner mellan individ och gemenskap i samhällets konfliktzoner 
(Madsen, 2006, s. 11). 

Detta arbete är en del av välfärdssystemet i samhället och syftar till 
att motverka social exkludering (Madsen, 2006). I och med att väl-
färdstjänsterna har blivit alltmer specialiserade, förlagda till ett ökat 
antal olika organisationer, och i takt med en ökad professionalise-
ring av de inblandade organisationerna har fler och fler yrkesgrup-
per blivit engagerade i produktionen av välfärdstjänster. Ett resultat 
av denna utveckling har dock blivit en fragmentering där myndig-
heter och andra organisationer allt oftare har blivit kritiserade för en 
bristande helhetssyn. I sin tur kan detta resultera i onödigt dubbel-
arbete samtidigt som klienter riskerar att falla mellan stolarna eller 
hamna i en ”rundgång” mellan olika organisationer. Därför är det 
angeläget att förbättra integrationen av välfärdssystemet och tydligt 
öka samverkan mellan olika organisationer och professioner (Axels-
son & Axelsson, 2007).  
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Arbetet med barn och ungdomar som på olika sätt hamnar i eller 
ger uttryck för psykosociala problem eller andra sammansatta pro-
blem riskerar att falla mellan stolar eller bli föremål för interventio-
ner eller åtgärder som inte utgår från hela deras situation och pro-
blematik. Ett sätt att motverka detta är att arbeta och samverka 
mångprofessionellt och över organisatoriska gränser, att t.ex. hitta 
fungerande samverkansformer mellan skola, socialtjänst, sjukvård, 
fritidsverksamhet etc. där barnen eller ungdomarna och deras för-
äldrar ges en aktiv deltagarroll i processen (Fleetwood & Matscheck, 
2007; Socialstyrelsen, 2007; Willumsen, 2007). 
 

Resursteamet – organisation och uppdrag 

Under året 2006 slöt Omsorgsnämnden och Barn- och ungdoms-
nämnden i Linköpings kommun ett samverkansavtal som innebar 
ett inrättande av ett s.k. resursteam bestående av specialpedagoger 
och socialarbetare i syfte att utveckla och effektivisera kommunens 
insatser beträffande utformandet av olika former av stöd till barn, 
unga och deras föräldrar. Produktion Omsorg, Råd och Stöd samt 
Linköpings kommunala skolor (LKS) fick i uppdrag att under två år 
pröva och utveckla denna verksamhet i ett socialt blandområde som 
omfattar sex grundskolor (läsåret 2006/2007 och 2007/2008).  

Resursteamets främsta mål är att öka andelen elever som fullföl-
jer sina studier inom den ordinarie skolan. En central utgångspunkt 
för teamets arbete är en helhetssyn av elevens situation och inklude-
rar både skol-, fritids- och familjesituation. Ytterligare målsättning 
är att verksamheten ska leda till ett mer utvecklat samarbete mellan 
skola och socialtjänst samt att möjliggöra en utveckling av metoder 
och arbetsformer.  

Målgruppen för resursteamets riktade insatser är barn och deras 
familjer som är i behov av extra stöd och hjälp för att barnet ska er-
hålla en fungerande familje-, fritids- och skolsituation. Konkret är 
det områdeschefen för skolan som i samråd med verksamheten be-
slutar om vilka elever som ska erbjudas stöd via resursteamet (Lin-
köpings kommun, 2006). Ursprungstanken var att vända sig till barn 
som går i grundskolans samtliga årskurser (årskurs 1-9, se Linkö-
pings kommun, 2006) men kom så småningom att avgränsas till ele-
ver på mellan- och högstadiet (årskurs 4-9).  

Teamverksamheten startade under december 2006 då personal 
var på plats. Under den första tiden pågick ett inledningsarbete i 
form av teambildning, iordningsställande av lokaler, studiebesök 
och liknande samt förankring och information om resursteamet på 
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aktuella skolor. Själva arbetet kring ett antal elevärenden påbörjades 
våren 2007 men efter skolavslutningen samma år slutade två team-
medlemmar (pedagogerna) och rekrytering av två nya ersättare tog 
form, vilka var på plats till uppstarten av höstterminen 2007 (Tirhe-
den & Nyström, 2008).  
 

Resursteamets arbetssätt 

Direktiven för resursteamets arbetssätt är (a) nätverksarbete, dvs. att 
man aktivt involverar personer i familjens nätverk för att etablera 
stöd som kan behövas, (b) att vara en resurs till skolan, eleven och 
elevens sociala nätverk, och (c) att aktivt arbeta utifrån den enskilde 
elevens behov. I detta arbete ingår det att också upprätta en gemen-
sam åtgärds- eller behandlingsplan där eleven, familjen, skolan och 
socialtjänsten är överens om hur arbetet ska gå till och vem som tar 
ansvar för vad. Resursteamet har här en samordnande funktion.  

Grundidén är att teamet utgörs av fyra personer, två teammed-
lemmar som är specialpedagoger och två teammedlemmar som an-
tingen är socialarbetare, socionomer, familjepedagoger eller motsva-
rande (Linköpings kommun, 2006). Det pedagogiska ansvaret ligger 
hos pedagogerna och behandlingsansvaret hos socialarbetarna (eller 
motsvarande) samtidigt som personalen förväntas samarbeta i alla 
delar av verksamheten (Tirheden & Nyström, 2008).  

Enligt direktiven beräknas teamet kunna arbeta parallellt med ca 
sex till 10 elever/familjer som erbjuds ett ”relativt intensivt stöd från 
resursteamet under en begränsad tid” (Linköpings kommun, 2006, s. 
2) som bedöms vara upp till sex månader, vilket dock har överskri-
dits i vissa elevärenden (se ”Utvärderingar av resursteamets verk-
samhet” i detta kapitel). I teamet arbetar teammedlemmarna två och 
två kring ett elevärende på ett sätt så att båda kompetensområdena 
som finns i teamet inkluderas. För varje elevärende är dock en av de 
två involverade teammedlemmarna huvudansvarig medan den 
andre är medansvarig (Tirheden & Nyström, 2008). Resursteamet 
har fram till när denna studie genomfördes arbetat med elevärenden 
från fem av de sex grundskolorna i det aktuella området. 
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Interprofessionell och intersektoriell 
samverkan 

Utifrån den beskrivning som tecknats ovan inbegriper resursteamets 
verksamhet samverkan som både är interprofessionell och inter-
sektoriell. Interprofessionell samverkan innebär ”en samverkan mellan 
olika yrkesgrupper eller professioner” (Fosse, 2007, s. 123). Dels sker 
en interprofessionell samverkan inom resursteamet och dels sker en 
interprofessionell samverkan med andra professioner eller yrkes-
grupper utanför teamet, inte minst med lärare och annan skolperso-
nal i olika skolor men även med personal från andra organisationer 
så som socialtjänsten och Råd & Stöd. Intersektoriell samverkan inne-
bär ”en samverkan mellan organisatorer från olika samhällssekto-
rer” (Fosse, 2007, s. 123). Resursteamet förväntas samverka med bå-
de skolor, socialtjänst och andra organisationer.  

Interprofessionalitet och intersektorialitet är dock inte mål i sig 
själva, utan målet är kvalitativt bättre stöd och insatser för klien-
terna (Fosse, 2007; Willumsen, 2007) – i detta fall eleverna och deras 
föräldrar. Utöver interprofessionell och intersektoriell samverkan 
förväntas resursteamet också samverka med både de barn eller 
ungdomar som hänvisats till dess verksamhet och deras föräldrar. 
En viktig dimension som ofta framförs i litteraturen är det som be-
tecknas brukarmedverkan som innebär att ”de som är berörda av ett 
beslut eller brukare av tjänster ska ha inflytande över beslutsproces-
serna och utformningen av tjänsteutbudet” (Willumsen, 2007, s. 
185). Om bruksmedverkan tillämpas på resursteamets verksamhet 
så betyder det att föräldrar och barn ska ha möjlighet att påverka de 
beslut, insatser och åtgärder som angår dem.  

I denna rapport kommer begreppen interprofessionell samver-
kan och mångprofessionell samverkan att användas synonymt för att 
referera till samverkan eller samarbete kring gemensamma mål och 
problem mellan individer med olika professionella utbildningar, 
perspektiv och kompetenser (jfr. Pfeiffer, 1980). En nära och välfun-
gerande mångprofessionell samverkan ”provide a context for com-
bining diverse perspectives and expertise to solve problems, im-
prove decision-making, build collaborative relationships, and re-
spond to changing circumstances” (Korinek & McLaughlin, 1996, p. 
41). En underliggande rationalitet bakom mångprofessionell sam-
verkan är att flera professionella perspektiv ökar förutsättningarna 
för ett bättre och mer heltäckande problemlösande och beslutsfat-
tande jämfört med om yrkesutövare agerar ensamma och isolerade 
från varandra (Knotek, 2003a). 
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Utvärderingar av resursteamets 
verksamhet 

Två utvärderingar av resursteamet och dess verksamhet har nyligen 
gjorts, dels en intern utvärdering i den meningen att kommunen ut-
värderar sig själv (Tirheden & Nyström, 2008) och dels en utvärde-
ring genomförd i form av en D-uppsats av en student vid Linkö-
pings universitet (Concha Quiñones, 2008).  

I den förstnämnda utvärderingen konstateras det att teamet har 
klarat volym- och prestationskravet på sex till tio ärenden per halvår 
men samtidigt påpekas det att insatsen tenderar att pågå under en 
längre tid än sex månader, vilket har resulterat i att vissa elever har 
fått fortsatt insats även efter sex månader. Man tycker sig också 
kunna iaktta en viss förskjutning i arbetssättet med ett större fokus 
på elevernas skolmiljö som skapar en viss obalans utifrån helhetssy-
nen (familj, fritid, skola). Största delen av resurstiden är förlagd på 
dagtid i skolmiljö.  

Under tidsperioden december 2006 fram till januari 2008 har 
teamet arbetat med 18 elevärenden varav en del av dessa var pågå-
ende då Tirhedens och Nyströms (2008) utvärdering slutfördes. Av-
slutande uppdrag för tiden var åtta stycken. Fem av dessa har be-
dömts gett bra resultat (på vilka sätt och utifrån vilka kriterier fram-
går dock inte i utvärderingen, med undantag att det nämns i en an-
nan del av utvärderingen att ”det finns flera exempel där eleven har 
visat upp och fått godkänt i olika ämnen”, s. 7). Två uppdrag har 
avbrutits som en följd av att elev flyttat samt att samarbete med för-
älder inte fungerat. Ett uppdrag har lett fram till en mer omfattande 
insats som inneburit att elev flyttats från sin skola till en särskild re-
sursskola. Man konstaterar också att det nästan bara är pojkar som 
varit aktuella för en ansökan och insats och att det ur genussyn-
punkt därmed inte varit jämlikt.  

Utvärderingen innehåller också en del reflektioner. Författarna 
anser att resursteamet utgör ett bra exempel på hur olika professio-
ner kan tillföra nya perspektiv i skolans arbete med barn och ung-
domar samt verka som en bro mellan hem och skola där tidigare 
misslyckanden har resulterat i konflikter i samarbetet. Erfarenheter 
av samverkan med skolpersonal är att de överlag är nöjda med tea-
mets insats samtidigt som en förståelse för att det kan uppstå 
krockar när olika kulturer möts måste finnas. Vidare har ungdoms- 
och fritidsverksamheten varit en fungerande samarbetspartner. 
Samverkan inom resursteamet har dessutom fungerat mycket bra 
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(varför de två först anställda pedagogerna i teamet slutade framgår 
dock inte i utvärderingen).  

Även om teamets arbete resulterat i ett antal exempel på att ele-
ver förbättrat sina studieresultat så påpekar författarna att det är lätt 
att teamet får orealistiska förväntningar på sig. I fråga om resurs-
teamet kan möta upp behoven hos ungdomarna som kommer till 
teamet svarar författarna: 

Både Ja och nej. Erfarenhet visar att Resursteamet behöver 
komma in så tidigt som möjligt. Fallet har inte alltid varit så. 
Det fanns ett uppdämpt behov ute i skolmiljö för att ta hand om 
elever med olika problem (Tirheden & Nyström, 2008, s. 7). 

Avslutningsvis listar Tirheden och Nyström upp en rad utma-
ningar inför framtiden: (a) tidsaspekt i betydelsen att en bättre balans 
mellan insats, tid och det nätverk som ska ta vid behöver uppnås, 
(b) rätt målgrupp, problematik/ålder, tidig insats, dvs. frågan om insat-
serna ska riktas mot de lägre åldrarna (oklart i utvärderingen om 
det är från årskurs 4 som här avses eller om man menar en återgång 
till ursprungsidén, dvs. från årskurs 1), (c) högstadiet som innebär att 
eftersom det är flera lärare inblandade för en enskild elev så skapar 
detta också ett kommunikationsproblem på ett helt annat sätt jäm-
fört med mellanstadiet, och (d) ”ringar på vattnet effekt” som t.ex. 
syskon i familjearbetet samt andra elever. 

Concha Quiñones (2008) utvärdering genomfördes med hjälp av 
individuella kvalitativa intervjuer. Hon intervjuade fem av de ele-
ver, samtliga pojkar (en i årskurs 6, en i årskurs 8 och tre i årskurs 9), 
som resursteamet arbetade med, samt resursteamets personal, dvs. 
samtliga fyra teammedlemmar. I hennes utvärdering berättar per-
sonalen i resursteamet att en gemensam utgångspunkt i arbetet är 
att tillsammans med eleverna kunna nå upp till och förverkliga både 
verksamhetens generella målsättningar och ungdomarnas individu-
ella mål. Inkludering är här ett viktigt arbetssätt. En socialpedago-
gisk ansats och ett lösningsinriktat arbetssätt med tilltro till och fo-
kus på elevernas positiva egenskaper kommer till uttryck i perso-
nalens utsagor. Resursteamet menar att de elever som väljs ut av 
skolan är de elever som är bråkiga och stökiga, vilket de relaterar till 
såväl lärares behov av ordning och arbetsro som förbiseendet av 
mer tysta elever som också är i behov av extra stöd och hjälp. 

Resursteamet blir enligt personalens utsagor av lärare sett som 
en verksamhet vars primära syfte är att förändra elevernas 
oönskade beteende till ett godtagbart beteende, ett som passar 
in i ramen för ordningen i undervisningen och i skolan som 
helhet. Ansvaret att lösa de konflikter som uppstår mellan lä-
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rare och bråkiga elever förflyttas därmed till resursteamet. Pro-
blemet blir således att när fokus endast läggs på de elever som 
är bråkiga och stökiga, glöms ofta de tysta eleverna / - - - / Be-
slutet att anmäla vissa elever till teamet tycks utifrån persona-
lens utsagor primärt grunda sig i en vilja att bibehålla ordning 
och reda i klassrummet, varav elevens egentliga behov blir det 
sekundära (Concha Quiñones, 2008, s. 17 och 18). 

Lärarnas fokus på att få hjälp med de stökiga eleverna – som of-
tast är pojkar – innebär, enligt resursteamet, att många flickor som 
skulle behöva hjälp sällan blir anmälda till platserna hos teamet. 
När personalen vidare berättar om sin kartläggning som de gör i 
början av varje ärende eller uppdrag så dominerar de problemom-
råden som i huvudsak handlar om att eleven beter sig på ett sätt 
som skapar problem i och för skolan, t.ex. inte kommer i tid till lek-
tionerna, skolkar, missköter sig i klassrummet etc., och som vanligt-
vis skapar konflikt mellan eleven och lärare. Enligt de ungdomar 
som Concha Quiñones har intervjuat har många av dessa konflikter 
sin grund i hur relationen som de har till läraren ser ut och hur de 
upplever själva undervisningssituationen. Exempel som framförs är 
att man flera gånger känt sig dåligt bemött av vissa lärare, att lärare 
ofta beskyller en för saker som man är oskyldig till. Andra orsaker 
som elever anger är att man umgåtts med kamrater som är stökiga 
eller haft en jobbig period hemma. 

Efter kartläggningen utformas, enligt personalen, åtgärder så att 
eleverna både ska vilja och kunna förändra den situation som ska-
par konflikter och problem i skolan, hemmet och fritiden. Val av in-
satser och uppsatta mål sker genom överenskommelse mellan lä-
rare, elev, föräldrar och resursteam. Dialogen och samverkan med 
lärare är viktig eftersom syftet med detta är att tillsammans skapa 
en bra och fungerande arbetsmiljö för elever och lärare. Intentionen 
är att eleven ska bli inkluderad i – inte tas bort från – undervis-
ningen. Det medför även ett förändringsarbete av lärares attityder 
och beteendemönster genom råd och stöd.  

Samtidigt som en del lärare uttrycker tacksamhet för resurstea-
mets insatser förekommer bland dock ett visst motstånd bland vissa 
lärare. Ibland rör det sig om motstånd till att förändra ett arbetssätt 
som läraren uppfattar ha fungerat i tidigare klasser. Resursteamets 
inkluderande arbetssätt kan dessutom skapa motstånd då vissa lä-
rare hellre vill att resursteamet avlägsnar eleven som de uppfattar 
som ett problem från klassrummet. Utöver insatser i skolan arbetar 
teamet även med relationer inom familjen och ger föräldrar råd och 
stöd när det gäller gränssättning, konflikter och kommunikation el-
ler ”slussa” dem vidare till föräldrautbildning. I en del familjer kan 
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arbetet också komma att handla om att stötta och hjälpa föräldrar ut 
på arbetsmarknaden. 

Att arbeta med att få ungdomarna att acceptera samhällets nor-
mer och värderingar är en viktig del i teamets arbete (genom att 
man bl.a. använder sig av ART, värderingsövningar och för dialog 
med såväl elev som lärare och föräldrar). En konkret aspekt av detta 
arbete är att teamet försöker göra eleverna medvetna om samt få 
dem att ta till sig de normer eller regler som gäller i skolan eftersom 
detta i sin tur underlättar vardagen, reducerar onödiga konflikter i 
skolan och skapar bättre förutsättningar för deltagande i undervis-
ningen. 

I sin utvärdering har Concha Quiñones (2008) intervjuat de fem 
ungdomarna kring hur de själva upplever sin situation och de insat-
ser som teamet gör. Medan en av informanterna redan från början 
var positivt inställd till teamet var övriga inledningsvis skeptiska 
och irriterade över att bli indragna. De sistnämnda blev dock mer 
positiva med tiden då de märkte att de började klara att hantera sin 
egen ilska och att hänga med i skolan bättre. Concha Quiñones drar 
slutsatsen att det primära lärandet av förändringsarbetet hos ele-
verna tycks ha legat på förändringen av deras bråkiga beteende. 

Trots att skolgången kan ha förbättrats i och med tiden hos re-
sursteamet, verkar den viktigaste lärdomen som de försökt tagit 
fasta på vara av ett annat slag, nämligen att försöka behålla 
lugnet i situationer som tidigare bidragit till att de blivit arga 
och eventuellt tagit till våld för att lösa konflikter. Trots att be-
tyg och närvaro möjligtvis kan ha förbättrats, verkar den pri-
mära orsaken till att vara hos teamet grunda sig i att förändra 
det bråkiga beteendet hos ungdomarna, varav en förbättrad 
skolgång skulle kunna ses som ett resultat av att aktivt arbeta 
bort ett bråkigt och okoncentrerat beteende (Concha Quiñones, 
2008, s. 30). 

Samtliga fem ungdomar var under den tid då intervjuerna ägde 
rum positiva till de förändringar som de lyckats genomföra hos sig 
själva och sin situation med hjälp av resursteamet. Trots att de är 
positiva till teamets insatser menar dock vissa av eleverna att re-
sursteamet pressar dem för mycket. ”Men trots att dessa ungdomar 
anser det jobbigt att träffa teamet emellanåt och det faktum att tea-
met ställer krav på dem, hävdar de att teamet är en bra verksamhet 
som ’gör ungdomarna glada’, som en av ungdomarna uttrycker det” 
(Concha Quiñones, 2008, s. 33).  

Avslutningsvis och mot bakgrund av vad hon kommit fram till i 
sin utvärdering för Concha Quiñones en kritisk diskussion. Hon re-
laterar lärares problem och konflikter med stökiga och bråkiga ele-
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ver med Foucaults (2003) begrepp inrutningens princip som innebär 
att man lokaliserar avvikande individer och övervakar människors 
beteende för att genom belöning och bestraffning rangordna och di-
sciplinera människor till ordnade mångfalder. Detta är en del av 
skolans arbete med att socialisera, förvara, reproducera och sortera 
individer efter samhällets ordning. Att en del elever misslyckas i 
skolan är en förutsägbarhet som är inbyggd i systemet eftersom 
normalitetsdiskursen är i behov av avvikelse. I ljuset av detta kri-
tiska perspektiv på skola och samhälle ställer Concha Quiñones 
(2008) upp följande två kontrasterande tolkningar av resursteamets 
inkluderande arbetssätt. 

Till viss del kan sägas att de normer som resursteamet trots allt 
försöker ändra genom att arbeta inkluderande i skolan, ändock 
upprätthålls genom att kategorisera och peka ut dessa ungdo-
mar som just avvikande från normen, med andra ord med-
vetandegöra ungdomarna de arbetar med att de avviker från 
omgivningens föreställningar om hur en elev bör vara. Å andra 
sidan utmanar och omskapar resursteamet föreställning[en] om 
att bråkiga och stökiga elever inte går att ändra på. Genom att 
låta eleverna vara kvar i klassrummet utmanas läraren att hitta 
nya verktyg för att få eleven att fungera i klassen (s. 39). 

Medan den förstnämnda utvärderingen (Tirheden & Nyström, 
2008) inte redovisar hur data eller information har samlats in och 
analyserats (vilket är nödvändigt att ta del av för att kunna bedöma 
utvärderingens kvalité och trovärdighet) så har den sistnämnda ut-
värderingen (Concha Quiñones, 2008) begränsat sig till att samla in 
data genom intervjuer med resursteamet och fem elever som delta-
git i deras arbete.  

 

Social inkludering på agendan 

Den uttalade målsättningen för resursteamet och dess verksamhet 
att ”öka andelen elever som fullföljer sina studier inom den ordina-
rie skolan” (Linköpings kommun, 2006, s. 1) kan relateras till be-
greppet social inkludering som har fått en central ställning inom såväl 
den socialpedagogiska som den specialpedagogiska diskursen. So-
cial inkludering betyder att medräkna, att innefatta någon i helheten 
och är ett uttryck för sociala och pedagogiska ansträngningar att: (a) 
utöva och differentiera de normalitetsförväntningar som gestaltas i 
samhällets välfärdsinstitutioner (t.ex. förskola, skola, vård och so-
cialtjänst), (b) verka för social mångfald som ett samhälleligt värde 
och att detta ska avspeglas i samtliga samhällets institutioner, och 
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(c) utveckla lika villkor för socialt deltagande i samhälleliga gemen-
skaper (Madsen, 2006). Social inkludering är särskilt viktigt att ar-
beta med i relation till barn och ungdomar. 

Social inklusion betyder att de mänskliga och materiella resur-
serna ska ställas till förfogande på den sociala arenan där barnet 
lever sitt vardagsliv, det vill säga i familjen, förskolan, skolan och 
närmiljön. Resurserna ska komma till barnet – barnet ska inte 
flyttas till resurserna. Det är en rättighet att få det nödvändiga 
stödet till sin utveckling i en social miljö med jämnåriga och 
med kompetenta vuxna (Madsen, 2006, s. 179). 

Inom socialpedagogiken lyfter man starkt fram betydelsen av social 
inkludering, dvs. att arbeta för att inkludera exkluderade, marginali-
serade eller ”avvikande” individer i samhället genom ovan nämnda 
ansträngningar och samtidigt motverka en mängd exkluderande 
processer i samhället (Gustavsson, 2008; Madsen, 2006). Inom speci-
alpedagogiken finns en stark rörelse kring inkluderande pedagogik, dvs. 
att arbeta för att elever som har skol- eller inlärningssvårigheter inte 
avskiljs (exkluderas) från den ordinarie skolan utan genom olika ty-
per av stödåtgärder och förändringar i skolan kan förbli inkluderade 
i den ordinarie undervisningen och gemenskapen i klassrummet 
(Lindsay, 2007; Nilholm, 2007; Persson, 2001). Social inkludering 
ställer därmed större krav på skolan som kultur och organisation 
och på lärares pedagogiska kompetens. 

Social inkludering kan i detta sammanhang relateras till fyra nyc-
kelbegrepp: (a) närvaro, dvs. i vilken utsträckning elever finns med 
på ordinarie lektioner i den lokala skolan, (b) acceptans, dvs. i vilken 
utsträckning skolpersonal och andra elever välkomnar alla elever 
som fullvärdiga och aktiva medlemmar i skolgemenskapen, (c) del-
aktighet, dvs. i vilken utsträckning alla elever deltar och bidrar aktivt 
i alla skolaktiviteter, och (d) prestation, dvs. i vilken utsträckning 
elever lär sig och utvecklar positiva synsätt på sig själva. För att tala 
om social inkludering är det således inte tillräckligt med att elever 
närvarar i skolan. De måste också bli accepterade av lärare, skolper-
sonal och andra elever, delta aktivt i ordinarie lektioner och andra 
aktiviteter i skolan samt prestera på en tillfredsställande nivå när 
det gäller skolarbete och hur de beter sig (Farrell, Howes, Jimerson 
& Davies, 2009).  

Resursteamsverksamheten är helt klart ett socialpedagogiskt pro-
jekt som tar sikte på att verka för social inkludering av de barn eller 
ungdomar som involveras i deras verksamhet. I mötet med skolan 
är det också rimligt att förvänta sig att teamet primärt verkar för en 
inkluderande pedagogik eftersom målet är att öka andelen elever 
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som fullföljer sina studier inom den ordinarie skolan. I detta arbete 
ska teamet samverka såväl med företrädare för en rad professioner 
som med elever och deras föräldrar. 

 

Syfte med denna studie 

Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva resurstea-
mets, lärares, rektorers, elevers och föräldrars föreställningar om 
vad som gynnar och missgynnar en framgångsrik samverkan och 
mot bakgrund av det generera en teoretisk modell om mångprofes-
sionell samverkan mellan skolpersonal och resurspersoner i arbetet 
med elever som utmanar skolan. Med framgångsrik samverkan av-
ses här en samverkan mellan inblandade aktörer som leder till posi-
tiv utveckling för eleven, t.ex. att han eller hon presterar bättre i 
skolan. Utöver resursteamet är de elever, föräldrar, lärare och rekto-
rer som deltar i studien på olika sätt involverade i resursteamets 
verksamhet. 
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2. Mångprofessionell 
samverkan 

Ett nära och välutvecklat samarbete och gemensamt beslutsfattande 
mellan individer från olika professioner har påvisats ha fördelar 
jämfört med att individer från olika professioner arbetar och fattar 
beslut helt på egen hand och oberoende av varandra. En välfunge-
rande mångprofessionell samverkan leder till bättre kommunikation 
mellan de professionella, en förbättrad koordinering av deras ex-
pertiskunnande och en minskad sannolikhet att klienter eller ären-
den faller mellan stolarna (Bennett-Emslie & McIntosh, 1995).  

En kontinuerlig och tät mångprofessionell samverkan skapar 
bättre möjligheter för att se och överväga hela klientproblematiken, 
att utföra mer kreativa problemlösningsprocesser (Tjosvold & Tjos-
vold, 1995; Toseland, Palmer-Ganeles & Chapman, 1986) och att ut-
veckla en gemensam och lokal kunskapsbank över professionsgrän-
serna, vilket i sin tur resulterar i en förbättrad beslutsfattarkapacitet 
(Cook, Gerrish & Clarke, 2001). En välfungerande mångprofessio-
nell samverkan leder till mer holistiska, mångsidiga och koordine-
rade interventioner (Toseland et al., 1986; Toseland, Ivanoff & Rose, 
1987). Fungerar en sådan samverkan väl leder det också till både ett 
ömsesidigt stöd och ett mer stimulerande och tillfredsställande ar-
betssätt för de professionella (Paulton & West, 1999; Toseland et al., 
1986; Vinokur-Kaplan, 1995). 

Trots de potentiella förtjänster som föreligger när grupper och 
individer som tillhör olika professioner samverkar och samarbetar 
så finns det också samtidigt risk för olika slags fallgropar och kon-
flikter. I sin forskningsöversikt om mångprofessionella team inom 
vården identifierar Blomqvist (2004) en rad sådana fallgropar som 
jag menar att det också finns anledning att vara vaksam för i en så-
dan sorts samverkan som förväntas äga rum mellan resursteamet 
och andra professionella grupper: 

 
• förekomst av professionell etnocentricitet, dvs. en tendens att 

betrakta den egna professionens teori och praktik som 
överlägsen andras,  

• samarbetssvårigheter genom skilda professionsspecifika ar-
betssätt, metodiker och terminologier,  
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• oro över att gränserna för det egna kompetensområdet ska 
suddas ut och resultera i en försvagad professionell posi-
tion,  

• problem med överlappande roller, rolloklarheter och kon-
flikter kring roller,  

• skillnader i inflytande p.g.a. utbildningslängd eller relaterat 
till profession,  

• tendens till snabba konsensusbeslut, och  
• ateoretiska förslag i diskussioner som ska leda fram till be-

slut som en följd av att man inte har ett gemensamt yrkes-
språk och istället lägger sig språkligt (och därmed även in-
nehållsmässigt) på ett slags ”minsta gemensamma näm-
nare”.  

 
Enligt Colnerud och Granström (2002) kännetecknas en profes-

sionell yrkesgrupp bl.a. av att utövarna har ett gemensamt profes-
sionellt yrkesspråk. ”Den professionella utövaren har tillägnat sig 
ett yrkesspråk som innebär begrepp men framförallt vetenskapliga 
teorier och antaganden om professionens innehåll och yrkesut-
övande” (s. 16). Ett sådant språk är ett metaspråk, dvs. ett språk som 
hjälper utövarna att reflektera över, göra teoretiska beskrivningar av 
samt förutsäga och förklara händelser i praktiken.  

Motsatsen till detta är ett vardagsspråk som arbetsredskap och 
som leder till mer oreflekterad, intuitiv och rutinmässig yrkesroll. 
Vardagsspråket utgår från konkreta händelser och känslor. Det är 
omedelbart och odistanserat. Händelser benämns i upplevelse- och 
handlingstermer (Colnerud & Granström, 2002). I en mångprofes-
sionell samverkan finns en risk att samtalen mellan utövare från 
olika professioner mer präglas av vardagsspråk och mindre av 
metaspråk, alternativt en risk för språkförbistring där utövarna inte 
förstår och talar förbi varandra (Harris, 1999). 

Ett stort hinder för samverkan mellan olika organisationer och 
dess företrädare är skillnader mellan deras professionella och organisato-
riska kulturer, t.ex. olika språkbruk, normsystem, synsätt på klien-
terna, samt olika attityder och värderingar, som försvårar samarbete 
och kommunikation. Detta kan orsaka allvarliga kulturkrockar 
mellan de samverkande. Dessutom kan samverkan försvåras genom 
revirbevakande beteenden, både hos chefer som är satta att ansvara för 
ett avgränsat verksamhetsområde och bland professionella grupper 
som genom detta försvarar sina yrkesroller, kunskaper och synsätt 
gentemot varandra (Axelsson & Axelsson, 2007; Glendinning, 2003; 
Johnson et al., 2003).  
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Det finns en tendens hos professioner att sträva efter att uppnå s.k. full 
jurisdiktion över sitt verksamhetsområde eller sin domän. Om en profes-
sion lyckas med detta har den tolkningsföreträde och autonomi 
samt makt över hur arbetet ska genomföras inom den aktuella do-
mänen. Ingen annan kan bestämma hur den ska arbeta. Det förelig-
ger då också otvetydiga gränser mellan denna profession och andra 
professioner. Den egna professionens kompetenta särställning och 
unikum framhävs starkt (Fosse, 2007). ”Det kommer i detta sam-
manhang att vara viktigt att understryka professionernas unika bi-
drag för användarna av deras tjänster. Det är därför mer än en pro-
fession som i presentationen av sin egen yrkesgrupp framhäver att 
de fokuserar på ’hela människan’. På detta sätt kan professionalise-
ringsprocesserna komma att strida mot målsättningar om att ut-
veckla en interprofessionell samverkan. I en sådan samverkan är det 
synergieffekterna som är i fokus, medan bidragen från den enskilda 
professionen blir mer osynliga” (Fosse, 2007, s. 128). Det innebär att 
en självhävdande professionaliseringsstrategi står i motsättning till 
strategier som syftar till att utveckla mer samverkan, samordning 
och samarbete (Fosse, 2007). 

 

Social identitet och relationer mellan 
grupper 

Ett sätt att försöka förstå och förklara de spänningar och konflikter 
som kan uppstå när individer som tillhör olika yrkesgrupper eller 
professioner har fått i uppgift att samverka är att göra en analys ut-
ifrån ett socialpsykologiskt perspektiv om social identitet och rela-
tioner mellan grupper.  

Social identitetsteori 
Enligt social identitetsteori förser sociala grupper eller sociala katego-
rier sina medlemmar med en social identitet (Abrams & Hogg, 
1990a; Hogg & Vaughan, 2008). Social identitet avses den del av en 
individs självbild eller identitet som har utvecklats genom hans eller 
hennes medlemskap i en social grupp (eller sociala grupper) till-
sammans med den värdemässiga och känslomässiga betydelse som 
har kopplats samman med denna tillhörighet (Tajfel, 1978). Indivi-
der försöker mentalt att skapa ordning i och förståelse för den soci-
ala omgivningen genom att gruppera eller kategorisera personer på 
ett sätt som ger mening för dem. Denna process kallas social kategori-
sering och förser individer med orientering som hjälper dem att defi-
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niera sin personliga plats i samhället eller i den sociala världen (Taj-
fel, 1978; Tajfel & Turner, 2001). På detta sätt identifierar vi männi-
skor oss själva med vissa sociala kategorier och uppfattar oss vara 
medlemmar i vissa grupper. De grupper som vi anser oss vara med-
lemmar i betecknas ingrupper. Sociala grupper som vi inte identifie-
rar oss med och inte uppfattar vara medlemmar i kallas för utgrup-
per (Abrams & Hogg, 1990a; Hogg & Vaughan, 2008).  

Om vi tillämpar detta på den resursteamsverksamhet som utgör 
föremål för denna studie så kan vi konstatera att om vi tar lärarnas 
perspektiv så tillhör de minst en gemensam social kategori eller 
grupp, nämligen yrkesgruppen lärare (ingrupp). Genom lärarut-
bildning och efterföljande arbetslivserfarenheter som lärare har de 
socialiserats till denna yrkesgrupp. De har därigenom en social 
identitet gemensamt, nämligen sin sociala identitet som lärare. De 
individer som inte har genomgått denna utveckling och inte är 
medlemmar i denna sociala kategori är sålunda, utifrån lärarnas 
perspektiv, medlemmar i utgrupper (de är icke-lärare).  

Exempel på sådana grupper som finns i skolan är bl.a. kuratorer, 
administrativ personal, skolsköterskor, assistenter, elever och skol-
psykologer. Inom gruppen lärare är det vidare möjligt att identifiera 
subgrupper som i sig skapar konstellationer av in- och utgrupper, 
exempelvis mellan klasslärare på låg- och mellanstadiet och ämnes-
lärare på högstadiet eller mellan olika ämneslärare (t.ex. ”vi som är 
matematiklärare och dem som är svensklärare” eller ”vi som är lä-
rare i teoretiska ämnen jämfört med dem som är lärare i praktiska 
ämnen”). Dessutom kan ingrupper bland lärare utvecklas genom ar-
betslag (”vi är ett arbetslag och de tillhör ett annat arbetslag”) eller 
tillhörighet till samma skola (”vi som arbetar på Norrskolan”).  

Mot bakgrund av detta är resursteamet på olika sätt en utgrupp 
för de lärare som förväntas samverka med dem (”de är inte lärare”, 
”de tillhör inte vårt arbetslag” och ”de arbetar inte på vår skola”). 
Omvänt är lärarna en utgrupp för medlemmarna i resursteamet. 
Medlemmarna i resursteamet kan se sig själva som en ingrupp (”det 
är vi som är resursteamet”) samtidigt som de också tillhör olika yr-
kesgrupper som innebär att det även finns in- och utgrupper i tea-
met. 

Enligt social identitetsteori gör människor sociala jämförelser mel-
lan sig själva och andra, mellan de grupper de själva tillhör och 
andra grupper. Vidare menar denna teori att människor har ett 
grundläggande behov av att erhålla eller upprätthålla en positiv 
värdering av sig själva; ett behov av positiv självkänsla (Hogg & Ab-
rams, 1990; Oakes, Haslam & Turner, 1994; Tajfel, 1978; Tajfel & 
Turner, 2001). I relationer och samspel mellan olika grupper manife-
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steras detta behov av positiv självkänsla genom att individer försö-
ker upprätthålla eller säkra en relativt positiv social identitet för den 
egna gruppen. När individer jämför sig med varandra på gruppnivå 
och skiljer mellan grupper så innebär det att det vanligtvis sker på 
ett sätt som favoriserar ingruppen på bekostnad av utgruppen. 
Detta kallas för ingruppsfavorisering och i vissa sammanhang också 
för etnocentrism. 1  

Dessa mekanismer förstärks vid situationer där det för indivi-
derna finns ett starkt behov av att differentiera grupperna, t.ex. när 
gränserna mellan grupperna är oklara, vid konflikter, när ena grup-
pen känner sig hotad av den andra gruppen, samt hos individer 
med låg självkänsla eller för vilka den aktuella ingruppen är extremt 
viktig (Hogg & Vaughan, 2008). Övervärdering av ingruppen och 
devaluering av utgruppen underlättar eller stödjer en positiv social 
identitet hos individen (Pennington, Gillen & Hill, 1999).  

This reflects the desire people have to be members of highly 
valued, high status and worthwhile groups, and their strivings 
to put the groups they identify with in such a light as to believe 
their group to be ’better’ than the out-group. The out-group is 
attributed with false negative or exaggerated stereotypes and 
negative values, while the in-group is perceived to have posi-
tive characteristics and values (Pennington et al., 1999, s. 331). 

Forskning har visat att denna tendens till s.k. ingruppspartiskhet 
(in-group bias), dvs. tendensen att i sitt sätt att värdera och bete sig 
favorisera ingruppen på bekostnad av utgruppen, uppträder även 
om det inte på förhand föreligger motstridiga intressen eller fient-
lighet. Så fort det finns olika grupper som känner till varandra så 
tenderar detta att uppträda (Tajfel & Turner, 2001). Enligt Brewer 
(2007) är det emellertid viktigt att se att ingruppsfavorisering och 
utgruppsdevaluering är två olika processer och att fientlighet mot 

                                         
1 Brewer (2007) är emellertid kritisk till den sociala identitetsteorins antagande 
om att det är människors behov av positiv självbild som skapar ingruppsfavori-
sering. Hon menar istället att människors grundläggande behov av trygghet 
och social tillhörighet är det egentliga motivet och att en positiv social självbild 
snarare är ett resultat av än en orsak till ingruppsfavorisering. Istället för att 
diskutera detta i ”antingen–eller” och enkla orsak–verkan–termer så är det, en-
ligt min mening, rimligt att anta att ingruppsfavoriseringens utfall av positiv 
självkänsla sannolikt fungerar som en förstärkande mekanism som bidrar till att 
människor tenderar att fortsätta med ingruppsfavorisering. Det är sannolikt 
flera möjliga samverkande mekanismer bakom vardaglig ingruppsfavorisering 
hos människor varav behov av både trygghet, social tillhörighet och positiv 
självkänsla tycks vara några av dem.    
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utgrupp inte alls behöver uppträda i samband med ingruppsfavori-
sering. Fientlighet eller hat mot en utgrupp och konflikter mellan 
grupper har anledning att uppstå först när själva närvaron av en ut-
grupp, eller utgruppens mål och värderingar, uppfattas som ett hot 
mot ingruppens existens och sociala identitet.  

Brewer (2007) beskriver ett antal typer av sådana hot: (a) realis-
tiska hot, dvs. att ingruppens eller dess medlemmars existens, makt 
eller välfärd hotas, (b) symboliska hot, dvs. hot mot ingruppens 
världsbild som en följd av upplevda gruppskillnader i moralitet, 
värderingar och standards, (c) mellangruppsängslan, dvs. att man as-
socierar befintliga eller tänkta interaktioner med medlemmar från 
utgruppen med obehag, rädsla eller obekvämlikhet, och (d) negativa 
stereotyper, dvs. föreställningar om särdrag hos utgruppen som an-
tyder att interaktioner med utgruppen eller dess medlemmar skulle 
vara obehagliga eller konfliktfyllda och medföra negativa konse-
kvenser för en själv eller för ingruppen.  

Självkategoriseringsteori 
Självkategoriseringsteorin är en vidareutveckling av den sociala iden-
titetsteorin och betonar självkategoriseringens roll för den sociala 
identiteten (Hogg & Abrams, 1990; Hogg & McGarty, 1990; Hogg & 
Vaughan, 2008; Turner, 1999). Detta att vi människor kategoriserar 
för att orientera oss i omvärlden utgör en grundläggande mekanism 
som innebär att likheter mellan stimuli som uppfattas tillhöra 
samma kategori betonas, samtidigt som skillnader mellan stimuli 
som uppfattas tillhöra skilda kategorier betonas. Exempel på sådana 
stimuli kan vara hur människor ser ut, hur de pratar, vilka attityder 
de uttrycker, hur de beter sig, vilket yrke de har etc. Genom denna 
process kategoriserar människor sig själva och andra i en mängd 
kategorier.  

De tre viktigaste aspekterna i självbilden eller identiteten är en-
ligt denna teori: (a) att definiera sin mänskliga identitet (den överord-
nade nivån av mänsklighet), dvs. att vi ser oss som människor med 
särdrag som förenar oss med andra människor och särskiljer oss 
från övriga djur, (b) att definiera sin sociala identitet (den mellanlig-
gande nivån av ingrupp–utgrupp), dvs. att vi identifierar oss som 
medlemmar i vissa ingrupper och som skiljer oss från människor 
som vi uppfattar tillhör olika utgrupper, samt (c) att definiera sin 
personliga identitet (den underordnade nivån av självet som unikt), 
dvs. att vi har en självbild som unika individer i jämförelse med 
andra ingruppsmedlemmar.  

Människors sociala kategorisering kännetecknas av att in- och 
utgrupper kategoriseras och uppfattas med hjälp av s.k. prototyper. 
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En prototyp är en mental representation om vad som uppfattas som 
typiskt för en grupp och dess gruppmedlemmar (Hogg & Vaughan, 
2008; Turner, 1999). Vi har alla en mängd olika prototyper för olika 
grupper eller sociala kategorier. Prototyper tenderar att minimera 
skillnader inom grupper och att överdriva skillnader mellan grup-
per. Med hjälp av social kategorisering förenklar vi den sociala värl-
den för att därigenom hantera och överblicka den och försöka förstå 
vår plats i den. Behov av att erhålla och bibehålla positiv social 
självkänsla är således inte den enda motivation som ligger bakom 
in- och utgruppsfenomen. Att bedöma sig själv och andra i relation 
till uppfattade sociala kategorier och prototyper knutna till dessa 
tycks i sig vara ett motiv, ett som syftar till att skapa en samman-
hängande självbild och en förståelse av den sociala omvärlden 
(Hogg & McGarty, 1990). 

 

Sociala representationer 

Vi har alltid ett behov av att veta hur vi ska förhålla oss till vår 
omvärld. Vi måste ju anpassa oss, ta oss fram, fysiskt och intel-
lektuellt behärska vår värld samt identifiera och lösa de pro-
blem den ställer oss inför. Därför skapar vi representationer. 
Likaväl som vi inte (enbart) reagerar automatiskt på världen av 
ting, individer, händelser och idéer, är vi inte isolerade i ett so-
cialt vacuum. Vi delar vår omvärld med andra: vi utgår från 
andra – ibland i samförstånd och ibland i konflikt – för att för-
stå omvärlden, bemästra den eller bjuda den motstånd. Det är 
därför representationer är sociala och så viktiga i vår vardag. 
De ger oss vägledning om hur vi ska namnge och definiera 
olika företeelser i vår vardagsverklighet, om hur vi ska tolka 
dem, fatta beslut om dem och eventuellt ta ställning till dem 
och försvara vår ståndpunkt (Jodelet, 1995, s. 27). 

Individer formar inte sina föreställningar i isolation, utan på ba-
sis av det samhälleliga eller kulturella sammanhang som de befinner 
sig i och i samspel med varandra och genom den påverkan som 
uppstår när de kommunicerar med andra människor (Philogène & 
Deuax, 2001).  

Teori om sociala representationer  
Vi skapar representationer för att göra tillvaron begriplig genom att 
göra det främmande eller obekanta som vi möter igenkännande och 
bekanta för oss (Moscovici, 2001a, 2001b). Sociala representationer kan 
definieras som ”de övertygelser, begrepp och vetanden som vi ut-
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vecklar kollektivt” (Moscovici, 1995b, s. 10). Enligt Jodelet (1995) ut-
gör de ”en socialt utvecklad och delad kunskapsform som har ett 
praktiskt syfte och som påverkar den verklighetsbild en viss social 
grupp konstruerar” (s. 32). Med hjälp av våra sociala representatio-
ner kan vi skapa ett slags ordning och orientera oss i vår omgivning 
(Chaib & Orfali, 1995; Moscovici, 2001a).  

Sociala representationer formas, upprätthålls och förändras i 
människors sociala interaktioner. Sinsemellan bildar individer kol-
lektiva föreställningar om den verklighet som de delar (Chaib & Or-
fali, 1995). Sådana representationer ”utvecklar de tillsammans till en 
form av vardagskunskap (’common sense’) som håller dem samman 
och hjälper dem att få orientering i den sociala tillvaron” (Chaib & 
Orfali, 1995, s. 15 f). Sociala representationer är en brygga mellan 
den individuella och den sociala världen (Moscovici, 1995a). 

Individer ansluter sig till föreställningar, värderingar och tanke-
mönster som präglar de grupper i samhället som de kommer i kon-
takt med och blir medlemmar av. Att dela representationer med 
andra ger en känsla av social delaktighet och är samtidigt ett sätt att 
bekräfta ett socialt band och en identitet (Jodelet, 1995). Gemen-
samma erfarenheter, samspelsmönster och sociala relationer ger 
upphov till att gruppmedlemmarna delar många föreställningar och 
idéer med varandra (Doise, 1995). ”Varje social delaktighet med 
andra individer ger upphov till specifika utbyten och upplevelser 
som formar bestämda representationer” (Doise, 1995, s. 84).  

Sociala representationer som delas i en grupp bygger upp en 
verklighetsbild präglad av samförstånd bland gruppmedlemmarna 
(Jodelet, 1995). ”De bidrar också till att underlätta kommunikation 
genom att utrusta grupper med språkliga koder för att beteckna och 
klassificera sociala fenomen i sin omvärld” (Chaib & Orfali, 1995, s. 
20). Sociala representationer vägleder oss och påverkar hur vi beter 
oss och kommunicerar i vardagen. De påverkar hur vi förhåller oss 
till världen och våra medmänniskor (Jodelet, 1995; Moscovici, 2001a; 
Philogène & Deuax, 2001). Ofta påverkar de hur vi tänker och agerar 
i olika sociala situationer utan att vi reflekterar över det (Philogène 
& Deaux, 2001). En social representation i en grupp kan också 
komma i konflikt med andra gruppers sociala representationer (Jo-
delet, 1995). Skillnader i sociala representationer mellan grupper 
kan därmed ge upphov till meningsskiljaktigheter och konflikter 
mellan olika grupper. 

Individuell variation och acceptans av sociala representationer 
Individuell variation föreligger alltid inom en grupps delade före-
ställningar, dvs. varje individ gör sina tolkningar utifrån sina sam-
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lade erfarenheter (Augoustinos, 2001; Breakwell, 2001; Deaux, 2001). 
Människor exponeras för en mängd olika sociala representationer 
genom samspel med andra människor, genom olika grupp- och 
kulturtillhörigheter, genom utbildning och massmedia etc. Break-
well (2001) använder begreppet personliga representationer för att re-
ferera till enskilda individers internalisering och egna tolkningar av 
sociala representationer. I vilken utsträckning sociala representatio-
ner internaliseras eller omformas av människor till personliga repre-
sentationer beror på flera olika faktorer. Breakwell (2001) identifie-
rar fem sådana kritiska faktorer: 

 
1. Medvetenhet: Individer är i olika grad medvetna av den 

sociala representationen. Vissa individer känner helt enkelt 
inte ens till att den sociala representationen existerar. 
Andra känner bara till en viss del av den. Ytterligare andra 
är väl medvetna om dess struktur och innehåll. Exempelvis 
kan medvetenhet om den sociala representationen om sko-
lans handlingsplan mot mobbning eller den sociala repre-
sentationen om Olweus forskning om mobbning variera 
bland skolpersonalen på en skola (eller bland yrkesgrup-
pen lärare i Sverige). Till viss del beror medvetenheten som 
man som individ har på tidigare personliga erfarenheter, 
vilket i sin tur hänger samman i viss utsträckning med 
medlemskap i olika grupper. Medvetenheten beror dock 
också på hur viktigt det som representationen handlar om 
är. Om en skola till exempel skulle börjar drabbas av ett 
flertal svåra mobbningsfall så kan intresset för och medve-
tenheten om sociala representationer om antimobbningsar-
bete (t.ex. Friends, Farstametoden eller Olweus antimobb-
ningsprogram) komma att öka hos personalen på skolan. 

2. Förståelse: Individer skiljer sig åt i vilken utsträckning de 
faktiskt förstår den sociala representation som de har blivit 
medvetna om. Vi människor kan t.ex. upprätthålla och 
sprida vidare en dominerande social representation även 
om vi inte kan redogöra för eller förklara hur och varför 
dess olika delar hänger ihop och – om vi blir motsagda – 
inte heller riktigt kan ge goda skäl för varför man ska tro på 
den sociala representationen. Ju mer vi förstår en social re-
presentation desto mer förankrad är den hos oss och desto 
bättre kan vi använda den. 

3. Acceptans: Individer skiljer sig åt i vilken utsträckning de 
tror på eller accepterar en social representation, även om de 
i hög grad är medvetna om den. Människor kan t.ex. säga: 
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”Det här är vad många tror, men det här är vad jag tror.” 
Människor kan känna till sociala representationer som mot-
säger varandra (t.ex. ”specialpedagogik tillämpas mest 
framgångsrikt genom inkludering som huvudprincip” 
kontra ”specialpedagogik tillämpas mest framgångsrikt 
genom exkludering som huvudprincip”) och identifiera en 
av dem som sin egen. En individ kan också acceptera vissa 
delar av en social representation och samtidigt avfärda 
andra delar. I vilken utsträckning en personlig representa-
tion överensstämmer med en social representation åter-
speglar till viss del i vilken grad den senare har accepterats. 
Samtidigt är det så att när människor identifierar sig med 
en viss grupp så är de också upptagna av vad som skiljer 
gruppen från andra grupper. Acceptans och personliggö-
randet av sociala representationer är således en del av den 
process som etablerar och skyddar en social identitet. 

4. Assimilation: Individer ”importerar” inte sociala representa-
tioner på ett sätt så att de personliga representationerna blir 
exakta avbilder av dem. En social representation assimile-
ras till ett redan befintligt system av personliga representa-
tioner. Dessa ”förkunskaper” eller ”för-föreställningar” 
skiljer sig mellan individer och hur den nya personliga re-
presentationen formas påverkas därför hos individer på 
olika sätt av deras redan befintliga system av personliga 
representationer. 

5. Betydelsefull: Hur betydelsefull en social representation är 
skiljer sig mellan människor liksom för en och samma per-
son vid olika tidpunkter och kontexter (sammanhang eller 
miljöer). Betydelsen av en social representation för en per-
son kan till exempel öka om gruppen eller kulturen som 
genererar eller markant upprätthåller representationen är 
viktig för personen. På samma sätt kan betydelsen av en 
social representation öka om den skulle bli relevant för den 
pågående aktivitet som personen är involverad i. 

 
Att tillägnande och acceptans av sociala representationer hänger 

samman med social identitet framhålls av flera forskare (t.ex. Bre-
akwell, 2001; Brewer, 2001; Condor, 1990). Social identitet och 
grupptillhörigheter begränsar villigheten att på ett slumpmässigt 
sätt acceptera sociala representationer. Vi tenderar att konstruera 
personliga representationer som är förenliga med de krav som vår 
identitet ställer. Forskning har visat att individer är benägna att av-
visa sociala representationer som kan hota betydelsefulla aspekter 
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av deras identitet alternativt kan individer omskapa dem för sitt 
egna personliga användande (se Breakwell, 2001).  

 

Avslutande reflektioner 

Litteraturen kring mångprofessionell samverkan visar att det finns 
såväl potentiella förtjänster som potentiella svårigheter när profes-
sioner ska samverka med varandra. Detta bör också beaktas och 
medvetandegöras i relation till resursteamsverksamheten. Vi kan 
anta att det föreligger skillnader mellan de olika professionella och 
organisatoriska kulturerna, dvs. olika professionsspecifika synsätt, 
språkbruk, normsystem, värderingar, arbetssätt och metodiker.  

I vilken utsträckning skapar detta professionell etnocentricitet, 
samarbetssvårigheter, språkförbistring och konflikter? I vilken ut-
sträckning skapar olikheterna bättre möjligheter att se och överväga 
hela elevproblematiken, en ökad lokal kunskapsbank mellan profes-
sionerna, en förbättrad beslutsfattarkapacitet och mer holistiska, 
mångsidiga och samverkande interventioner? Finns det tecken på 
förrädiska socialpsykologiska processer som bl.a. ingruppsfavorise-
ring och utgruppsdevaluering?  

Sådana processer tenderar särskilt att uppstå när gränser mellan 
grupper är oklara, vid konflikter eller när ena gruppen känner sig 
hotad av den andra gruppen. Motsättningar mellan grupper kan 
komma att utvecklas p.g.a. skillnader mellan deras sociala repre-
sentationer. Sådana representationer hänger dessutom samman med 
social identitet. Vad har de aktörer som är involverade i resurste-
amsverksamheten för sociala representationer om sig själva, om 
varandra och om den samverkan som de har med varandra? Studiet 
av sociala representationer är väsentligt för att förstå individers och 
gruppers föreställningar om och handlingar i det vardagliga livet 
och deras sätt att förhålla sig till och interagera med andra individer 
och grupper. 
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3. Tidigare forskning 

I det här kapitlet redovisas en del forskning om interprofessionell 
samverkan runt barn eller ungdomar som uppvisar psykosociala 
problem eller skolproblem. Huvudsakligen redogörs forskning som 
gjorts utanför Sverige och i relation till verksamheter som har mer 
eller mindre likheter med men är aldrig helt identisk med resurste-
amsverksamheten. Därför är det viktigt att läsa detta kapitel med 
viss distans och eftertanke och betrakta denna forskningsöversikt 
som underlag för reflektioner och diskussioner. 

 

Mångprofessionell samverkan och 
professionella barriärer i skolan 

Spratt et al. (2006) genomförde sex fallstudier i Skottland med syftet 
att undersöka interaktionerna mellan olika professionella grupper i 
skolmiljön och i relation till arbetet med att stödja elevers psykiska 
hälsa och välbefinnande. Enligt intervjuerna uttrycker lärare en lätt-
nad över att ha ”specialister” som arbetar i skolan och att frågorna 
kring elevers psykiska hälsa och välbefinnande därigenom är upp-
fångande. En del av lärarna menar att närvaron av dessa professio-
ner dessutom har en positiv påverkan på hur de själva mår.  

Samtidigt tycks närvaron av dessa professioner i skolan resultera 
i att lärares ansvar för elevers psykiska hälsa och välbefinnande 
uppluckras istället för att resultera i nya tankebanor. Vidare visar 
deras resultat att det finns en mängd betydelsefulla hinder för 
kommunikationen mellan lärare och andra professioner, t.ex. lärares 
scheman och att de befinner sig långt ifrån varandra rent lokalmäs-
sigt på skolan. Ett mer grundläggande hinder är problemet med 
professionella gränser, dvs. barriärer och rivaliteter mellan profes-
sionella grupper. När de har elever med beteendeproblem så undvi-
ker lärare att söka råd utanför den egna professionen. De flesta lä-
rarna rapporterar att de skulle vända sig till andra lärare. 

There was some evidence of teachers actively rejecting other 
professionals as a potential source of advice or information. Te-
achers questioned the validity of receiving training or advice 
from individuals without direct experience of classroom mana-
gement, even when those professionals had specific expertise 
about the mental health of children (Spratt et al., 2006, s. 397). 
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Dessutom var många av dem som arbetade i skolan och som inte 
själva var lärare medvetna om denna misstänksamhet och undvek 
därför att engagera sig med lärare som ett resultat av den potentiella 
fientligheten. Detta förstärkte i sin tur de professionella gränserna 
mellan dem. De strikta konfidentialitetsreglerna bland dem som ar-
betade med skolhälsa och sociala frågor, ledde också till att lärare 
upplevde att de gick miste om information som de tänkte sig att de 
skulle behöva för att bättre hantera elever som har särskilda behov.  

Spratt el al. (2006) drar också slutsatsen att medan icke-lärarpro-
fessioner i skolan i stor utsträckning är isolerade från andra 
medlemmar från den egna professionen och istället ingår i mång-
professionella team där de samarbetar med varandra så fortsätter 
lärare att vara omgivna av medlemmar från den egna professionen 
och isolerade från andra nätverk. ”Consequently, the non-teaching 
interprofessional team often supported young people in spite of the 
school, rather than in a spirit of co-operation” (s. 400). Slutligen kon-
staterar Spratt el al. (2006) att en ”holistisk” approach till hälsa och 
välbefinnande inte automatiskt uppnås genom att bara importera 
specialister till skolan eftersom det verkar vara svårt att förändra 
lärares väletablerade praktiker i de existerande skolorna. 

 

Prereferala team i USA 

En teamverksamhet i USA som har starka beröringspunkter med 
såväl svenska elevhälsoteam som den resursteamsverksamhet som 
är föremål för denna studie är s.k. prereferala team (prereferral 
teams). I likhet med resursteamsverksamheten har prereferala team 
en inkluderande målsättning, dvs. ”to help nonidentified children 
and prevent unnecessary referrals to special education /…/ to help 
maintain at-risk students in the regular classroom” (Meyers et al., 
1996, s. 120). Genom olika stödinsatser riktade till lärare och elever 
syftar den prereferala teamverksamheten till att bibehålla elever 
som är ”svåra att undervisa” i det ordinarie klassrummet (Burns & 
Symington, 2002; Lane et al., 2004; Nelson et al., 1991).  

Själva proceduren kan beskrivas i ett antal steg. Vanligtvis inleds 
den med att den lärare, som bekymrar sig för en elevs studiepresta-
tioner och/eller beteende i skolan, vänder sig till det prereferala 
teamet som finns på skolan med sitt bekymmer eller ”elevärende”. 
Han eller hon träffar teamet för att diskutera problemet, tidigare 
försökta interventioner och utfallen eller effekterna av dessa försök. 
Därefter engagerar sig läraren och teamet tillsammans i en problem-
lösningsprocess för att läraren genom detta ska få hjälp och stöd i att 
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hantera problemet och genomföra interventioner. Om dessa prerefe-
rala interventioner fungerar så kommer eleven inte att bli överflyt-
tad till specialundervisningen (Hammond & Ingalls, 1999).  

En viktig aspekt i dessa prereferala interventioner är att föreslå 
förändringar i undervisningen och/eller sättet att leda, organisera 
och hantera eleverna i klassrummet (classroom management) som 
hjälper läraren att bättre hantera elever som är svåra att undervisa 
(Myers & Kline, 2001/2002, s. 34). Prereferala team är dessutom 
mångprofessionella, dvs. består av flera yrkesföreträdare (Eidle et 
al., 1998; Knotek, 2003a), och utgörs oftast av lärare, kurator, special-
pedagog, skolpsykolog och skoladministratör men kan även in-
rymma talpedagog, skolsköterska och socialarbetare (Truscott et al., 
2005).  

En del forskning om prereferala team har genomförts (för en 
översikt, se Thornberg, 2008a) men det som är av särskilt intresse att 
fästa uppmärksamhet på för denna undersökning är studier kring 
samverkan mellan team och lärare samt mellan team och föräldrar. 

Samverkan mellan prereferala team och lärare 
I en studie som genomfördes av Meyers et al. (1996) deltog både 
medlemmar från prereferala team och lärare som samverkar med 
prereferala team. Enligt resultaten värderade flera av dem mångpro-
fessionalismen som något positivt (t.ex. ”var och en kan se barnen i 
olika sammanhang” och ”att lyssna till andras perspektiv är till jät-
testor hjälp”). Samtidigt rapporterar en del av dem att de upplever 
att lärares inblandning och deltagande i teamprocessen är otillräck-
lig och att det finns en bristande respekt gentemot lärarna bland 
vissa team eller teammedlemmar (t.ex. ”teamet verkar sitta där och 
undra om du talar sanning, du måste liksom försvara din position”). 
Sådana upplevelser eller erfarenheter är naturligtvis ett hot mot en 
välfungerande mångprofessionell samverkan mellan lärarna och de 
andra professionerna.  

Knoteks (2003a) undersökning uppmärksammar oss dessutom på 
lärarens särskilda utsatthet i denna samverkan. Den lärare som i den 
dagliga verksamheten ansvarar för och i undervisningen arbetar 
med eleven är också den som är mest identifierad eller professionellt 
associerad med eleven bland den samlade personalen som är invol-
verad i den prereferala processen. Därför riskerar läraren att förlora 
mycket mer än någon av de andra om eleven missköter sig eller 
presterar dåligt i sitt lärande och skolarbete. Dessutom måste lära-
ren diskutera sitt problem angående sin elev eller sina elever inför 
rektor, skolpsykolog, kurator och lärarkollegor. Lärarens professio-
nella identitet och anseende är därför i ett särskilt utsatt läge.  



 26 

Vidare visar denna studie att lärarens initiala beskrivning av ele-
ven också är den mest värderande och negativa av alla beskriv-
ningar som görs av dem som arbetar i den prereferala processen. I 
valet av att fokusera på tillkortakommanden i det egna sättet att un-
dervisa och arbeta eller på tillkortakommanden hos eleven väljer 
lärare hela tiden det sistnämnda. Orsaken till problemet förläggs 
således i eleven. De samtal som därefter äger rum mellan de olika 
professionerna tenderar dessutom att stödja lärarens representation 
om problemet genom att fortsätta förlägga orsaken till problemet i 
eleven eller i hans eller hennes familj. Därigenom konstrueras kol-
lektivt representationer som är i linje med lärarnas initiala beskriv-
ning.  

Att prereferala team tenderar att förlägga orsaken till problemet i 
barnen (”within-child explanations”) och i barnens hemmiljö har 
också visats i andra studier, vilket innebär att man tenderar att för-
bise och därmed inte tillräckligt ta reda på i vilken utsträckning som 
skolmiljön, undervisningen, klassrummets ekologi och lärares ar-
betssätt och bemötande skapar eller bidrar till problemet (Eidle et 
al., 1998; Klingner & Harry, 2006; Rubinson, 2002; Truscott et al., 
2005; Ysseldyke & Algozzine, 1983). Liknande problematik har även 
iakttagits i en svensk studie om hur elevhälsoteam samtalar om ele-
ver (Hjörne & Säljö, 2004, 2008). 

I forskning om prereferala team har man också intresserat sig för 
att undersöka interventionsintegritet, dvs. i vilken grad en interven-
tion implementeras av lärare i linje med hur den ursprungligen var 
utarbetad av teamet. Forskningen tecknar en bild av låg interven-
tionsintegritet i fråga om hur lärare hanterar rekommenderade in-
terventioner från team (Witt, Gresham & Noell, 1996). Bristande 
kunskaper om interventionerna bland lärare samt bristande in-
struktioner från teamet till lärare om interventionerna är möjliga 
förklaringar till detta (jfr. Lane et al., 2003, 2004).  

En studie av Slonski-Fowler och Truscott (2004) visar att det finns 
tre kritiska punkter i teamprocessen som särskilt kan resultera i att 
lärare blir disengagerade: (a) när teamet ignorerar eller undervärde-
rar vad lärare säger och gör, (b) när teamet föreslår interventioner 
som är vaga, irrelevanta eller begränsade, och (c) när teamet i låg 
grad tar ansvar och gör uppföljningar efter sitt möte med lärare. 
Analyser av lärarintervjuer, observationer från teamen och deras ar-
bete samt vad som sker i klassrummen ledde fram till en modell om 
graden av lärares engagemang i teamprocessen (se figur 1). 
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Figur 1. Kontinuum av lärares deltagande och engagemang i 
prereferala team (Slonski-Fowler & Truscott, 2004, s. 16, min 

översättning) 
 

Medan de horisontella pilarna i figuren representerar ideala steg i 
lärares deltagande så representerar de vertikalt nedåtriktade pilarna 
olika punkter under den prereferala processen där lärare disengage-
rar sig från processen, antingen genom att dra sig undan den eller 
genom ett slags funktionellt disengagemang, t.ex. att strunta i att imp-
lementera några eller samtliga interventionsstrategier, att vara ovil-
lig i att engagera sig i problemlösning tillsammans med teamet, att 
vara tyst eller att inte utmana teamet när mötena och interventioner-
na leder fram till oacceptabla utfall.  

Slonski-Fowlers och Truscotts (2004) studie visar att åtta av de 12 
lärarna tycker att teamet inte värdesätter deras roll som informanter. 
Lärarnas underliggande antagande tycks vara att teamet sannolikt 
kommer att nonchalera deras professionella observationer och pre-
sentationer av eleverna. Nio av de 12 lärarna tycker att de interven-
tionsstrategier som den prereferala processen lett fram till är över-
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flödiga, allmänna eller för vaga för att implementera och därför var-
ken möter de aktuella elevernas individuella behov eller hjälper lä-
rare genom att förse dem med effektiva klassrumsinterventioner. 
Enligt intervjuerna med lärarna genererar teamet få nya klassrums-
rekommendationer som lärarna inte redan har prövat innan de 
vände sig till teamet. De anser också att utarbetandet av individuella 
planer för att stödja dessa elevers lärande bara är pappersarbete och 
slöseri med tid.  

Vidare upplevde lärarna att teamet inte tog något eller ytterst li-
tet ansvar för implementeringen eller utfallen, vilket också utgjorde 
en källa för frustration hos många lärare. Teammedlemmar följde 
inte upp lärares implementeringar av de rekommenderade inter-
ventionerna. Trots att flera av lärarna i studien gav uttryck för dessa 
negativa åsikter så delades detta inte av alla. Några lärare uttryckte 
mer positiva uppfattningar om teamet och den prereferala proces-
sen. De menade att deras direkta kontakt med och relation till en 
eller flera teammedlemmar gav dem en positiv syn på processen. De 
lärare som uttryckte positiva känslor till teamets uppföljningar och 
ansvarstagande i processen upplevde att det var ett gemensamt an-
svarstagande hos teamet och läraren. 

En studie av Kutsick, Gutkin och Witt (1991) indikerar att samar-
bete och att läraren aktivt deltar i processen där interventioner ge-
nereras är viktiga aspekter för att lärare ska acceptera interventio-
nerna och vara motiverade att implementera dem. Interventioner 
som rapporterades vara utvecklade genom ett samarbetande sam-
spel mellan skolpsykologer och lärare hade en större acceptans hos 
lärare än identiska interventioner som rapporterades vara utveck-
lade genom antingen skolpsykologers eller lärares eget arbete.  

Resultaten från såväl Slonski-Fowler och Truscott (2004) som 
Kutsick et al. (1991) pekar på begreppet interventionsacceptans som 
innebär att ”participants should ’like’ a planned intervention, beli-
eve it will be effective, and find it practical to implement” (Truscott 
et al., 2000, s. 173). I sin konsultativa roll som team är en sådan ac-
ceptans hos lärare en avgörande faktor både för samarbetet och för 
att de interventioner som föreslås ska ha god effekt (förutsatt att de 
föreslagna interventionerna är vetenskapligt grundade och baseras 
på en systematisk analys av problemet). 

Hur lärare uppfattar teamet, deras arbetsprocedurer, interventio-
ner och utfallet av dessa interventioner har stor betydelse för hur 
framgångsrik och effektiv teamverksamheten är. En forskningsöver-
sikt som jämfört och analyserat sju studier om hur lärare skattar 
prereferala team tecknar en blandad resultatbild. Generellt visar re-
sultaten att lärare ställer sig neutrala till eller är något missnöjda 
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med det utfall som teaminterventioner leder fram till. Enligt en av 
studierna menar flera lärare att teammedlemmar ofta föreslår 
många interventioner som de själva redan har försökt med men inte 
haft någon framgång med (Papalia-Berardi & Hall, 2007). Det finns 
därför all anledning för team att inte ta sin legitimitet i skolan och 
bland lärare för given, utan istället aktivt arbeta för att erhålla lära-
res förtroende och respekt, inte genom att hela tiden ”stryka dem 
medhårs” utan genom att lyssna in dem, utveckla goda samarbets-
relationer, vara tillgängliga, föra konstruktiva samtal, göra nog-
granna datainsamlingar kring elevärenden, se till att föreslagna in-
terventioner sker efter en noggrann analys av problemet och tidi-
gare interventioner och att dessa är väl instruerade, vetenskapligt 
grundade och föreslagna i samråd med lärare samt ägna tid åt upp-
följningar. 

I en studie av Rubinson (2002) identifierades ett par svårigheter 
med att utveckla en fungerande samverkan mellan denna typ av 
mångprofessionella team och ämneslärare som arbetar med äldre 
elever. En av dessa svårigheter var tendensen hos en del av dessa 
lärare att vara mer engagerade i ämnet som de undervisar i än i ele-
verna. Många teammedlemmar upptäckte att när elevers behov föll 
utanför standardpraktiken så såg lärare specialundervisning och 
studierådgivning som de enda lösningarna. Många lärare fokuse-
rade i stor utsträckning på att genomföra sin undervisning oavsett 
om alla elever behärskade de förkunskaper som var nödvändiga för 
att tillägna sig undervisningsinnehållet. Elever som saknade nöd-
vändiga förkunskaper och färdigheter betraktas vara i behov av 
stöd- eller specialundervisning som skulle ske någon annan stans än 
i lärarens klassrum.  

En annan svårighet var att engagera och involvera lärare till att 
delta och fungera som medlemmar i teamen. Vanligtvis hänvisade 
lärare till tidsbrist och schemasvårigheter som orsaker till att de inte 
kunde delta. En del lärare uttryckte också att de inte såg vad de 
skulle kunna bidra med, att de betraktade teamprocessen som ett 
specialpedagogiskt projekt. De trodde inte att de själva hade färdig-
heter som skulle kunna hjälpa dessa elever medan de menade att 
andra professioner hade det. Samtidigt visar studien att i de mest 
framgångsrika teamen var lärare involverade som aktiva deltagare 
och teammedlemmar tillsammans med de andra professionsut-
övarna.  

Två faktorer som ledde till en tendens att generera interventioner 
som skulle ”behandla” eleven istället för att utveckla interventioner 
som syftade till att förändra praktiken och miljön i klassrummet var 
dels en utbredd uppfattning hos teammedlemmar att lärarstöd var 
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samma sak som handledning och dels en tendens att enbart förklara 
problemet som brister hos eleverna och i deras familjer. När team-
medlemmar så som kuratorer, socialarbetare eller psykologer upp-
fattade lärarstöd som handledning av lärare så värjde de sig mot 
detta. ”Hur kan vi berätta för lärare hur de ska undervisa? Vad vet 
vi om undervisning?” Mot ett sådant synsätt på lärarstöd kan istället 
en mer jämlik, kollegial och konsultativ samverkan ställas där 
teammedlemmar fungerar som bollplank, erbjuder lärare möjlighet 
till reflektion och att ta del av andra perspektiv (t.ex. från psykologi, 
socialt arbete, medicin etc.) på problemet. I en sådan samverkan 
skulle problemlösningsarbetet ses som gemensamt. 

Ytterligare en svårighet som Rubinson (2002) identifierade var 
misstroenderelationer. I allmänhet var lärare misstänksamma mot 
andra professioner utifrån. Ofta var de motvilliga att ansluta sig till 
teamen och valde istället att diskutera problemen mellan sig själva. 
Detta bottnade i en föreställning bland lärare om att socialarbetare, 
psykologer och andra inte förstår deras arbete och klassrum. Dess-
utom fanns det hos lärarna en oro för att elever med funktionsned-
sättningar eller stora svårigheter skulle komma in i deras klassrum 
igen. Från början var också socialarbetare, kuratorer och skolpsy-
kologer obekväma med att hantera klassrumsärenden. De menade 
att de inte visste något om klassrumspraktiken och ville heller inte 
trampa in i lärares territorium. Dessa föreställningar bland lärare 
respektive bland de andra professionerna i teamet missgynnade en 
positiv mångprofessionell samverkan där man tillsammans skulle 
ha kunnat analysera och kartlägga problemen för att generera inter-
ventioner i klassrummen. 

Samverkan med föräldrar 
Som tidigare nämnts tenderar diskussionerna i den prereferala pro-
cessen resultera i att förklaringar av problemen som går ut på att or-
saken ligger i eleven och i hans eller hennes familj (Eidle et al., 1998; 
Klingner & Harry, 2006; Knotek, 2003a; Ysseldyke & Algozzine, 
1983). Därför blir både eleven och hans eller hennes föräldrar sär-
skilt utsatta i den samverkan som de involveras i för att hantera det 
aktuella problemet. I denna sociala process betraktas de som ”avvi-
kande” på ett negativt sätt och löper stor risk för stigmatisering.   

Klingners och Harrys (2006) studie visar att föräldrars medver-
kan i den prereferala processen var låg. Klinger och Harry noterade 
ett antal problem relaterat till detta: (a) negativa kommentarer om 
och förringande av familjen, t.ex. etikettera dem som ”knäppa”, 
”efterblivna” eller ”opålitliga”, (b) inadekvat eller sporadisk tolk-
hjälp, (c) ignorans och oprofessionalism så som att inte bry sig om 
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föräldrars frågor eller kommentarer eller att konversera inför föräld-
rar som om de inte var närvarande, (d) bristande sensitivitet i sam-
spelet med föräldrar, t.ex. att vara oförskämd, otrevlig eller krän-
kande, och (e) att misslyckas med att förstå de svårigheter som för-
äldrar beskriver. 

Särdrag hos ett framgångsrikt prereferalt team 
Etscheidt och Knesting (2007) genomförde en kvalitativ fallstudie 
för att undersöka den sociala dynamiken hos ett prereferalt team vid 
en grundskola som nominerats som en skola som hanterar och vid-
tar åtgärder kring elevärenden på ett framgångsrikt och exempla-
riskt sätt. De identifierade ett antal särdrag som kännetecknade det 
välfungerande teamet och dess framgångsrika arbetsprocess:  
 

• Mångprofessionella interaktioner: Medlemmarna betonade värdet av ett mångpro-
fessionellt perspektiv i samtalet kring och hanterandet av elevärenden och till 
det faktum att det bidrog till en mer komplett förståelse av varje barn. Enligt 
observationerna var samtliga teammedlemmar aktiva deltagare i diskussionen 
om elevens behov.  

• Teammedlemmarna upplevde att de olika teammedlemmarnas erfarenheter och 
expertis bidrog till att problemlösningsprocessen fungerade så väl och var så 
framgångsrik. Observationerna visade att medlemmarna återkommande refere-
rade till forskning, teorier och program.  

• Kontinuitet och konsekvens präglade gruppdiskussioner och beslutsfattanden.  
• Teammedlemmarna uttryckte ett starkt engagemang.  
• Föräldrars delaktighet i problemlösningsmöten: Föräldrarna betraktades och be-

handlades som värdefulla resurser.  
• Rektors stöd och engagemang: Rektorn satsade med ekonomiska resurser för att 

underlätta arbetet och deltog själv aktivt i processen.  
• Data och dokumentation vägleder dialogen: Observationerna visade att alla möten 

inleddes med en överskådlig, detaljerad och dataunderbyggd beskrivning av 
eleven, lärarens huvudsakliga fokus och nuvarande interventioner. Att denna 
beskrivning var dataunderbyggd innebär att beskrivningarna byggde på in-
samlad information om t.ex. skeenden i klassrummet. Lärare som kom till mö-
tena hade fått verktyg för att göra systematisk dokumentation som stöd för sina 
beskrivningar.  

• I samtalet kring att försöka hantera problemet fokuserade man på en sak i taget, 
vilket skapade en god struktur i samtalet.  

• Teamet utforskade en mängd olika alternativ för att hantera problemet: Utforskandet 
och diskussionen kring en variation av lösningar handlade främst om interven-
tioner i klassrummet. Fokus låg på elevens behov och styrkor, tidigare inter-
ventionsförsök och deras utfall samt vad för slags stöd som läraren i klassrum-
met kan behöva. 

• Professionella i meningsskiljaktigheter: Teammedlemmarna talade om vikten av att 
bibehålla professionella relationer genom diskussioner och problemlösnings-
processer, särskilt under konflikter eller meningsskiljaktigheter, och därigenom 
bibehålla ett tryggt och behagligt klimat i dessa möten. Observationerna från 
mötena bekräftade ett klimat som befrämjar en trygg och öppen diskussion.  

• Läraracceptans: Enligt teammedlemmarna förbättrades diskussionerna och be-
sluten genom lärarnas aktiva deltagande i processen. Lärarna fokuserade på 
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vad de kunde göra för att eleven skulle kunna prestera bättre, inte på vad nå-
gon annan skulle göra åt saken.  

• Ständig och kontinuerlig ansträngning för att förbättra processen: teammedlemmar-
na var fokuserade på hur de kontinuerligt kunde förbättra såväl samspelet mel-
lan medlemmarna som problemlösningsprocessen.  

 
Det är dock viktigt att påpeka att detta är en fallstudie som ut-

görs av ett enda team och en enda skola. Det innebär att man inte 
utan vidare kan generalisera hur som helst. Inte heller kan vi utifrån 
resultaten uttala oss om de identifierade särdragen orsakar eller ens 
korrelerar med teamets framgång, endast att de karaktäriserar det 
specifika teamet och den specifika problemlösningsprocessen på 
aktuella skolan (Thornberg, 2008). De identifierade särdragen kan 
dock utgöra underlag för diskussion och reflektion bland praktiker 
som är inblandande i mångprofessionell samverkan kring elevären-
den så som elevhälsoteam, resursteam och samverkande lärare. 

 

Interprofessionell samverkan kring 
utsatta barn i Norge 

Williumsen (2007) har i sin forskning tittat närmare på den interpro-
fessionella samverkan som äger rum kring utsatta barn inom den 
kommunala och statliga barnavården i Norge. Myndigheterna inom 
barnavården är ålagda att samverka med andra berörda myndighe-
ter och förvaltningar där avsikten är att företrädare för olika berörda 
myndigheter eller professioner ska kunna enas om gemensamma 
lösningar och kunna samordna sin kompetens och sina resurser till 
det bästa för barnet och familjen.  

Williumsen (2007) definierar i sin studie interprofessionell sam-
verkan kring utsatta barn som ”samverkan mellan olika yrkesgrup-
per eller professioner för att finna bästa möjliga åtgärder för barnen 
och familjerna” (s. 186) och ”kan också innebära en samverkan tvärs 
över förvaltningsgränser, eftersom de professionella kommer från 
olika myndigheter och förvaltningar” (s. 186). De olika professioner 
som var representerade i studien var socionomer, barnpedagoger, 
psykologer, lärare, psykiatriker och studerande vid högskolor. 
Några av deltagarna i studien saknade professionell utbildning men 
hade istället en lång yrkeserfarenhet.  

De förvaltningar som fanns med i studien var den kommunala 
barnavården, de statliga barnavårdsinstitutionerna, skolor på insti-
tutionerna och i lokalsamhället, samt den psykiatriska öppenvårds-
mottagningen för ungdomar. Studien genomfördes genom inter-
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vjuer med ett urval av inblandade professionella aktörer samt med 
föräldrar. 

De professionellas erfarenheter av samverkan 
När de professionella beskriver sina erfarenheter av samverkan så 
figurerar två olika aspekter av samverkan: 

(a) De professionellas bidrag. De bidrag som informanterna beskrev 
kunde sorteras in under kategorierna ”kunskap om egna och andras 
tjänster”, ”problemförståelse”, ”prioritering”, ”engagemang” och 
”handlingsutrymme”. Dessa professionella bidrag kunde variera 
beroende på det enskilda fallet. ”Den personliga komponenten var 
särskilt viktig då den representerade en potential för kommunika-
tion och villighet att tänja på gränser, både mellan professioner och 
förvaltningar. Barnens sammansatta problem utmanade de profes-
sionella och de behövde därför ett handlingsutrymme för att kunna 
diskutera och hantera oförutsedda situationer och skapa alternativa 
lösningar” (Williumsen, 2007, s. 188).  

(b) De professionellas samspel. Denna aspekt innehöll kategorierna 
”bygga nätverk”, ”utveckla förtroende” och ”vara flexibel”. An-
svarsgrupper etablerades för varje barn och där även barn och för-
äldrar deltog. Regelbundna gruppmöten anordnades och mellan 
mötena hade man telefonkontakter och mindre möten. ”Det var 
viktigt att bygga upp förtroendefulla relationer för att kunna vara 
öppna mot varandra, dela positiva och negativa erfarenheter, samt 
stödja varandra i att finna lösningar på barnens sammansatta pro-
blem. Dessutom var det viktigt med flexibilitet för att kunna pröva 
nya och kreativa åtgärder, eftersom problemställningarna ändrade 
sig över tiden och standardiserade upplägg inte alltid var tillräck-
liga” (s. 189).  

De professionellas bidrag och deras samspel med varandra blev 
byggstenar i en samverkansprocess som bidrog till att samordna de 
olika insatserna för barnen. I den interprofessionella samverkan 
uppfattade man betydelsen av att vara öppna och tillgängliga för 
varandra när det behövdes. De upplevde att de var beroende av 
varandras kompetens och beredskap. ”Resultaten visar att det var 
viktigare att vara flexibel än att upprätthålla rigida professionsgrän-
ser. Det kan finnas flera anledningar till detta, t.ex. barnens sam-
mansatta problem och graden av oförutsägbarhet. Allvarliga psyko-
sociala problem kräver hög professionell kompetens och välgrun-
dade insatser, vilket verkade mildra konflikterna mellan de inblan-
dade professionerna” (s. 192). Resultatet pekar således bl.a. på bety-
delsen av att inte låta en upptagenhet av att hävda sin egen profes-
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sion och försvara sina revir skymma sikten för barnens bästa och de-
ras behov.  

Föräldrarnas erfarenheter av samverkan 
En huvudkategori som analysen av föräldraintervjuerna resulterade 
i var ”rekonstruktion av föräldraskapet”. Genom att barnet var föremål 
för verksamheten hotades upplevelsen eller självbilden av att vara 
goda föräldrar. Föräldrarnas projekt var därför att rekonstruera sin 
position som föräldrar. Till denna huvudkategori kunde kategori-
erna ”stöd barnet”, ”slåss för hjälp och tjänster”, ”strävan efter ett 
vanligt vardagsliv” och ”upprätthåll självbilden” relateras. Det 
fanns både känslor av hot och lättnad bland dem.  

Föräldrarna ville också bli betraktade som dugliga och likvärdiga 
parter i samverkansprocessen samtidigt som de behövde stöd och 
erkännande. ”Resultatet visar att när föräldrarna blev inkluderade i 
samverkan på ett aktivt, deltagande och stödjande sätt, så bidrog 
detta till ett återupprättande av deras föräldraskap” (s. 194).  

Föräldrar vill bli bemötta med respekt och medmänsklighet, är-
lighet och engagemang. De vill att de professionella erkänner dem 
som föräldrar och inkluderar de insatser som de kan bidra med i det 
gemensamma arbetet att finna de bästa lösningarna för barnen. 
Trots att denna verksamhet som Williumsen har studerat på många 
sätt skiljer sig från resursteamets verksamhet så finns det en del be-
röringspunkter som gör forskningen värd att beakta. 

 

Avslutande reflektioner 

Den tidigare forskningen indikerar att när man implementerar 
mångprofessionell samverkan och teamverksamhet i relation till 
skolan så sker inte detta utan problem. Det finns en mängd tänkbara 
utmaningar eller svårigheter. När andra professioner kommer in i 
skolan för att arbeta med elever med psykosociala eller andra sam-
mansatta problem så kan det uppstå en lättnad hos lärare och sam-
tidigt en förväntan om att de nu kan lämna över ansvaret till dessa 
”experter” istället för att se det som ett gemensamt projekt där de 
själva ska ha en aktiv roll genom att förändra sitt eget arbetssätt och 
tillägna sig nya former för att stödja dessa elever. En del studier har 
funnit ett motstånd bland lärare beträffande samarbetet med andra 
professioner kring dessa elever. Ett grundläggande hinder är just 
problemet med professionella gränser, dvs. barriärer och rivaliteter 
mellan professionella grupper. Mot bakgrund av dessa studier är 
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det därför rimligt att förvänta sig att resursteamsverksamheten kan 
få komma att brottas med sådana professionella gränser och ett visst 
motstånd bland lärare.  

Samtidigt visar studier även på den utsatthet som lärare själva 
befinner sig i. Deras professionella identitet och anseende är i ett 
särskilt utsatt läge då de har elever som de inte förmår hantera på 
egen hand och måste vända sig till andra. Professionell samverkan 
hotas om lärare upplever att vad de tycker, tänker och säger under-
värderas eller förringas av teamen, om teamprocessen förser lärare 
med strategier som inte är effektiva och om teamet inte följer upp 
efteråt. Viktiga aspekter för en god samverkan mellan lärare och 
team som utgörs av andra professioner tycks vara: 

 
• att teamet bekräftar och värdesätter lärares information 
• att man utvecklar goda relationer till varandra och är öpp-

na och tillgängliga för varandra 
• att mångprofessionalism inte ses som ett hot utan som en 

enorm tillgång bland både lärare och teampersoner 
• att lärare är aktiva och jämlika deltagare i problemlösnings-

processen och fokuserar på vad de kan utveckla och bidra 
med 

• att teamet utvecklar klassrumsstrategier tillsammans med 
lärare 

• att lärare och teampersoner uppfattar att de har ett gemen-
samt ansvar för arbetet med eleven 

• att teamet tar ett medansvar för implementeringen och dess 
utfall, samt gör uppföljningar tillsammans med läraren 

• att de inblandade är flexibla och inte rigida beträffande 
professionsgränser 

• att sinsemellan kunna bibehålla professionella relationer i 
problemlösningsprocesser – i synnerhet vid meningsskilj-
aktigheter – och därigenom bibehålla ett klimat som be-
främjar en trygg och öppen diskussion och samverkan 

• att rektor ger sitt stöd och är engagerad i arbetet 
 
I ljuset av denna forskning finns det anledning att diskutera 

dessa aspekter i relation till resursteamsverksamheten. I vilken ut-
sträckning arbetar teampersonerna medvetet med att bygga relatio-
ner till lärare och annan skolpersonal? Hur lyssnar de till och be-
möter lärare? Vilka attityder har lärare till teampersonerna och in-
terventionerna? Hur delaktiga är lärare i problemlösningsproces-
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serna? Hur ser lärare och teampersoner på ansvar och samarbete? 
Vilken roll har rektorerna i detta arbete? 

Vidare pekar studier på vikten av att lärare och teampersoner 
bemöter och samverkar med föräldrarna på ett professionellt sätt. 
Om lärare eller teampersoner är nedlåtande, ignorerande, krän-
kande eller oförmögna att förstå de svårigheter som föräldrar be-
skriver så utgör detta hinder för att få med föräldrarna i arbetet med 
eleven. Studier visar att när föräldrar betraktas och behandlas med 
respekt och som värdefulla resurser så är detta gynnsamt för arbe-
tet. Mot bakgrund av detta är det viktigt att resursteamet arbetar 
med att såväl skapa relationer med föräldrar som att stötta positiva 
relationer mellan skola och hem. Hur ser då detta arbete ut? 
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4. Metod 

De data som ligger till grund för studien har genererats genom me-
toder som syftar till att komma nära människors egna föreställ-
ningar och uppfattningar: kvalitativa intervjuer och fokusgrupper.  

I kvalitativa intervjuer intresserar sig forskaren för intervjuperso-
nens perspektiv med hjälp av att ställa frågor som ger intervjuper-
sonen stort utrymme att svara med egna ord. Dessutom följer inter-
vjuaren upp intervjupersonens svar med följdfrågor som syftar till 
att uppmuntra eller locka intervjupersonen att berätta mer eller ut-
veckla sitt svar (Bryman, 2001; Kvale, 1997; Seidman, 2006).  

Fokusgrupp är en form av gruppintervju i vilken en grupp samta-
lar kring ett ämne som forskaren valt ut. Det är en metod som ut-
nyttjar interaktionen i en gruppdiskussion där deltagarna kan hålla 
med, bygga vidare på, fråga, kommentera och ifrågasätta varandras 
olika utsagor (Kitzinger & Barbour, 1999; Morgan, 1996, 1998; Wi-
beck, 2000). Det ger mig som forskare möjlighet att ta del av en 
grupps gemensamma eller delade kulturella förståelse och hur del-
tagare i en viss grupp tillsammans tänker kring ett ämne eller ett fe-
nomen (Wibeck, 2000). Forskaren eller intervjuaren som genomför 
en fokusgrupp brukar benämnas moderator.  

 

Deltagare 

Sammanlagt 30 personer deltog i studien. Deltagarna har det 
gemensamt att de på olika sätt är eller har varit involverade i re-
sursteamets verksamhet. Fyra ungdomar (tre pojkar och en flicka) 
som resursteamet har arbetet med har intervjuats (samtliga ungdo-
mar är 15 år eller nyss fyllda 16 år) och går i årskurs 8 (vårterminen) 
eller årskurs 9. Sju föräldrar till sammanlagt sex ungdomar som re-
sursteamet arbetat med har också intervjuats (fem fäder och tre 
mödrar). Åtta lärare och sju rektorer har deltagit i fokusgrupper. De 
fyra medarbetarna i resursteamet har utgjort en egen fokusgrupp i 
studien.  

 

Genomförande 

Själva datainsamlingen genomfördes under slutet av vårterminen 
och under höstterminen 2008. Det finns flera skäl till varför jag har 
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valt att genomföra fokusgrupper istället för individuella intervjuer 
med lärare, rektorer och resursteam. För det första är det en mindre 
kostsam datainsamlingsmetod som, jämfört med intervjuer, erbju-
der flera personer att vara med i studien om man konstanthåller den 
tid som läggs ner av forskaren beträffande datainsamling.  

Genom att ta del av gruppdiskussionerna hos deltagarna får jag 
som forskare också en större tillgång till det språk som deltagarna 
använder i den vardagliga interaktionen, t.ex. ord som deltagarna 
föredrar att använda, deras begrepp och resonemang för att förstå 
världen (Wilkinson, 1998). Att deltagarna ställer frågor till eller 
kommenterar varandra under diskussionens gång är dessutom 
ovärderligt i en explorativ ansats som denna eftersom jag som mo-
derator inte alltid vet vilka frågor som är bäst lämpade att ställa 
(Wibeck, 2000; Wilkinson, 1998).  

”Med hjälp av deltagarnas frågor till varandra kan moderatorn 
upptäcka frågeställningar och funderingar som han eller hon kanske 
inte haft en tanke på. Dessa kan utforskas genom att moderatorn 
ställer följdfrågor och ber deltagarna att fördjupa sina resonemang 
(Wibeck, 2000, s. 41). Vidare minskas intervjuarens kontroll och 
makt över intervjusituationen till förmån för informanterna med fo-
kusgrupper eftersom forskaren har mindre makt och inflytande 
över en grupp än över en individ (Wibeck, 2000; Wilkinson, 1998, 
1999). Till skillnad från individuella intervjuer delas ansvaret att 
svara på frågor och prata av gruppen (Horner, 2000; Morgan & Kru-
eger, 1993). Deltagarna har ett slags känslomässigt stöd hos var-
andra (Kitzinger & Barbour, 1999). 

På grund av den särskilda utsatthet som ungdomarna och för-
äldrarna har i resursteamsverksamheten och följaktligen i denna 
studie – och till skillnad från de anställda som deltar i studien – har 
jag valt att använda kvalitativa intervjuer framför fokusgrupper. Att 
samtala om sina tankar och erfarenheter som tonåring eller som för-
älder inför andra tonåringar respektive föräldrar kan i detta fall – 
där tonåringarna har utpekats som besvärliga och mindre kompe-
tenta i betydelsefulla avseenden och därigenom som avvikande i 
skolan – upplevas integritetskränkande, alltför utlämnande, pinsamt 
och samtalsmässigt hämmande. Min bedömning är att samtalen 
med ungdomarna och föräldrarna rör för dem känsliga och person-
liga ämnen som motiverar kvalitativa intervjuer framför fokusgrup-
per. Fokusgrupp som metod innebär dessutom att ungdomarna 
skulle kunna bli utsatta för obehagliga eller negativa sociala proces-
ser så som att bli sänkt eller retad av de jämnåriga på grund av de 
svar eller utsagor som de ger eller det sätt som de svarar på (Green 
& Hart, 1999).  
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Intervjuerna med ungdomarna och föräldrarna samt fokusgrup-
perna med lärarna och resursteamet genomfördes i ett avskilt rum i 
resursteamets lokaler. Fokusgruppen med rektorerna genomfördes i 
ett avskilt sammanträdesrum vid en av de skolor mot vilka resurs-
teamet har arbetet mot. Intervjuerna med ungdomarna tog mellan 
13 och 21 minuter (ca 16 minuter i genomsnitt). Fem föräldrainter-
vjuer var individuella och omfattade tre fäder och två mödrar. Den 
sjätte föräldraintervjun inkluderade ett föräldrapar, dvs. både en 
moder och en fader till samma barn. Fyra av de sju föräldrarna hade 
invandrarbakgrund och intervjun med en av dem genomfördes med 
hjälp av tolk. Intervjuerna med föräldrarna tog mellan 16 och 44 mi-
nuter (ca 33 minuter i genomsnitt). Samtalen med lärarna organise-
rades i två fokusgrupper med fem lärare i ena gruppen (ca 1 timme 
och 24 minuter) och tre lärare i andra gruppen (ca 38 minuter). Fo-
kusgruppen med rektorerna tog omkring 53 minuter. Fokusgruppen 
med resursteamet tog ca 1 timme och 31 minuter. 

Under intervjuerna och fokusgrupperna utgick jag från intervju-
guider som i stor utsträckning var formulerade i punktform och som 
var avpassade till de olika typerna av deltagare (se Bilaga 1-5). Ord-
ningen på de olika frågeområdena liksom hur frågorna konkret har 
formulerats har varit avhängigt det samtal som utvecklats under 
intervjuerna och fokusgrupperna.  

Aktivt lyssnande och följsamhet har varit viktiga principer för 
mig som intervjuare respektive moderator. Att lyssna aktivt på ett 
sätt som ger stort samtalsutrymme åt deltagarna och att följa upp 
vad de säger genom att ställa frågor som syftar till att få dem att ut-
veckla eller förtydliga sina utsagor har varit vägledande för mig (jfr. 
Cederborg, 2000, s. 67-79; Kvale, 1997, s. 123-126; Seidman, 2006, s. 
78-94). Vidare har jag undvikit att synliggöra mina egna värderingar 
i mina reaktioner på deras svar eller utsagor (jfr. Kitzinger & Bar-
bour, 1999; Ödman, 1998a).  

Min roll och attityd under intervjuerna och fokusgrupperna har 
varit att betrakta informanterna som experter på sig själva, sina tan-
kar, erfarenheter, handlingar och verksamheter (jfr. Andersson, 
1998; Heyl, 2001; Kitzinger & Barbour, 1999; Trost, 1997).  

 

Analys 

Samtliga intervjuer och fokusgrupper spelades in med en mini-disc-
recorder. De överfördes som ljudfiler till NVivo 8 som är en pro-
gramvara som är utvecklad för att hjälpa forskaren att analysera 
kvalitativa data. Med hjälp av NVivo 8 gjordes kodning och övrig 
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analys direkt mot det auditiva datamaterialet. Endast de excerpt 
från datamaterialet som används i rapporten för att illustrera eller 
exemplifiera resultatet har transkriberats.  

Bearbetning och analys av data genomfördes med hjälp av me-
toder och strategier från grounded theory (GT) (Charmaz, 1990, 1995, 
2005, 2006; Dey, 1999, 2004, 2007; Glaser, 1978, 1992, 1998; Glaser & 
Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1990, 1998; Thornberg & Forslund 
Frykedal, 2009). Den mest grundläggande principen för min data-
bearbetning har varit komparativ analys. Det innebär att jag på varie-
rade sätt har jämfört olika utsagor med varandra i syfte att finna 
mer sammanhängande mönster i datamaterialet. Komparativ analys 
är en central princip i det analysarbete som formuleras i GT.  

Den kvalitativa analysen kan också liknas vid ett detektivarbete 
där resonerande förs och slutsatser dras genom en ständig växelver-
kan mellan (a) att noga granska data i sökande efter mönster och re-
gelbundenheter och (b) att analysera enskilda fall och utsagor ut-
ifrån dessa framväxande mönster och regelbundenheter (jfr. Patton, 
2002). 

Öppen kodning 
I den första fasen har jag arbetat med det som inom GT betecknas 
som öppen kodning (Charmaz, 2006; Glaser, 1978, 1998). Det innebär 
att jag noggrant har lyssnat igenom det auditiva datamaterialet. Jag 
har markerat och namngivit (kodat) betydelsebärande enheter, dvs. 
meningar, satser eller avsnitt i vad som sägs och som jag tolkat som 
relevanta utifrån studiens syfte. Analytiska frågor som jag ställt till 
datamaterialet under denna fas är:  

Vad är det som händer? Vad är dessa data en studie om? Vad sä-
ger dessa data om det som undersöks? Vad föreslår data? Vilka an-
tydningar om känslor och mening finns? Vad för slags kategori 
tycks denna specifika bit av data antyda? Vad är deltagarnas main 
concern, dvs. deras huvudsakliga fråga, huvudbry eller problem? 
(jfr. Thornberg & Forslund Frykedal, 2009). Genom att hela tiden 
under analysen jämföra koder och betydelsebärande enheter och 
andra detaljer i datamaterialet med varandra (s.k. konstant kompa-
rativ analys) har jag kunnat sortera olika koder till olika framväx-
ande kategorier.  

Selektiv kodning 
I den andra fasen har jag arbetat med selektiv kodning (Glaser, 1978, 
1998; motsvarar det som Charmaz, 2006, kallar ”fokuserad kod-
ning”), dvs. fokuserat på de mest framträdande kategorierna och 
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processerna. Under den här fasen har jag också analyserat fram den 
mest centrala kategorin – den s.k. kärnkategorin – och försökt att 
undersöka hur den hänger samman med andra kategorier och be-
grepp som analysen genererat. Analytiska frågor under denna fas 
har varit:  

Vilka kategorier återkommer mest i datamaterialet och kan där-
med ses som stabila mönster i empirin? Vilken kategori framstår 
som den mest centrala kategorin genom att ha flest förekommande 
eller mest betydelsefulla kopplingar till andra kategorier? Vad inne-
håller kärnkategorin? Hur utvecklas eller modifieras den under den 
fortsatta analysen? Vilka andra koder och kategorier är intressanta 
att undersöka vidare mot bakgrund av kärnkategorin? Vilka nya 
frågor väcker kärnkategorin och hur kan kärnkategorin och dessa 
frågor vägleda analysen av redan insamlad data? (jfr. Thornberg & 
Forslund Frykedal, 2009). Till en början framstod begreppet fram-
gångsrik samverkan vara studiens kärnkategori (se kap. 6-7) men i 
och med utvecklandet av en teoretisk modell (se kap. 8) omvandla-
des begreppet framgångsrik samverkan till begreppet synkronise-
ring av resurser. Begreppet förfinades därigenom. 

Teoretisk kodning  
Den teoretiska kodningen innebär att jag har försökt relatera koder, 
kategorier och mönster i datamaterialet till en teoretisk modell. Här 
har jag tagit hjälp av s.k. teoretiska koder, dvs. teoretiska tankefigurer 
och allmänna teoretiska begrepp som har introducerats i kodnings-
processen, och som jag har tillägnat mig genom mina kunskaper om 
en mängd teoretiska koder som finns inbyggda i olika etablerade 
teorier inom beteende-, samhälls- och utbildningsvetenskaperna 
(Glaser, 1978, 1998; Kelle, 2007; Stern, 2007). 

Istället för att ställa frågan, ”Hur borde det vara?”, har jag här 
ställt frågan ”Hur är det och hur kan det vara?” genom att hela tiden 
ha ögonen på datamaterialet och de koder som utvecklats (jfr. 
Thornberg & Forslund Frykedal, 2009). Teoretisk kodning har på-
gått parallellt med öppen och selektiv kodning men fått ett allt 
större utrymme under den senare delen av analysen. 

Inom ramen för denna kodning har jag också i viss utsträckning 
använt mig av det teoretiska begreppet representation som ett s.k. 
heuristiskt begrepp (Kelle, 2005, 2007), dvs. ett på förhand givet tolk-
ningsverktyg, eftersom jag uteslutande har intervju- och fokus-
gruppsdata från olika grupper av aktörer och intresserar mig för de-
ras olika perspektiv.  
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Forskningsetiska överväganden 

Från samtliga deltagare i studien erhölls ett aktivt muntligt informe-
rat samtycke. Samtliga ungdomar i studien är 15 eller 16 år. Trots att 
HSFR:s (1996) etiska regler inte ställer krav på samtycke från måls-
man om deltagarna i studien är 15 år eller äldre så har muntligt 
samtycke erhållits i denna studie från deras föräldrar, dels med an-
ledning av den etiskt känsliga situation som ungdomarna befinner 
sig i och dels med tanke på att en del av samtalen med dem i viss 
utsträckning rör familjen.  

I syfte att uppfylla kravet på konfidentialitet för dem som delta-
git i studien (HSFR:s etiska regler, 1996) har deras namn i denna 
rapport bytts ut mot generella beteckningar (”resursteam”, ”team-
person”, ”lärare”, ”rektor”, ”förälder” och ”elev”), något som jag 
även påtalade för dem i samband med intervjuerna eller fokusgrup-
perna. I vilken utsträckning föräldrar och elever i studien ingår i 
samma familjer redovisas inte i rapporten av konfidentialitetsskäl. 
När teampersoner namnges i deltagarnas utsagor har jag alltid bytt 
ut deras riktiga namn mot det fingerade könsneutrala namnet Kim. 
Vidare har jag både i citaten och i den löpande texten valt att byta ut 
pronomina ”hon” och ”han” respektive ”henne” och ”honom” mot 
de könsneutrala pronomina ”hen” respektive ”henom” när dessa ord 
syftar till enskilda föräldrar eller teampersoner. 

I samband med att elever eller andra personer namnges när de 
beskrivs av deltagarna i studien har jag i resultatet valt att fingera 
deras namn. Samma elever får dessutom olika fingerade namn vid 
olika delar av resultatet för att därigenom försvåra identifiering för 
aktörer som finns i elevernas närmiljö i händelse av att de skulle läsa 
denna studie. I resultatet är eleverna framställda som pojkar även 
om det i vissa fall rör sig om en flicka. Anledningen till detta är att 
skydda flickans identitet. Medan de elever som ingår i studien be-
tecknas som ”elev 1”, ”elev 2”, ”elev 3” eller ”elev 4” så bytts elev-
namn ut mot fingerade pojknamn när elever i resursteamsverksam-
heten omnämns av andra deltagare i studien. Vidare används alltid 
de maskulina pronomina ”han” och ”honom” för att referera till 
elever i resursteamsverksamheten.  

Jag har även valt att de avköna de lärare och rektorer som delta-
git i studien (däremot inte lärare och rektorer som omnämns av in-
formanterna). I en del fall har också orden ”mamma” och ”pappa” i 
citaten bytts ut mot ”förälder” för att inte röja informanternas kön 
(när lärare, rektorer och resursteam pratar om enskilda föräldrar har 
detta dock inte tillämpats). I de fall där kön har mörkats i resultatet 
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har detta gjorts för att kunna säkerställa konfidentialiteten för dem 
som deltar i studien.  

Mot bakgrund av konfidentialitetskravet och den sekretess som 
råder i den verksamhet som här har utvärderats har jag dessutom 
valt att intervjua eleverna och föräldrarna enskilt istället för att låta 
dem ingå i fokusgrupper. Med tanke på den särskilda utsatthet som 
eleverna och föräldrarna befinner sig i så bedömdes det oetiskt att 
be dem samtala om etiskt känsliga ämnen inför varandra. Ljudupp-
tagningar har dessutom förvarats så att obehöriga inte har tillgång 
till dem. 
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5. Föreställningar om 
resursteamets utfall 

En inledande utgångspunkt som användes i analysen om samver-
kan mellan resursteam, skola, elev och föräldrar var att först under-
söka närmare hur aktörerna såg på själva utfallet av resursteams-
verksamheten. Vad har de för föreställningar om de resultat som 
åstadkommits? Analysen av fokusgrupperna och intervjuerna visar 
att både de tillfrågade eleverna och föräldrarna är klart positiva till 
de effekter eller resultat som resursteamsverksamheten lett fram till 
för deras del. Generellt sett är resursteamets medlemmar nöjda med 
utfallet av deras arbete. Hos skolpersonalen (lärare och rektorer) 
framträder emellertid en mer splittrad bild.  

Jag vill också ännu en gång påminna läsaren om att resultatet fo-
kuserar på deltagarnas föreställningar och bygger på fokusgrupps- 
och intervjudata. Direkta observationer av samverkan och dess ut-
fall har inte gjorts inom ramen för denna undersökning. Studien har 
därför inte för avsikt att uttala sig om hur resursteamsverksamheten 
och olika former av samverkan ser ut och fungerar ”i verkligheten” i 
ett slags objektiv mening, utan snarare att presentera analysen av 
involverade aktörers perspektiv på hur denna verksamhet och olika 
former av samverkan fungerar. Jag har också medvetet valt att vara 
generös med citat från intervjuerna och fokusgrupperna i detta och 
de två efterföljande resultatkapitlen för att därigenom ge deltagar-
nas röst – deras egna ordval, formuleringar och sätt att framställa 
saker – stort utrymme i resultatet. 

 

Elevernas representationer om utfallet 

Eleverna anser att utfallet har blivit entydigt positivt. Främst pratar 
de om att de klarar skolan bättre nu än tidigare men några av dem 
nämner också positiva förändringar beträffande sociala relationer 
med andra ungdomar och relationerna och samspelet i familjen. 

Klarar skolan bättre 
Eleverna framhåller att de genom teampersonens eller teamperso-
nernas hjälp och insatser klarar skolan bättre. De har blivit mindre 
stökiga i klassrummet, är mer motiverade och närvarande, arbetar 
bättre, lär sig mer, får mer godkänt eller höjer sina betyg.  
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Förut hade jag ju mindre närvaro, alltså så här, så och hade inte 
de bästa betygen men nu är jag liksom på lektionerna och jag 
har fixat proven som har kommit å så där, så att–, förut gick jag 
inte ens (elev 3). 

Elev 1 berättar att ”jag har blivit mindre stökig i klassrummet” 
och att det känns bra eftersom ”jag jobbar ju mer i klassrummet å 
så”. Även elev 4 framhåller att ett resultat av resursteamsverksam-
heten är ”att jag är inte lika störande längre på lektionerna” och att 
”det känns roligare att gå till skolan”. Elev 2 berättar bl.a. att ”nu 
har jag läst upp tio ämnen till G det här året”. Samma elev beskriver 
också hur skolket har minskat och studiemotivation ökat med siktet 
inställt på att komma in på gymnasiet. 

 
Elev: Då [innan resursteamet] var det ju bara–, det var 

ingen som sa till en liksom. Det var ju så när man 
började på högstadiet typ kunde man skolka å det 
vart ju att man gjorde det liksom. Å då när man inte 
orkade så gick man inte bara. 

Robert: Hur kommer det sig att du inte skolkar så mycket 
nu då eller kanske inte skolkar alls längre? 

Elev: Det är ju för att jag vill komma in på gymnasiet å–, 
ja, det är väl dels Kim också som har eller liksom–, 
det är väl att jag vill komma in på gymnasiet. 

(Intervju med elev 2)  
 
Elev 2 beskriver också att han har tillägnat sig en speciell studie-

teknik som både höjer motivationen och underlättar inlärningen. 
”Om läraren ger ut en bunt med papper är det inte säkert att man 
behöver sitta och läsa igenom dem utan vi brukar göra typ frågor 
istället och sitta och träna in svaren på dem. Alltså göra kul när man 
pluggar, så att det blir roligare”. Även elev 4 beskriver hur teamper-
sonen hjälpt honom att höja studiemotivationen och känna mening 
med skolarbetet.  

Jag har legat efter mycket å sånt i de flesta ämnena. Fast ja, det 
känns–, alltså förut så kändes det typ meningslöst att fortsätta 
gå på lektionerna å sånt, men då så har Kim typ förklarat att 
alltså det handlar inte om betygen, det handlar om vad jag lär 
mig och det ska jag–, det får jag sen med mig genom hela livet å 
såna grejer (elev 4). 

Förbättringar i hur de klarar skolan och skolarbetet är det som 
eleverna sammantaget främst lyfter fram som en konsekvens av de-
ras deltagande i resursteamsverksamheten. 
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Klarar sociala situationer bättre 
Utöver rapporterade förbättringar i skolan beskiver en del av ele-
verna att resursteamsverksamheten lett fram till att de klarar sociala 
situationer bättre, dvs. det sociala samspelet med andra ungdomar. 
Elev 3 berättar ”att jag är ju lugnare än jag var förut”, att han tidi-
gare ofta tog till våld om det var andra elever som retade honom i 
skolan. ”Nu tittar jag bara på dem, alltså, nu så säger jag bara nån-
ting om de håller på. Förut kunde jag gå fram och klappa till dem.” 
Nu bryr sig elev 3 inte lika mycket om vissa skulle retas, dvs. låter 
sig inte lika lätt provoceras. Ett resultat av den hjälp som teamper-
sonerna bistått med är, berättar elev 4, en förmåga att ”öppna mina 
känslor mer och att såna här grejer, reda ut problem typ” och tycker 
sig ha fått hjälp med att utveckla användbara sociala färdigheter. 
”Typ när jag var skyldig en äldre kille pengar å han typ, jag skulle få 
stryk å så, så lärde dom mig typ hur jag skulle förhandla å så”.  

Förändring av kamratrelationer 
Elev 3 beskriver även förändring av kamratrelationer som innebär 
att denna elev i mindre utsträckning umgås med kamrater som i 
likhet med hans tidigare beteenden också skolkar, festar och strun-
tar i skolan och istället alltmer umgås med klasskamrater och vän-
ner som elev 3 uppfattar som bättre för honom själv. 

 
Elev: Alltså förut var jag ju bara med kompisar som typ 

var ute varje helg och festa å så där, men nu så–, 
visst det kan väl bli så att man festar nu med, men 
det är inte lika mycket som det var förut. Alltså, nu 
känner man inte så här att, ”åh gud nu måste man 
ju”, alltså så här, utan nu tänker man ju mer på vad 
man gör å–, så att jag har–, alltså jag hade många att 
vara med men det kanske inte var de bästa egentli-
gen om man tänker så men. 

Robert: Därför att? 
Elev: Dom var ju också dom där som skolka och som lik-

som, ”skit i det”, å så. 
Robert: Hur ser det ut nu då? Vilka kompisar umgås du 

med nu?  
Elev: Ja, alltså det är ju dom här som man vet alltså ställer 

upp så här, å som jag går med här i skolan.   
(Intervju med elev 3)  

 
Eleven för ett resonemang som innebär att denna förändring av 

kamratrelationer också innebär en förändring av social påverkan 
eller kamratpåverkan på honom som resulterat att han skolkar 
mindre, lägger mindre tid på uteliv och mer tid på skolarbetet. 
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Fungerar bättre hemma 
Slutligen beskriver några elever att det fungerar bättre hemma ge-
nom resursteamets arbete och insatser. Det har blivit mindre bråk 
hemma, bättre sammanhållning och samspel. 

 
Elev: Dom ger oss ofta tips om hur vi inte ska bråka så 

mycket å såna grejer också. 
Robert: Hur har det funkat då, tycker du, dom där tipsen? 
Elev: Har funkat ganska bra. Jag städar mitt rum och såna 

där grejer också. 
Robert: Hur kommer det sig att du ändrat dig på det? Vad 

har fått dig att göra det, att ändra dig så?  
Elev: Typ, dom (dvs. teampersonerna) har pratat med mig 

och gjort mig motiverad att bry mig mer, ta lite mer 
ansvar.   

(Intervju med elev 4)  
 
Elev 3 säger att ”mamma och jag kommer bättre överens för att 

jag inte är lika tjurskallig längre”. Elev 3 berättar även att ”jag tror 
inte att mamma är lika orolig längre för nu vet hon att om det är 
nånting i skolan så sticker inte bara jag”.  

Förbättrad kontakt mellan skola och hem 
Elev 4 tycker dessutom att det har blivit en bättre kontakt mellan 
skolan och hemmet – ”vi har fått mer kontakt så här, vad ska jag 
säga, mer kompakt eller hur man säger, med skolan, hemmet å så 
/…/ [tidigare] var det inte så kompakt eller så utan mera utspätt”. 

 

Föräldrarnas representationer om utfallet 

Föräldrarna ger uttryck för att de tycker att utfallet blivit entydigt 
positivt. Främst pratar de om att deras barn klarar skolan bättre nu 
än tidigare men en del av dem nämner också mer genomgripande 
positiva personliga förändringar hos deras barn (mår bättre, ökad 
självkänsla, ökat ansvarstagande och förbättrat socialt beteende). 
Några föräldrar berättar också att det har blivit bättre i hemmet. 

Barnets förbättringar i skolan 
Det som föräldrarna främst uppehåller sig vid när de beskriver ut-
fallet av att deras barn involverats i resursteamsverksamheten är 
barnets förbättringar i skolan. Förseningar och frånvaro på lektioner 
uppfattas ha minskat enligt några föräldrar.  
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Han hade förseningar till skolan, kanske sextio gånger under en 
termin och det är ju många timmar om man skulle räkna det, 
sen då att minska så mycket förseningar till två tre timmar på 
en hel termin. Det betyder en jättestor förändring på det här 
sättet (förälder 7). 

En del föräldrar menar att deras barn har ett bättre fungerande 
beteende i skolan och att klagomålen från lärare har minskat. ”Han 
har bättrat sig i skolan och sköter sig bättre” (förälder 3). ”Simon i 
skolan har blivit lugnare tycker jag absolut” (förälder 5). De berättar 
att deras barn arbetar bättre med sina studier, har börjat göra läxor 
och förbättrat sina betyg. ”Han gör prov och han går på omprov. 
Och han pluggar inför prov. Alltså förr såg jag aldrig några läxor. 
Han hade inga, om man frågade /…/ [men nu] helt plötsligt så har 
han läxor” (förälder 1). ”Höjer sina betyg. Jobbar bättre” (förälder 3). 
”Betyg i skolan i ämnena har förbättrats” (förälder 7). Föräldrarna 
upplever att detta är resursteamets förtjänst.  

En del föräldrar berättar också att rapporteringen från skolan har 
blivit mer positiv, att lärare säger att det går bättre för eleven. ”Ja, 
lärarna säger att det är bra och så här då, att det har blivit bättre och 
lugnare” (förälder 3). ”Innan så fick man nästan aldrig nånting po-
sitivt. Kom det ett mejl eller kom det en lapp så var det bara nega-
tivt. Det här har hänt, det här har hänt, och det här har han gjort el-
ler sagt. Och nu får man ju verkligen–, när det kommer nåt så är det 
ju positivt, å det stärker ju Linus som person att kunna visa upp det 
här” (förälder 5). ”Sen idag, när vi pratade med hans lärare sa hon 
att han är jätteglad, han är jättesnäll, han lyssnar” (förälder 6). 

Positiva personliga förändringar hos barnet 
En del föräldrar uppmärksammar också positiva personliga föränd-
ringar hos barnen. Några beskriver hur deras barn mår bättre idag, 
är mer trygga i sig själva och har fått en bättre självkänsla. ”Han är 
mycket tryggare i sig själv, känns det som. Han har fått mera själv-
känsla att han faktiskt klarar saker och ting på ett helt annat sätt än 
vad han hade innan, för den var inte så bra” (förälder 4). ”Han är ju 
mycket harmoniskare idag. Sover om nätterna. Det är inte dom här 
gråtattackerna på kvällarna längre” (förälder 1). Några föräldrar 
framhåller att deras barn börjat ta ett mycket större ansvar och att de 
har blivit bättre på att lyssna på andra. ”Min son var ju på det sättet 
att han tog ju aldrig sitt ansvar på nåt sätt. Nu är det, som jag mär-
ker det, att det har blivit mycket bättre på det sättet” (förälder 7). 
Förälder 6 framhåller bl.a. att hen upplever att hens barn har börjat 
lyssna mycket mer på föräldern och på andra vuxna.  
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Några berättar också om ett förändrat socialt beteendemönster 
som uppfattas positivt. ”Han är mycket tryggare och mycket lug-
nare och håller sig borta från det här bråkiga och jobbiga” (förälder 
4). ”Så vi märker såna här synliga resultat på förbättring, till exem-
pel också det att han ber om ursäkt nu, säger ’förlåt, det var inte 
meningen, det var fel’ alltså. Det gjorde han inte tidigare” (förälder 
7). En förälder beskriver tydligt hur hen upplever att sitt barn har 
fått en mängd tankeställare genom teampersonernas arbete och hur 
detta har förändrat barnet på ett genomgripande sätt. ”Han har ju 
ändrat sig helt och hållet tycker jag, sitt sätt att vara. Han har ju fått 
mycket tankeställare. Han har blivit helt annorlunda” (förälder 2). 

Förbättrat samspel och klimat i hemmet 
Några föräldrar berättar även om förbättrat samspel och klimat i 
hemmet dels genom att deras barn fungerar bättre i skolan och posi-
tivt förändrats som person (tar större ansvar, lyssnar bättre, beter sig 
annorlunda socialt etc.) och dels genom råd och stöd som de själva 
fått i samtalen med teampersonerna. En av föräldrarna beskriver 
t.ex. hur deras ansträngningar att få sitt barn att göra sina läxor där 
hemma går mycket lättare nu. ”Mycket enklare med läxor och sällan 
gnäll och tjat om det där utan man säger till en gång att vi gör läxan 
å så funkar det oftast” (förälder 5). Även om det fortfarande kan 
uppstå konflikter och gräl där hemma så upplever man att dessa har 
minskat och också blivit mer hanterbara. Föräldrar vittnar om att de 
har fått en bättre relation till sitt barn.  

Mår bättre som förälder 
Några föräldrar menar också att resursteamsverksamhetens utfall 
emotionellt har påverkat dem positivt som förälder genom att de 
själva känner sig mer trygga eller lugna p.g.a. att ens barn mår eller 
fungerar bättre. Förälder 1 berättar t.ex. att ”mår han [mitt barn] 
bättre så mår ju jag bättre å då mår ju familjen bättre, alltså det blir 
ju lugnare även så”. Deras självförtroende som förälder har stärkts. 
”Att jag själv känner mig väldigt bra som förälder” (förälder 2). 

 

Resursteamets representationer om 
utfallet 

Teampersonerna ger uttryck för att de i de flesta fallen tycker att ut-
fallet blivit positivt, dvs. att eleverna som de arbetar med gör syn-
liga framsteg, vilket de själva kan iaktta medan de arbetar med dem. 
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De tycker också att de oftast får god relation till föräldrarna. I deras 
syn på samverkan med lärarna och förändringsarbetet i skolan 
framträder dock ett mer blandat utfall där det har fungerat bra i en 
del fall och mindre bra eller inte alls i andra fall. Det är framförallt 
samverkan med skolan och dess personal som beskrivs som den 
största utmaningen, vilket sammanhänger med skillnader i syn- och 
arbetssätt. 

Positiva förändringar hos elever och föräldrar 
I de flesta fallen är resursteamets medlemmar nöjda med utfallet av 
sina insatser. ”Dom elever vi jobbar med mår bra, att dom blir gla-
dare och gladare eller känner att dom lyckas, börjar jobba i klass-
rummet, börjar liksom–, prov börjar produceras. Det börjar hända 
saker” (teamperson). De ser själva tydliga framsteg som eleverna 
gör under tiden som de arbetar med dem.  

En utmaning för teamet, menar de, är dock att en del föräldrar 
som de arbetar med har blivit ”brända” av tidigare relationer med 
skolan, socialförvaltningen och andra instanser och att det därför är 
mycket svårt att knyta an till och utveckla förtroendefulla relationer 
till dem. Trots det lyckas de i de allra flesta fallen bygga upp goda 
och förtroendefulla relationer till föräldrarna. 

 
Teamperson: Jag har en mamma som är väldigt bränd på soc 

och allt sånt. Så där är det väldigt svårt att få 
förtroende. Killen har jag fått väldigt bra kontakt 
med, men. 

Robert: Men mamma som har den här– 
Teamperson: Ja, det är, ”allting är bra hemma”. 
Robert: Vågar inte öppna sig?  
Teamperson: Nä, nä, nä. Så där är det stängt. 
Teamperson: Det har man väl märkt, mött, att andra instanser 

i samhället har bränt ut sig själva. 
Teamperson: Ja. 
Teamperson: Att man måste hitta nya vägar för stöd för dom 

här föräldrarna. Om förälder behöver gå på 
samtal så kanske man inte tänker soc och Råd 
och Stöd, utan då kanske man tänker en ny väg 
istället för att dom ändå ska få sitt stöd men 
ändå känna att den personen som jag plockar 
fram är okej, även fast de får den hjälpen som 
dom skulle fått nån annanstans ändå. Så det är 
ett modellerande hela tiden för att få det där att 
funka och hitta vägarna in. Fast jag känner att vi 
har inte misslyckats.  

(Fokusgrupp med resursteamet)  
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I samtliga fall utom ett upplever resursteamet att de har lyckats 
etablera ett positivt samarbete med föräldrarna och kunnat se en po-
sitiv förändring. 

Svårigheter med att positivt förändra skolan 
Den allra största utmaningen och där de menar att de stöter på mest 
problem är emellertid att samverka med lärarna och arbeta med för-
ändring i skolorna.  

Vårt arbete med ungdomar går bra. För våra ungdomar går det 
bra. Vårt arbete med hemmet går bra. Vi får en bra relation. En 
fungerande relation. Dom lyssnar. Vi ser förändring. Men vad 
det gäller skolan, vad det gäller pedagoger i skolan, där har vi 
väldigt mycket problem (teamperson).  

I en del fall tycker teampersonerna att de har fått till stånd en frukt-
bar samverkan med lärare medan de i andra fall har uppstått sam-
verkansproblem där de upplever att glappet rörande mål, värde-
ringar, grundsyn och arbetssätt mellan lärarna och de själva inte har 
gått att överbrygga. Det innebär att de menar att elever och föräld-
rar i ett antal fall har utvecklats positivt genom deras insatser trots 
skolan. En tanke i deras uppdrag är att förändra strukturer, arbets-
sätt och metoder i skolan och klassrummen för att hjälpa och stödja 
lärare i syfte att befrämja de marginaliserade elevernas utveckling 
och lärande. Enligt resursteamet är deras erfarenheter dock att det 
är mycket svårt att förändra skolkulturen till att bli mer gynnsam för 
dessa elever. De möter i flera fall på motstånd bland skolpersonalen. 
Många lärare vill ha avlastning och avskilja eleven från klassrum-
met snarare än att samarbeta tillsammans med resursteamet för att 
tillsammans förbättra förutsättningarna för eleven inom den ordina-
rie undervisningen och skolverksamheten. 

 

Lärares representationer om utfallet 

Medan elever, föräldrar och resursteamet har positiva representa-
tioner om utfallet så framträder dock en mer splittrad bild hos lä-
rare. Några lärare tycker det har varit övervägande positivt. En del 
lärare har både positiva och negativa erfarenheter och menar att va-
riationen beror på teamperson. Andra lärare är övervägande kritiska 
och negativa.  
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Positiva uppfattningar 
Några lärare rapporterar att de är övervägande positiva till resurs-
teamets insatser och tycker att utfallet har inneburit en tydlig för-
bättring. Denna förbättring kan handla om att eleven beter sig på ett 
bättre sätt i klassrummet, arbetar bättre, gör läxor, lär sig mer etc. 

 
Robert: På vilket sätt har resursteamet påverkat eleven eller 

eleverna? Vad har hänt med eleverna? 
Lärare: Dom får mer gjort. Min elev får mer gjort, i skolan. 
- - -   
Lärare: Jag tror att det är bra det här med att dom har tagit 

hand lite om det här med läxläsning för att det är 
inte säkert att dom gör det i familjerna hemma. Att 
dom har hjälpt till med det så att dom kan känna när 
dom kommer hit att ”jag kan göra glosorna i engels-
kan” till exempel då och såna bitar. 

Lärare: Det har gjort skillnad, både kunskapsmässigt och att 
han har lämnat in läxor överhuvudtaget. Det hände 
inte så mycket förut men nu gör han ju det och då 
följer ju kunskapen med då. 

 (Fokusgrupp med lärare)  
 
Det kan även handla om att man som lärare upplever att eleven 

har utvecklats socialt, dvs. kan bättre hantera såväl konflikter som 
sin egen ilska och fungerar bättre med andra elever. 

För den eleven som har utvecklats då hos mig känner jag att 
dom har jobbat med eleven socialt och hittar sätt att hantera 
sina känslor. Just den biten känner jag har varit väldigt positiv. 
Att han har utvecklats och kan klara sig nu i helklass utan hjälp 
då, för man liksom–, jag kan få kontakt, jag kan prata med ho-
nom så här så att, den biten har funkat väldigt bra /…/ Har ju 
verkligen gått framåt och fått dom här verktygen och kan han-
tera sin ilska då på ett annat sätt och väljer då vad han ska lägga 
sitt krut på. Å det blir ju automatiskt att han jobbar mer och får 
mycket mer gjort och utvecklar kunskapsbiten enormt på det 
sättet (lärare). 

Några lärare kopplar samman sociala framsteg hos eleven (t.ex. 
lyssnar bättre på andra, fått verktyg för att hantera sin ilska, funge-
rar att interagera i helklass) med att eleven också på ett bättre sätt 
klarar av att arbeta och tillägna sig ämneskunskaper. 

Blandade uppfattningar 
En del lärare berättar dock att de har erfarenheter av olika utfall, så-
väl tillfredställande som icke-tillfredställande. Deras uppfattning är 
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att utfallet är beroende av såväl elevproblemets svårighetsgrad som 
vem av personerna i resursteamet som blir inkopplad. De menar att 
de olika teampersonerna är olika som personer och arbetar på lite 
olika sätt, vilket skapar skillnader i hur väl de lyckas med sitt arbete. 

 
Lärare: Det beror på vilken handledare (dvs. teamperson) 

man har haft. Jag har haft Kim och det har funkat 
jättebra. Hen har varit inne i skolan två gånger i 
veckan. Å sen har han (dvs. eleven) anpassad stu-
diegång å så går han här (dvs. i resursteamets loka-
ler) och läser läxor här å hen tränar honom i ART 
och liknande saker och hen jobbar även med famil-
jen. Så jag tror att det beror lite på vem man har haft 
som handledare, hur det har funkat. 

Lärare: Jag har ju två olika erfarenheter då. Jag har ju haft 
två elever varav en då har vi avslutat. Så att det har 
liksom gått det här året då. Å det fungerar också bra 
i samarbetet när man diskuterar utifrån eleven å vad 
man skulle göra å såna bitar också då, medan en an-
nan elev, där jag kände att det fanns inte det samar-
betet mellan personalen och, eh, det jobbades inte 
nåt konkret med själva eleven, om vad eleven be-
hövde utan det var jag som klasslärare ändå som 
fick ta den biten, så det har varit väldigt beroende på 
handledare. 

(Fokusgrupp med lärare)  

Negativa uppfattningar 
En del lärare är övervägande kritiska till och missnöjda med re-
sursteamsverksamheten. De tycker inte att problemen med de aktu-
ella eleverna har blivit lösta. ”Det har ju gått ett år för oss, men det 
som var just då, som vi sökte för, han är ju inne i klassen helt och 
hållet nu och det är en katastrof” (lärare). Några lärare uppehåller 
sig vid en av teampersonerna och menar att denna inte har lyckats 
få en bra kontakt med eleven och inte heller samverkar tillfredsstäl-
lande med andra på skolan. ”Jag har iakttagit Kim för hen är mycket 
så här, ’jaja, har du dina papper där’, liksom lite nervös på nåt sätt 
istället för att hen ger nåt slags lugn /…/ På nåt sätt så stämmer det 
inte med barn och vuxna” (lärare). I fokusgruppen signalerar dessa 
lärare en påtaglig frustration och tycker inte att resursteamet har va-
rit till någon hjälp alls.  

Beroende av teampersoners närvaro   
En del lärare menar också att hur väl eleven fungerar i skolan är be-
roende av teampersonens närvaro i skolan. När teampersonen inte 
är där så beter sig eleven stökigt och olämpligt igen. 
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Lärare: Dom sköter sig när resurspersonerna är där, då skö-

ter dom sig, så sen sköter dom sig inte /.../ 
Robert: Det låter ju nästan som att dom här eleverna blir 

beroende av närvaron av den här från resursteamet–  
Lärare: Ja. 
Robert: –för att dom ska fungera och när dom inte är där så 

skenar det iväg igen. 
Lärare: Så har vi också haft det– 
Lärare: Så har det inte varit för oss. 
Lärare: –så har vi definitivt haft det med den bråkpellen, 

som inte går kvar längre då men. Han fungerade 
hyfsat åtminstone när nån satt precis bredvid ho-
nom och sa att ”nu gör du si och så här”.  

(Fokusgrupp med lärare)  
 
Detta väcker en del bekymmer och kan också kopplas till oro för 

vad som ska hända när tiden med resursteamet är över. Några lä-
rare är oroliga för att när resursteamsperioden är över så finns det 
risk att eleven återgår till sitt tidigare problematiska beteende. ”Vad 
händer efter när resursteamet–, när det inte finns. Kan man lita på 
att det har kommit nya nätverk som tar hand om det här då. Alltså, 
det är den här biten: Vad händer sen? Så att det inte bara raseras 
allting då. Det är väl mest det man ser framför sig” (lärare). Det in-
nebär att vissa lärare som tycker att eleven gör framsteg och att det 
blir bättre ändå är oroliga över i vilken grad denna kursändring är 
bestående efter det att resursteamsperioden är över. 

 

Rektorers representationer om utfallet 

Även hos rektorerna framträder en splittrad bild av resursteams-
verksamhetens utfall. Både positiva och negativa utsagor om re-
sursteamsverksamhetens utfall förekommer men dock med en slag-
sida åt det negativa.  

Negativa uppfattningar 
I samtalet kring vilka resultat som resursteamsverksamheten har 
inneburit skapas en övervägande negativ bild i rektorernas utsagor. 

 
Robert: Om ni ser på dom eleverna som har varit inblan-

dade, vad har hänt med dom eleverna, dom som 
dom har tagit sig an, vad har hänt med dom? Hur 
har det gått? 

Rektor: En till resursskola och en, samma skick som förut. 
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- - - 
 
Rektor: Den insats som dom gjorde, det kan jag inte se några 

spår av förändring. Det var väl för bristfälligt helt 
enkelt. Å det är ju inte så lätt. Hen kan ju inte gå in 
och ha gruppsamtal med, i en klass, å sen förvänta 
sig att–, det är en ganska liten insats. 

Rektor: Det som jag tycker är positivt är väl att–, jag kan 
tänka mig att familjerna–, för dom har fått väldigt 
mycket stöd hemma, att dom familjerna känner sig 
uppmärksammade och sedda, det tror jag. 

 (Fokusgrupp med rektorer)  
 
En del rektorer menar att de inte har kunnat se några positiva 

förändringar. De kritiska åsikterna som de framför handlar om att 
eleven fortfarande inte fungerar i skolan eller t.o.m. har fått lämna 
skolan för annan åtgärd, att teampersonerna inte har räckt till för att 
möta behoven eller att fokus hamnat på fel saker. Enligt en rektor 
innebar resursteamets insatser i ett ärende t.o.m. att situationen för-
värrades. ”Några stycken av eleverna har fått förstärkt dumt bete-
ende när inte resurspersonen har varit på plats” (rektor). 

Blandade och positiva uppfattningar 
Några rektorer ger uttryck för både positiva och negativa erfaren-
heter. En rektor är dessutom övervägande positiv.  
 

Rektor: Ja, jag har en–, jag har haft två ärenden, och ett 
ärende, det var förra våren och det är avslutat i som-
ras och det går kanonbra. Det går bra får man säga! 
Där är det utan insats nu. Sen så, det andra ärenden, 
det har rullar på sen i oktober och det kommer att 
fortsätta i höst med största sannolikhet. 

 
- - - 
 
Rektor: Vi är väl dom som har haft mest elever som dom har 

jobbat omkring här på X-skolan. Jag kan väl bara se–
, jag ser, en har det blivit bättre resultat på, å en har 
tagit till sig och fixat mer skolämnen, godkänt där, 
men är fortfarande–, funkar inte socialt i skolan 
överhuvudtaget. 

(Fokusgrupp med rektorer)  
 

De rektorer som lyfter fram positiva utfall exemplifierar detta 
med att eleven arbetar bättre, gör prov, höjer betyg eller uppvisar ett 
bättre socialt beteende i skolan. Några nämner dessutom att resurs-



 56 

teamsinsatserna har varit positiva för föräldrarna till de aktuella ele-
verna. 

Beroende av teampersoners närvaro   
I likhet med lärarna nämner några rektorer att vissa elever fungerar 
hyggligt i skolan så länge teampersonal är närvarande men inte alls 
när de inte är närvarande. 

Funkar när den här från resursteamet är med och ser till att 
dom gör dom här proven och läser inför, för det är ingen elev 
med såna svårigheter, men funkar inte så fort dom inte är här 
va (rektor).  

Sådana uppfattningar skapar i sin tur, i likhet med hur en del lä-
rare resonerar, oro över i vilken grad insatserna kommer att vara 
bestående efter det att resursteamet är ”klar” med eleven. 

 

Avslutande reflektioner  

Resultatet visar att de olika föreställningarna kring hur väl resurs-
teamet lyckas med sina ärenden skiljer sig åt mellan de inblandade 
aktörsgrupperna på ett sätt som ger anledning att närmare studera 
samverkan mellan resursteam, elever, föräldrar och skolpersonal. 
De tillfrågade eleverna och föräldrarna uttrycker att de är nöjda 
med resursteamets insatser. De beskriver en positiv utveckling eller 
förändring – i synnerhet beträffande elevernas beteenden och pre-
stationer i skolan – som en följd av resursteamets arbete. Dessa soci-
ala representationer kolliderar emellertid till stor del med rektorer-
nas och lärarnas samlade föreställningar om hur väl resursteamet 
har lyckats med sitt arbete – särskilt föreställningarna om elevernas 
beteenden och prestationer i skolan.  

Dessa differenser i sociala representationer mellan grupperna in-
dikerar att det finns spänningar mellan (a) skolan med dess personal 
och (b) elever, föräldrar och resursteam. I analysen har jag därför 
närmare granskat hur de olika aktörsgrupperna beskriver den sam-
verkan som de är eller har varit involverade i med varandra. Genom 
detta analysförfarande har jag försökt att (a) identifiera företeelser 
som uppfattas missgynna eller motverka en framgångsrik samver-
kan, och (b) företeelser som uppfattas gynna en framgångsrik sam-
verkan. Det är viktigt att framhålla att analysen bygger på aktörer-
nas beskrivningar och inte på direkta observationer av samverkans-
praktiker. 
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6. Missgynnande faktorer 

I detta kapitel beskrivs sociala representationer bland deltagarna i 
studien om vad som missgynnar eller motverkar en framgångsrik 
samverkan. Att här tala om framgångsrik samverkan och inte endast 
om samverkan är en viktig detalj eftersom detta inte refererar till att 
man trivs ihop eller kommer bra överens i största allmänhet. Med 
framgångsrik samverkan avses samspel eller samarbete mellan 
minst två parter som resulterar i en positiv utveckling för den aktuella 
eleven, särskilt med avseende på hur eleven beter sig och presterar i 
skolan. Jag har här analyserat representationer eller uppfattningar 
som rör samverkan mellan resursteam–lärare, resursteam–rektor, 
resursteam–förälder, resursteam–elev, lärare–förälder och lärare–
elev. Alla dessa former av samverkan är av betydelse för resurstea-
mets verksamhet. Föreställningarna om samverkan som analyserats 
refererar till erfarenheter från såväl resursteamsverksamheten som 
erfarenheter som gjorts innan denna verksamhet har involverats. 
  

Missgynnande ramfaktorer 

Med ramfaktorer avses här beslut uppifrån, förordningar, avtal och 
yttre villkor som sätter ramar för resursteamsverksamheten. En del 
av dessa ramfaktorer anses vara kontraproduktiva eller missgyn-
nande för en framgångsrik samverkan. 

För sena interventioner 
Flera deltagare i studien menar att interventionerna eller hjälpen 
egentligen har kommit alldeles för sent eller att om de hade infunnit 
sig betydligt tidigare, t.ex. redan på lågstadiet, så hade de uppnått 
betydligt bättre effekt. Denna problematik kan relateras till frånvaro 
av resursteam (det fanns inte före 2006 och det finns bara i relation 
till ett begränsat antal skolor), till att de endast arbetar med ett be-
gränsat antal elever i taget eller till ett beslut som innebar att lågsta-
diet kom att falla utanför resursteamets verksamhet. 

En av eleverna hävdar att han skulle ha lärt sig mer i skolan och 
haft bättre betyg om han hade fått en sådan här hjälp tidigare. ”Det 
är nu man ångrar att man inte hade börjat plugga tidigare /…/ [Om 
jag hade träffat en sådan som Kim tidigare i skolan] då hade jag haft 
mycket bättre betyg nu, lärt mig mer” (elev 2). En annan elev tror att 
om han skulle träffa en vuxen som lyssnade och förstod honom och 
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hjälpte honom med hans problem redan på lågstadiet så skulle situ-
ationen idag vara mycket bättre. 

 
Elev: Jag skulle ha behövt den här hjälpen typ redan från 

början. 
Robert: Typ när då? 
Elev: Tvåan, trean. 
Robert: Hur tror du att det hade varit då, om du hade fått 

den hjälpen så mycket tidigare? 
Elev: Jag tror att det skulle ha varit mycket bättre då. 
Robert: Hur tänker du då? 
Elev: Först skulle jag ha haft nån att prata med å så, å som 

hjälpte till mig med mina problem och förstod mig å 
så.     

(Intervju med elev 4) 
 
Flera av föräldrarna framhåller också att hjälpen egentligen 

kommer anmärkningsvärt sent och borde ha kommit mycket tidi-
gare. ”Man fångar dom tidigare innan dom mår dåligt, innan dom 
liksom har rasat” (förälder 1). De menar att det finns synliga tecken 
som pekar på problem redan tidigt i skolan och att om man redan 
då försöker hantera detta på det sätt som påminner om resurstea-
mets interventioner så skulle inte problemen se ut som de gör idag. 

 
Förälder: För vi ser, vi har ju en sexåring nu då, för vi hör ju 

på skolgården ord som, alltså man blir mörkrädd 
alltså. Å då kan en lärare stå jämte utan att säga åt 
barnen. Det börjar alltså redan i sexårs, problemen. 
Får dom säga vad dom vill där så. 

Robert: Så fortsätter det sen. 
Förälder: Ja, självklart. Å i ett sånt läge, kanske redan i ettan 

då, om det är en stökig klass gå in med en person 
extra /…/ och ta tag i det från början, så att det inte 
får som till femman här nu då, för nu är det ju snart 
högstadiet. Å har han stämpeln och det fortsätter i 
sexan så är det svårt att se hur det ska funka i sjuan. 
I alla fall om vi bor i samma område. Det är ett tufft 
område. 

- - - 
Förälder: Hade den här gruppen funnits innan, så–, å liksom 

fått gå in tidigare–, hade dom fått gå in i tid så hade 
inte det här problemet varit i dag.        

(Intervju med förälder 5) 
 

Tidiga interventioner efterfrågas också bland lärare. Några häv-
dar att det är fel att börja ta tag i elever först på högstadiet, vilket 
gäller en del elever som har involverats i resursteamsverksamheten, 
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eftersom problemen oftast redan är kända sedan lång tid tillbaka. 
Att fördröja interventioner på detta sätt uppfattas som oetiskt gent-
emot eleverna. 

 
Lärare: För där kände vi väl ändå att vi tyckte väl att det var 

lite sent kanske då. 
Robert: Hur menar du med sent? 
Lärare: Ja, att man i åttan först sätter igång med nåt sånt här. 

Det är ju liksom inte nåt nytt under solen att det har 
varit problem kring den här eleven. 

Robert: Så insatserna kommer lite väl sent när det börjar i åt-
tan? 

Lärare: Ja, och det är ju mycket som blir lidandes då. Det är 
inte så schysst, tycker jag, mot eleverna ifråga, att det 
blir först på högstadiet, utan det hade ju kunnat vara 
tidigare. 

(Fokusgrupp med lärare) 
 

Rektorerna anser också att sådana här typer av interventioner 
borde komma betydligt tidigare. De är kritiska till att man först i 
årskurs fyra har kunnat koppla in resursteamet. De menar att man 
redan på lågstadiet kan se om det finns elever som behöver särskilt 
stöd och om det behövs insatser för att hjälpa lärare i det pedago-
giska arbetet kring dessa elever.  

 
Rektor: Uppdraget var ju från årskurs fyra och uppåt, och 

det var ju nånting som vi själva ganska snart upp-
täckte att det var fel. Vi ville gärna att det skulle 
vara, alltså från–, det skulle kunna vara möjligt att 
man gick in redan från årskurs ett. 

Rektor: Blir det i höst. 
Rektor: Ja, det kommer ju att bli det nu för vi har ju fört fram 

den kritiken. Därför att det är ju precis det här vi 
pratar om: Tidig insats. Å vi kan ju se redan på låg-
stadiet att här gäller det att hjälpa till 

(Fokusgrupp med rektorer) 
 
Rektorerna efterlyser alltså att interventionerna ska komma så ti-

digt som möjligt och gärna redan under lågstadiet eftersom ju tidi-
gare insatser desto bättre prognoser. De efterfrågar med andra ord 
preventioner och tidiga interventioner, snarare än sena interventio-
ner eller åtgärder. 

För kort interventionstid 
Många deltagare i studien ger uttryck för att de upplever att den tid 
som är avsatt för resursteamets insatser är alldeles för kort. ”Lite 
kort tid, det är ett halvår vi har på oss bara” (teamperson). Resurs-
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teamet menar att de egentligen inte hinner uträtta så mycket under 
en sådan begränsad tid. 

 
Teamperson: Vi pratade om att kartläggningen är en så kort 

tid. I alla fall du och jag pratade om det. 
Teamperson: Ja, tre veckor. 
Teamperson: Å det kan jag hålla med om. Att det är tre 

veckor bara. Det är nästan som du sa (vänder 
sig till en annan i teamet), ”ett halvår skulle be-
hövas för bara kartläggningen”. 

Teamperson: Det där halvåret är egentligen en kartläggning.  
(Fokusgrupp med resursteamet)  

 
Lärare anser också att interventionstiden är för kort. Vissa lärare 

ger uttryck för att de inte tror på idén om sådana här ”punktinsat-
ser” som resursteamsverksamheten går ut på. De menar att de in-
blandade eleverna behöver betydligt mer omfattande insatser. ”Men 
sen kan man ju fundera över huvudtaget kring det här att, alltså, för 
vi var ju skeptiska från början att med punktinsatser på det här sät-
tet med den här typen av barn” (lärare). Några lärare som i hög eller 
viss grad är positiva till resursteamsverksamheten framhåller också 
att tiden dock är för kort. ”Jag tycker att dom kom in och hade väl-
digt bra övningar, fast när det var så kort/…/ så hann det ju aldrig 
sätta sig” (lärare). Även rektorer framhåller att tiden egentligen är 
för kort. ”När du säger vad uppdraget går ut på så har dom ju ett 
halvår per elev, å dom lyckas inte–, alltså många gånger klarar dom 
inte av den tiden” (rektor). De hävdar att resursteamet på så kort tid 
inte hinner med det arbete som skulle krävas. 

Orealistiska mål 
En del lärare och rektorer menar att en del av de elevärenden som 
kommit till resursteamsverksamhetens bord egentligen är för svåra 
och orealistiska ärenden. ”Alltså, först ska vi väl säga att vi har en 
pojke med ADHD, och vi har väl från början varit tveksamma till– 
’Är det här rätt typ av hjälp?’ Det är ju inte nåt man gör en punktin-
sats på, sen är hans ADHD borta” (lärare). Eftersom interventionsti-
den är så begränsad menar lärarna att själva målet för resursteams-
verksamheten – att få de elever som är involverade i resursteams-
verksamheten att efter sex månader kunna fungera i den ordinarie 
skol- och klassrumsverksamheten – inte är realistiskt för en del av 
dessa elever. 

 
Lärare: Nä, men till exempel då, det kanske inte är till en 

ADHD-kille som resursteamet ska vända sig, utan det 
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kanske är stökiga elever, till exempel, eller stökiga i 
klassen. 

Lärare: Å det beror på hur stökiga. 
Lärare: Ja. 
Lärare: Ja, det tror jag också. 
Lärare: För nånstans måste man ändå–, man måste ändå kän-

na att det finns en möjlighet– 
Lärare: Att nå fram på nåt sätt. 
Lärare: Ja, precis. Å att det kan göra skillnad, det arbete man 

gör. För en utav mina två då, så har det gjort skillnad, 
men han var egentligen aldrig stökig, eller jo, han var 
stökig men tillsammans ihop med den här riktigt stö-
kiga. 

 (Fokusgrupp med lärare)  
 
Rektorerna är också inne på den linjen att en del elevärenden 

som resursteamet ska ta sig an egentligen inte lämpar sig för denna 
typ av inkluderande intervention. Eftersom det har gått så lång tid 
innan resursteamsverksamheten blev en konstruktion så har det 
också uppstått en enorm ansamling svåra elevärenden där de mest 
extrema tenderar hamna på resursteamets bord. 

 
Rektor: Så svåra ärenden fixar dom inte. Dom gör inte det i 

dagsläget. 
- - - 
Rektor: Jag tror att resursteamet alltså–, att det blev fel från 

början. Det låg och väntade så mycket svåra ärenden, 
som är för svåra, som inte resursteamet ska ta sig an. 
Kriminella ungar. Det kan inte resursteamet med den 
knappa tiden dom ändå har göra nåt åt. Utan resurs-
teamet ska in där vi ser att om inte vi gör nåt nu så 
kommer det gå åt helvete, inte när det redan har gått 
åt helvete, för då har resursteamet ingen chans att 
göra nånting. Och så blir det bakslag och misslyckan-
den som jag upplevde på min skola. Den killen ham-
nade direkt på resursskola sen. Gick inte att hantera. 
Så jag menar att det var inte mänskligt att hen (team-
personen) skulle klara det, men det blev ju så. Å det 
blev ju mycket högstadieelever som redan hade ballat 
ur. Å hur fasen ska dom klara det? Så det var fel ände 
på nåt sätt.     

 (Fokusgrupp med rektorer)  
 
Några lärare hävdar att det finns andra elever som utmanar sko-

lan och har svårigheter men som inte är lika problematiska eller 
svåra fall – där social inkludering i skolan uppfattas vara realistiska 
mål – och att det är sådana elever som resursteamsverksamheten 
egentligen bör satsa på. 
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Lärare: En skola för alla, som dom pratar om just i Linkö-

pings kommun, tycker jag faktiskt inte är att alla ska 
vara under ett och samma tak, för det–, vi har alla 
olika förutsättningar. 

Lärare: Och som sagt, ingen ifrågasätter om dom behöver 
specialundervisning. Det är inte särskilt laddat. 

Lärare: Det låter ju nästan som om dom här fallen som dom 
har varit inkopplade på här, att det är alldeles för 
svåra fall. Dom här som vi pratar om (andra elever 
som nämnts), varför har vi inte anmält den å den å 
den, att det kanske är dom fallen som resursteamet 
ska ut på egentligen. Men dom här fallen hör egentli-
gen inte hemma i skolan, utan det är resursskola eller 
nånting.     

 (Fokusgrupp med lärare)  
  
Både rektorer och lärare menar med andra ord att den priorite-

ringsprincip som de uppfattar gäller för urval av vilka elever som 
kan aktualiseras för resursteamsverksamheten, dvs. att man främst 
ska rikta in sig på de mest akuta eller svåra fallen, inte är önskvärd 
eftersom detta inte leder fram till lyckosamma resultat. Dessutom 
berättar en del lärare att deras rektor beslutar om resursteam fram-
för assistent eller resursskola, trots att de som lärare har gjort den 
bedömningen att vad som behövs är assistent alternativt resurs-
skola.  

 
Lärare: Vår rektor vill inte sätta in assistent så det är väl sna-

rare det. 
Lärare: Ja, vi hade ett par som behövde extraresurs, å då var 

det resursteamet som fanns. 
Lärare: Ja, för att inte belasta skolans konto. 
Lärare: Ja, men det är ju så. 
Lärare: Ja, så kände ju vi också att vi hade velat ha en plats på 

resursskola, men det fanns inte heller utan det var re-
sursteamet som stod till hands.          

(Fokusgrupp med lärare)  
 
Lärarna menar då att ekonomiska skäl eller strukturella villkor 

leder till att rektorer fattar beslut som innebär att elever som egent-
ligen borde få annan hjälp hamnar i resursteamsverksamheten, och i 
ljuset av denna verksamhets intentioner (social inkludering i skolan) 
förväntas lärare samverka med resursteamet kring vad de själva ser 
som ett orealistiskt mål.    
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Låg förankring 

Ett allvarligt hinder eller en försvårande omständighet i samarbetet 
med skolan är, enligt resursteamet, den låga förankringen som re-
sursteamsverksamheten generellt sett har ute på skolorna och bland 
skolpersonal. De menar att förarbetet innan deras samverkan med 
skolor överhuvudtaget skulle börja – att först nå ut till skolorna med 
tydlig information om vad resursteamet är för något, vad de har för 
kompetens, hur de arbetat och vilka mål de har – var alldeles för 
undermåligt. De efterfrågar att man borde ha suttit ner tillsammans 
med de olika aktörerna och samtalat om verksamheten.    

 
Teamperson: Förankringsarbetet från början var bedrövligt. 
Robert: Hur menar du med det? 
Teamperson: Vilka vi var. Vad vi skulle göra. 
Teamperson: Vad resursteamet var till för. Vad–, alltså det 

finns inte–, aktörerna har inte suttit ner vid 
samma bord och pratat om det här, utan re-
sursteamet har nästan bara kommit in i skolan. 
Och vad tror skolan då? Naturligtvis att det 
här är en person som kommer in till den eleven 
– då är man assistent. Och även om resurstea-
met har stått och informerat så är det inte för-
ankrat. Det kommer heller inte uppifrån, från 
rektorer eller enhetschef eller förvaltningsche-
fen ner till arbetsplatserna, till skolorna, till 
personalen, att ”det här är en insats som ser ut 
på det här sättet, som man kan använda”. 

 (Fokusgrupp med resursteamet)  
 

Enligt resursteamet resulterar låg förankring och bristande in-
formation ute i skolorna om resursteamsverksamheten dels i felak-
tiga förväntningar på vad teamet kan och ska göra och dels i legiti-
mitetsproblem för teampersonerna i relation till lärare och annan 
skolpersonal.  

 
Teamperson: Vi har heller inte fått mandatet i deras (lärar-

nas) ögon alltså. Om det kommer en psykolog 
som ska göra en utredning på barnet så har ju 
den ett mandat. Det mandatet har ju vi aldrig 
fått. 

Teamperson: Eller tagit oss. 
Robert: Hur upplever ni det? 
Teamperson: Jag tog det nog för givet, att det redan fanns.     

(Fokusgrupp med resursteamet) 
 



 64 

En av rektorerna menar dessutom att rektorers frånvaro eller 
passiva roll i det fältarbete som resursteamet bedriver i skolan 
sammanhänger med teampersonernas låga legitimitet. Denna rektor 
för fram tanken att om de som rektorer var mer tydligt involverade i 
processen och t.ex. kallade berörda lärare på möten så skulle detta 
också öka resursteamets legitimitet i skolan. 

 
Rektor: Dom här ifrån resursteamet kräver ju samtal och sam-

talstid med personal. Å då är ju det så jädra tjurigt att 
hitta nån tid. Skulle vi vara med i dom här nätverks-
mötena, då skulle det bli lite mera accepterat om vi 
kallar till möten då. Å det kanske också skulle bli till 
det bättre. 

Robert: Att ni kan ge legitimitet som dom inte riktigt har? 
Rektor: Ja, ibland då rå. Vi känner väl det att vi kan inte vara 

med dom som styr arbetet, men vi kanske skulle vara 
med lite tätare i så fall för att ge legitimitet. För jag 
tycker det här med legitimiteten är viktig, som vi 
pratade om förut med knepiga lärare, å knepigt med 
skolkulturen skulle jag vilja säga. Det är inte fel på lä-
rarna, men så här tycker jag att det har varit i alla år 
som jag har jobbat i skolan. 

Rektor: Ja, man går ju gärna på elevhälsoteam å elevhälso-
konferenser. Då snackar vi ju aldrig om, om dom kan 
eller ej.      

(Fokusgrupp med rektorer) 
 
En svårighet med ett fortsatt förankringsarbete från rektorers 

sida är emellertid att flera av rektorerna (av ett antal skäl som fram-
kommer senare i resultatet) inte tycks ha någon större tilltro till re-
sursteamet och dess insatser. 

 

Låg tillgänglighet  

Med låg tillgänglighet avses att företrädare för en grupp av olika 
skäl är relativt otillgängliga för samverkan med företrädare för en 
annan grupp. Låg tillgänglighet ses av flera som en missgynnande 
faktor för en framgångsrik samverkan. 

Skolpersonal har inte tid att träffa resursteamet 
Ett hinder i arbetet är, enligt resursteamet, när skolpersonal inte har 
tid att träffa teamet för att föra samtal kring de aktuella eleverna och 
arbetet kring att verka för en positiv utveckling. ”Att rektorn eller 
att lärarna inte känner att dom–, eller på nåt sätt att det finns inte tid 
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för att möta oss på våra möten, för dom är ju väldigt viktiga för att 
få strukturen” (teamperson). ”Det säger även lärarna på mellansta-
diet: ’Nä, vi har inte tid. Vi hinner inte. Vi har fullt upp jämt’” (team-
person). Resursteamets erfarenhet är att detta ser olika ut på olika 
skolor beroende på vilka villkor som rektorerna skapar åt lärarna för 
att få utrymme för dessa möten. 

Samtalen med lärarna tecknar en bild som överensstämmer med 
detta. En del lärare berättar att de inte har tid och utrymme för att 
kunna sitta ner under längre stunder och samtala med teamperso-
ner. ”Vi hade knappt ingen tid att diskutera, vi och resursteamet 
heller, efteråt, utan det var en liten snabbis så där” (lärare). Vissa lä-
rare efterfrågar därför att de inom ramen för sitt arbete får mer tid, 
vilket i grunden då är en rektorsfråga.  

Om man skulle kunna få mer tid för att sitta och planera or-
dentligt. Kanske varannan vecka eller nånting. Man har ju för-
sökt att försöka skapa sig det själv, men det är väl kanske därför 
som det har blivit som det har blivit. ”Jag kan inte nu och jag 
har inte tid nu.” Det är från sko–, ja, från min chefs del, ge mig 
mer tid till att ha mer planering med resursteamet (lärare).  

Även vissa rektorer tror att en svårighet i arbetet är att lärare inte 
alltid har tid att sitta ner och samtala med teampersoner kring ele-
ven och det gemensamma arbetet. ”Man kanske inte har haft tid att 
sitta ner som lärarpersonal och dom här i teamet och verkligen prata 
igenom dom här sakerna” (rektor). Brist på tid för samverkan mel-
lan resursteam och skolpersonal (dvs. låg tillgänglighet för varand-
ra) uppfattas med andra ord missgynna en framgångsrik samver-
kan. 

Rektorer är frånkopplade från resursteamets fältarbete i skolan 
En del rektorer rapporterar också att de är relativt frånkopplade ef-
ter det att resursteamet sätter igång med sitt arbete i skolan, att de 
inte är inbjudna till möten och regelbundna samtal medan någon 
rektor dock hävdar motsatsen för egen del.  

 
Rektor: Ja, alltså man har ju varit med under överenskommel-

sen, man har ansökt, har varit med och ansökt, å sen 
så när man har gjort det så har man bestämt att man 
vill eventuellt ta sig an den här, sen så har dom gjort 
en kartläggning å sen har man träffats för att göra en 
överenskommelse, å sen har man varit liksom ganska 
borta. 

Rektor: Sen är vi borta. 
Rektor: Sen är vi borta. 
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Rektor: Ja. 
Rektor: Sen är vi inte med. 
Rektor: Se det jag håller inte riktigt med om alltså. 
Rektor: Jo, men det tycker jag. 
(Fokusgrupp med rektorer) 

 
Att man som rektor inte bjuds in till möten resulterar också i att 

”man är inte insatt i vad dom jobbar med eller hur det går” (rektor). 
Den rektor som uppger sig ha varit involverad i möten med resurs-
team och skolpersonal ställer i fokusgruppen den kritiska frågan till 
sina kollegor om i vilket utsträckning de själva har ansvar för att 
hålla kontakten med resursteamet och hålla sig informerad om vad 
som sker. Med andra ord pekar denna rektor på frågan om i vilken 
grad den låga tillgängligheten som rektorer upplever är en följd av 
bristande arbetssätt och rutiner från resursteamets sida eller brist-
ande initiativ från rektorernas sida. Oavsett svaret uppmärksammar 
detta betydelsen av en kontinuerlig samverkan mellan resursteam 
och rektor, i synnerhet utifrån rektorernas övergripande skolledar-
ansvar och utifrån de resurser, kontakter och kunskaper som de kan 
bidra med i denna verksamhet kring den aktuella eleven.  

Lärarna har inte tid att träffa föräldrar 
En annan dimension rör den låga tillgängligheten som finns för för-
äldrar att möta och samverka med lärarna. Inför sin samverkan med 
föräldrar berättar en del lärare att de inte har den tid som resurstea-
met har. De ser det som positivt att resursteamet kan knyta an till 
föräldrarna, få en god inblick i familjens situation och vara ett stöd 
där, samtidigt som de själva menar att den egna bristande tillgäng-
ligheten att samtala och samverka med föräldrar utgör ett slags hin-
der för att knyta an till föräldrarna och få till stånd en framgångsrik 
samverkan med föräldrar till de elever där det verkligen skulle be-
hövas. 

Det som är rätt (om resursteamsverksamheten), det är i alla fall 
helhetsbilden. Där är ju nånting som vi, som lärare, vi har inte 
den möjligheten och tiden och utrymmet – och jag tror också att 
det är lite hotfullt för föräldrarna om vi går in i den nära rela-
tionen till föräldrarna – det är ju nånting som är bra, att man ser 
verkligen hela barnets situation (lärare). 

Att denna lärare tänker sig att det skulle uppfattas hotfullt för 
föräldrarna om de gick in i en nära relation till dem är något som 
bör uppmärksammas. Sådana negativa förväntningar hos lärare kan 
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tänkas utgöra ett möjligt motiv till att de inte är särskilt tillgängliga 
för föräldrar.  

Resursteamets felprioritering av tid 
Enligt rektorer skapar resursteamsverksamhetens egen organisation 
felprioritering av tiden som leder till resursteamets bristande till-
gänglighet för skolan. De menar att teampersonerna är alldeles för 
uppbundna och upptagna av kompetensutveckling, teambildning 
och egna personalmöten, vilket gör att det blir väldigt lite tid över 
till att vara i skolan.  

 
Rektor: Ja, men dels så sätter ju deras organisation krokben 

för att dom ska kunna vara i skolan, för dom har ju 
personalmöten och mycket sånt på dagtid när elever-
na är på skolan. 

Rektor: Generellt sett verkar dom vara väldigt–, verkar dom 
vara väldigt upplåsta vid ett speciellt schema som 
dom har. Om dom har för många elever eller om dom 
har för mycket annat som dom måste också göra på 
sin tid som gör att dom är väldigt lite eller väldigt 
osynliga i skolan.    

(Fokusgrupp med rektorer) 
 
Rektorer ifrågasätter således hur resursteamsverksamheten som 

organisation bedrivs och är kritiska till att det har varit ett alldeles 
för stort fokus på att ”teamutveckla” teamet på ett sätt som dränerar 
tid på bekostnad av det reella arbetet som de förväntas kunna utföra 
i skolan.  

 

Bristande kommunikation 

Bristande kommunikation eller informationsutbyte uppfattas av fle-
ra missgynna en framgångsrik samverkan och kan ta formen av (a) 
otydlighet, (b) bristande framförhållning, (c) bristande återkoppling, 
och (d) för många ofokuserade möten. 

Otydlighet 
I materialet framgår det att resursteamet har en uppfattning om att 
lärare oftast är otydliga med att ge information och dela med sig av 
sin ”tysta kunskap” om skolverksamheten. Samtidigt uppfattar en 
del lärare och rektorer att resursteamsverksamheten är otydlig. 
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Otydlighet om skolverksamheten 
En aspekt som enligt resursteamet utgör ett hinder för en god sam-
verkan mellan dem och skolans personal är att de upplever att flera 
lärare är otydliga i betydelsen att de inte ger tydlig information 
kring rutiner, vanor och normer när det gäller skolvardagen eller 
särskilda skolevenemang.  

Otydlighet tycker jag. Dom är väldigt otydliga. Dom har ju lik-
som, dom har jobbat så många år å dom har kört sina race, å 
dom har sitt–, hur dom gör saker. Å då är dom väldigt otydliga 
mot oss om hur dom brukar göra hur, dom alltid gör liksom, 
istället–, när det kommer nya saker då är det väldigt så här 
ordning på det, men när dom ska göra såna här saker som dom 
alltid har gjort, då får man liksom leta efter information (team-
person). 

Denna otydlighet kring hur man brukar göra på den enskilda 
skolan försvårar verksamheten för teampersonerna. Det skapar en 
viss osäkerhet. Det handlar om att det bland lärare på de enskilda 
skolorna och i arbetslagen finns en gemensam ”tyst kunskap” eller 
förtrogenhetskunskap med vilken de kan samspela, kommunicera 
och arbeta ihop utan att behöva tänka så mycket över denna gemen-
samma skolvardagskunskap som gör skolvardagen och samspelet 
mellan personalen mer förutsägbar och som mer eller mindre omed-
vetet vägleder deras handlingar. Mycket av denna ”tysta kunskap” 
delar inte teampersonerna med skolpersonalen. Lärare tänker heller 
inte på att informera dem om olika rutiner och liknande saker heller, 
menar resursteamet. Det innebär att teampersoner kan missa saker, 
ibland gör eller säger ”fel” saker eller måste ägna en hel del tid åt att 
själva ta reda på saker. 

Otydlighet om resursteamsverksamheten 
Några lärare tycker att det finns en otydlighet kring vad resurstea-
met egentligen ska arbeta med. ”Jag hade ingen aning om vad det 
här var än att den här pojken skulle ha hjälp från resursteamet. Jag 
visste inte riktigt vad syftet var heller” (lärare), vilket sannolikt kan 
relateras till det som resursteamet uppfattar som ett bristande för-
ankringsarbete. Vissa lärare anser att det föreligger en otydlighet 
kring hur de och teampersoner ska möta varandra, föra en dialog 
och föra information vidare till andra lärare.  

Det har liksom inte varit nån tydlighet i heller hur ska vi möta 
varandra, hur ska vi få ut informationen i resursteam kontra 
kontaktlärare eller mentor om man vill kalla det för det, gent-
emot resten utav kollegialet, väldig otydlighet i mycket (lärare).  
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En del lärare anser också att det föreligger ett slags otydlighet 
beträffande teampersoners närvaro i skolan, dvs. när de kommer att 
dyka upp i skolan – ”dom där resurspersonerna som går och drar, å 
man vet inte när dom kommer, alltså så här, å helt plötsligt–, å ele-
verna själva vet inte var dom är” (lärare) – vilket sammanhänger 
med nästa tema, dvs. lärares föreställning om teampersoners brist-
ande framförhållning. Bland rektorer finns också en bild av att per-
sonal på skolan upplever resursteamet och dess verksamhet som 
otydliga.  

Jag tror personalen upplever det som otydligt, att dom inte rik-
tigt vet hur det ser ut kring eleven och om dom ska vara till ex-
empel på lektioner, så kommer dom inte, å dom står lite hand-
fallna (rektor).  

Så jobbar dom ju – först en kartläggning, sen tar dom uppdra-
get så att säga, men det är ändå otydligt, i alla fall för dom–, 
den personal som jag har som har varit berörda har uppfattat 
det som otydligt, fast dom ändå har varit med om det, och jag 
också, så känns det lite otydligt (rektor). 

Uppfattad otydlighet kring vad resursteamets arbete och närvaro 
i skolan återfinns även hos rektorer.  

Bristande återkoppling 
En annan aspekt på otydlighet som tas upp och ses som ett hinder 
för en god samverkan är bristande återkoppling, vilket åtminstone 
delvis kan förklaras med den brist på tid för samverkan mellan re-
sursteam och skolpersonal som tidigare beskrivits. En del lärare på-
pekar att de inte får någon återkoppling från resursteamet.  

Vi har ju inte haft nån återkoppling emellan, alltså mellan var-
ven. Men dom träffas å har nog ganska–, alltså föräldrar och re-
sursteamet och eleven, dom träffas ju regelbundet, men det har 
inte varit något uppstyrt kring, när ska jag vara med, och hur 
ska feedbacken vara tillbaka till lärarna (lärare).  

Brist på återkoppling som en följd av låg tillgänglighet skapar, en-
ligt lärare, en otydlighet som försvårar det gemensamma arbetet 
kring eleven. Även rektorerna vittnar om att det är alldeles för få 
uppföljningsmöten. 

Bristande framförhållning  
Bristande framförhållning innebär att ena parten inte uppfattas 
meddela sin närvaro, sina intentioner eller förändringar av avtalade 
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tider i god tid så att den andra parten kan väga in detta i sin plane-
ring och anpassa verksamheten utifrån sådan information. Ett pro-
blem som en del lärare tar upp är ett de ibland upplever en bris-
tande framförhållning från teampersoners sida, t.ex. att teamperso-
nerna ibland inte dyker upp i enlighet med inplanerade tider, kom-
mer för sent eller plötsligt kan ringa och säga att de kommer eller att 
de inte kommer eller att de vill ta med den aktuella eleven.  

 
Lärare: Det är viktigt att acceptera att vi har en verksamhet i 

skolan, för ibland har hen liksom ringt och sagt att 
”nu vill jag träffa den eleven om en timme” eller nåt 
sånt, kanske då, å då kanske vi håller på med nåt ar-
bete som jag känner som klasslärare att jag vill inte 
släppa min elev, utan [ohörbart] då va, att respektera 
mig som klasslärare och klassen och den här eleven 
som är en del i klassen. Det är inte bara eleven utan 
att det är ett sammanhang då va. 

Robert: Det är ett sammanhang? 
Lärare: Det har jag också upplevt lite ibland att. Det är–, vi 

har faktiskt en tanke bakom arbetet, så att säga, så att 
det måste planeras lite innan såna grejer, att acceptera 
man inte bara kan ringa ofta–, å likadant på morgo-
nar, då kommer signaler från den också att ”jag kom-
mer inte idag, för jag ska bort på nåt möte” eller nåt 
sånt där.           

(Fokusgrupp med lärare)  
 
En bristande framförhållning från teampersoners sida uppfattas 

hos en del lärare som ett uttryck för okänslighet och respektlöshet 
mot dem som lärare och mot skolverksamheten i stort. Det kan as-
socieras med en del lärares upplevelse av såväl resursteamsverk-
samhetens otydlighet som att teampersoner har bristande förtrogen-
hetskunskaper om skolkulturen.  

Bristande framförhållning sammanhänger med bristande kontinui-
tet och skapar en känsla av oförutsägbarhet utifrån lärares perspektiv 
och leder till att man som lärare inte riktigt kan lita på teamperso-
nerna, på överenskommelser beträffande när de ska vara i skolan. 

 Jag har aldrig kunnat lita på att hen kommer tisdag eller tors-
dag (de veckodagar som man har kommit överens om att team-
personen ska vara med eleven och klassen) och är från skolstart 
till dom går hem, utan det är så mycket annat. Det har jag upp-
levt, att det är för lite kontinuitet (lärare).  

Lärare är kritiska till att olika möten, sammanträden och utbild-
ningar går före den direkta verksamheten i skolan när det gäller 
teampersonerna.  
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Sammanträden och utbildningar går före verksamheten med 
eleverna. Och det är som du säger (vänder sig till en annan lä-
rare), man bygger ju lite på ändå att dom kommer från resurs-
teamet, att man ska få samarbeta, att eleven ska få det, å sen 
kommer besked, kanske dan innan eller nåt sånt, att ”vi kom-
mer inte i morgon” (lärare). 

Enligt lärare är teampersoners bristande framförhållning ett sym-
tom på resursteamsverksamheten som organisation i termer av bris-
tande rutiner och för många sammanträden och utbildningar som 
får förtur framför den reguljära verksamheten i skolan. Vidare me-
nar en del lärare att de på grund av den oförutsägbarhet och dis-
kontinuitet som den bristande framförhållningen skapar så kan de 
heller inte planera sin verksamhet på ett helt tillfredsställande sätt 
eftersom de inte kan vara säkra på att teampersonen dyker upp när 
han eller hon ska.  

För många ofokuserade möten 
Medan en del lärare menar att de har för få möten med teamperso-
ner där de kan sitta ner och samtala kring eleven och verksamheten 
runt omkring eleven så hävdar ett par lärare att de har för många 
möten och att dessa möten ofta är alldeles för ofokuserade genom 
att stor tid går åt till småprat om helt andra saker. Mot bakgrund av 
att lärarna har ont om tid (jfr. låg tillgänglighet) upplevs detta som 
extra besvärande. 

 
Lärare: Vi har haft för mycket möten. 
Lärare: Väldigt mycket möten. Å det är ju skillnad alltså när 

man jobbar i klassen som vi gör, för då efter–, dels 
efter, när hen har haft de här dagarna, dels efter har 
det varit tid att prata, där vi snarare har känt att vi 
inte har haft tid för att det har varit mycket småprat, 
så att säga, alltså vi som lärare–, det har tar ju väldigt 
mycket tid, alla dessa extra möten. Och vi vill ju na-
turligtvis att det ska bli bättre för eleven, men vi har 
ju också den arbetstid vi har /…/ Det är ju en sak 
som är jätteviktig, att man också då när man kopplar 
in resursteamet att ”hur ska lärarna få tid att träffa 
dom här personerna?” – dom har ju hur mycket tid 
som helst för att träffa oss. Vi har ju känt många 
gånger att vi har ju flera elever. Det här är en av de 
elever som vi har och vi har fullt ansvar för alla våra 
elever, och det finns en gräns för vår tid.  

Lärare: Å nu har vi suttit här (i resursteamets lokaler) två till-
fällen och ska egentligen hit nästa vecka också /…/ 
Alltså, vi sitter och har rundsnack. 
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Lärare: Alltså det blir ganska–, vi har ju suttit på våra möten 
och småpratat en del, å den tiden har inte vi. Alltså, 
det måste vara–, det är klart att man kan börja med att 
småprata fem minuter, men det måste vara lite höjd 
på diskussionen, å naturligtvis ska ju vi vara delak-
tiga i att höja men där ska ju dom–, jag tycker att det 
är jätteviktigt med rätt personer som kan skapa den 
här höjden och som är riktigt, riktigt duktiga på det 
här.    

(Fokusgrupp med lärare)  
 

Dessa lärare upplever härigenom att problemet inte är brist på 
möten (dvs. att låg tillgänglighet när det gäller resursteamet skulle 
föreligga), utan slöseri på deras tid (som de ser som en bristvara ut-
ifrån allt som de ska hinna med inom ramen för sitt lärararbete). 
Detta ses om en följd av att en stor mängd möten med resursteamet 
präglas av brist på fokus där ovidkommande information (stor 
mängd småprat) tränger undan utbytet av relevant information. 
Trots hög tillgänglighet och många möten föreligger det således en 
bristande kommunikation, utifrån dessa lärares perspektiv. 

 

Professionskulturella hinder 

Professionskulturella hinder avser hinder som uppfattas bero på 
skillnader eller barriärer mellan olika professionskulturer, dvs. skol-
kulturen och lärarprofessionskulturen kontra den eller de professionskultu-
rer som resursteamet företräder samt den yrkeskultur som skapats i resurs-
teamet. Det handlar om krockar mellan olika yrkeskulturer och syn-
sätt, professionella målkonflikter, teampersoners bristande förtro-
genhetskunskaper om skolkulturen, bristande integrering mellan 
resursteam och skolpersonal, samt skolkulturens förändringsresi-
stens. 

Kollision mellan olika synsätt och organisatoriska kulturer 
Samtalen med framförallt resursteamet och skolpersonalen indike-
rar att det föreligger en del kollisioner mellan resursteam och skola 
som bottnar i olika synsätt och organisatoriska kulturer. 

Social inkludering kontra social exkludering 
Resursteamet menar att deras synsätt skiljer sig från flera av dem 
som arbetar i skolan ifråga om social inkludering. De hänvisar till ett 
socialpedagogiskt synsätt och betydelsen av att arbeta för att göra 
elever och deras föräldrar till aktiva deltagare. 
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Alltså, vi har tagit till oss en grundsyn /…/ Nu jobbar vi ut-
ifrån det socialpedagogiska synsättet. Det är det som vi jobbar 
med. Och där är det resocialisering vad gäller dom där ungdo-
marna och deras föräldrar, att dom ska vara med i det som sker. 
Dom ska vara involverade i det som sker. Om det är deras in-
lärning då ska dom vara aktiva. Om det är deras sökande efter 
kontakt ute i samhället, dom ska vara aktiva. Vi försöker göra 
dom så aktiva som möjligt. Det är det som vi sysslar med 
(teamperson). 

Medan resursteamet arbetar för social inkludering så menar de 
att flera lärare egentligen vill att de som teamperson ska agera som 
assistenter och att eleven ska tas ut ur klassrummet. När teamperso-
nerna inte går in i rollen som assistent eller går med på att ta ut ele-
ven från klassrummet så leder det till att en del lärare blir besvikna, 
berättar resursteamet. 

Många blir besvikna för att dom tror och vill att man ska vara 
som en assistent och vara där hela tiden i skolan. Och så vill 
dom ju också ofta ta ut dom från klassrummet, men vi–, vårt 
huvudmål är inkludering. Men dom vill ofta ta bort problemet, 
en liten grupp eller sitta i grupprummet eller så (teamperson).  

Enligt resursteamet kan grundsynen dock variera mellan olika 
skolor eller lärare, där vissa lärare är mer inställda på att försöka ha 
kvar eleven i klassen medan andra lärare i mycket högre grad är in-
ställda på att eleven bör avskiljas från klassen. När de möter lärare 
med den senare inställningen så blir det också svårare att få tillstånd 
en god samverkan mellan teamperson och lärare, resonerar resurs-
teamet.  

Kring samma elev med olika lärare kan det vara olika, som 
sagt, det har jag upplevt på A-skolan. På B-skolan, en mellan-
stadieklass där jag jobbar, där känner jag att jag är väldigt väl-
kommen. De tar gärna emot hjälp och vissa råd och förslag å så 
där /- - -/ Inställningen, grundinställningen kan jag se väldigt 
tydligt–, B-skolan, mellanstadiet, att dom lärarna tycker att den 
här eleven i fråga ska vara kvar och andra som också har andra 
problem, sen går en del iväg på svenska 2 och lite sånt där, men 
alltså dom jobbar för inkludering. Dom har den grundsynen 
känner jag starkt. I en annan mellanstadieklass har dom inte det 
riktigt. Där tycker dom att det är bättre att ta iväg–, ta bort dom 
till en liten grupp för han stör så mycket (teamperson). 

De upplever att denna skillnad i grundsyn och inställning mellan 
lärare påverkar hur de som teampersoner blir bemötta av lärare. 
”Vissa–, det finns en lärare som säger: ’Kan du ta ut honom!’ Men 
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medan den andra läraren frågar liksom: ’Hur tycker du att vi ska 
göra? Jag märker att det är problematik som finns.’ Och då får vi en 
dialog” (teamperson). Den mer negativa beskrivningen av att lärare 
är inställda på avlastning istället för samarbete och att detta mot-
verkar en framgångsrik samverkan finner vi även hos några rekto-
rer. 

Vi har inte riktigt–, eller jag tror att lärarna har inte förstått att 
det här ska vi lösa tillsammans. Alltså ordet ”tillsammans” är ju 
egentligen ett nyckelord som man inte riktigt har fått fram, utan 
man tror att det ska komma nån utifrån och fixa det här (rek-
tor). 

Skillnader i grundsyn mellan resursteam och lärare innebär att 
man således inte är överens om målen (se nedan). Denna kollision i 
grundsyn om inkludering beskriver också lärare.  

Det har blivit ”ni ser på det på det här sättet och vi ser på det på 
det här sättet”. Och just det här att vi från början var–, jag tror 
att vi från början just med Ahmed hade vi outtalat bestämt oss 
för att det bästa var om han inte gick kvar på skolan. Så tror jag 
nog att det kändes. Och det ville dom inte höra, eller dom ville 
inte plocka upp det. Utan det var, så här i efterhand, det ut-
trycktes aldrig tydligt att det var en inkluderingstanke som 
man liksom arbetade efter, men så här i efterhand så förstår jag 
att det är det som man har gjort (lärare).  

I fokusgrupperna ger en del lärare uttryck för att de är kritiska 
eller skeptiska till en inkluderande pedagogik för de elever som re-
sursteamet ska arbeta med eftersom de menar att dessa elever inte 
klarar de krav som skolan ställer och att dessa elever dessutom för-
stör för eller gör andra elever illa.  

 
Lärare: Det är så många som faktiskt har blivit lidandes av att 

vi har haft en elev som inte fungerar. Vi har liksom 
tjugo stycken, och vi har haft flera–, alltså vår klass 
har–, 7H som en gång i tiden var är nu mellan sex och 
åtta färre idag, och det är, vill jag nog påstå, beror 
mycket på den här eleven, som nu inte går kvar, å då 
tror jag nog ändå att vi nog får behålla ett par i nian i 
alla fall för att eleven inte går kvar, å då tycker jag att 
det är så synd– 

Lärare: Det är ju helt sjukt. 
Lärare: –att det liksom ska behöva bli såna här saker så att–, 

jag kan inte–, jag har inte tillräckligt mycket kunskap 
för att säga om det är bäst att låta en elev gå kvar å 
jobba med eleven eller att plocka ut å jobba, men för 
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mig personligen så känns det bäst att plocka ut den 
eleven. 

Lärare: Alltså, det är ju inte bara den eleven man ska tänka 
på, utan det är ju dom andra eleverna runt omkring. 

Lärare: Nä, å här känner jag att man har fokuserat på en och 
glömt bort tjugo eller tjugofem andra. 

Lärare: För om jag går till mig själv som mamma /…/ fy fa-
sen om det ska bli så här i klassen. Jag förstår dom 
som flyttar. Jag gör det. Det kan inte vara rättvist. 

Lärare: Ja, och vårt ansvar är ju lika mycket mot dom.     
(Fokusgrupp med lärare)  

 
Lärarna anser att det är moraliskt fel att låta eleven vara kvar ef-

tersom flera andra elever blir lidande. Genom att lärare känner om-
sorg och ansvar för hela klassen, för andra elever än enbart den elev 
som har kopplats till resursteamet, så pekar de här på ett komplice-
rat etiskt dilemma. Med hänsyn tagen till de andra eleverna anser 
de i ett antal fall att eleven bör avskiljas från klassen eller – så länge 
eleven är i klassen – ska ha en assistent som ser till så att eleven inte 
förstör för eller gör andra elever illa. 

Just det här med, i lärarsituationen, vi hade en diskussion om 
att den här killen, han kan ju ge nedåtpuffar, alltså kränkande 
kommentarer, å så pratade vi om det–, å då sa väl Kim det att 
lite sånt får man ju ta, å så där, och att det är svårt för honom 
och det där med impulskontrollen. Och jag förstår det, men så 
sa jag att samtidigt har jag en annan liten tjej som vi kämpar för 
att få upp och våga gå fram i klassen och säga nåt. För henne är 
det en katastrof att stå ut med det här. Alltså vi har såna även 
sociala mål på andra barn, som vi måste skydda ifrån–, å jag 
förstår att det är impulsstyrt, att det är svårt och så där, men det 
här gör ju vår roll så komplicerad. För det är det vi kämpar med 
(lärare).  

Vidare hänvisar en del lärare till negativ social inlärning som en 
följd av att behålla vissa elever i klassrummet eller som en följd av 
att vuxna inte tydligt och inför andra elever markerar när eleven 
uppträder olämpligt. ”Som det är nu så lär vi ju hela klassen att bete 
sig illa” (lärare). ”Det negativa beteendet blir en norm” (lärare). 
Summa summarum menar lärarna att andra elever lär sig att bete 
sig illa genom att den aktuella eleven är kvar och får fortsätta att 
bete sig illa. 

Samtidigt framhåller lärarna att frågan om man ska verka för att 
behålla eleven i klassrummet eller avskilja eleven naturligtvis alltid 
måste vara en bedömningsfråga. En del lärare menar att de inte är 
kritiska till social inkludering utan kritiska till att detta verkar vara 
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ett ”heligt mål” som inte tycks vara öppet för diskussion och bedö-
mas från fall till fall.  

Det är klart att man heller inte bara att så fort ett barn är rörigt 
att man sparkar ut å sen är problemet löst. Det tror jag inte att 
nån här inne tycker. Det vill jag vara tydlig med, för det känns 
lite att diskussionen kan vara så, men det jag tror att man rea-
gerar mot är att det blir ett heligt mål som inte ens är diskuter-
bart. Vi måste ändå sätta oss ner: ”Men hur ser det ut i den här 
situationen? Är verkligen den här tanken det bästa?” Kanske är 
den det till viss del, men inte fullt ut. Det får inte finnas värden 
som man överhuvudtaget inte ens får diskutera (lärare).  

I datamaterialet och i analysen framträder hos lärare respektive 
resursteamet sociala representationer om varandra som kretsar 
kring frågan om den andres syn på social inkludering kontra social 
exkludering. Dessa representationer tycks vara aktuella för resurs-
teamets relationer med en del men dock inte alla skolor eller lärare.  

 
1. Resursteamet uppfattar att lärarna generellt sett är mot-

ståndare till social inkludering av elever som utmanar 
skolan. 

2. Lärarna uppfattar att resursteamet är alltför låsta vid före-
ställningen om att social inkludering alltid är det enda och 
rätta sättet oavsett elev. 

 
Dessa sociala representationer innebär samtidigt att grupperna 

skapar negativa stereotyper om varandra. Sådana delade föreställ-
ningar inom respektive grupp kan generera ett slags känsla av enig-
het och förträfflighet inom gruppen men samtidigt misstänkliggö-
rande, skeptisk hållning och devaluering av den andra gruppen och 
dess medlemmar. Dessa sociala representationer har således en tyd-
ligt konfliktsgenererande potential. 

Hård kontra mjuk disciplin 
Medan resursteamet försöker undvika ett bestraffande arbetssätt 
och istället fokusera på elevers positiva beteenden och prestationer 
så menar en del lärare att det är viktigt att  

det får konsekvenser när man gör nånting, för det har vi väl 
känt överhuvudtaget att det får liksom inga konsekvenser. Det 
är ju–, om du säger en massa fula saker till en–, till vem som 
egentligen, å du hotar vuxna å du sätter igång ett slagsmål eller 
förstör nånting, då är det, ja då ska man bli avstängd. Jag tycker 
att det ska vara rejäla straff när man gör nånting fel (lärare).  
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Resursteamet menar att skolan generellt sett har en för auktoritär 
och bestraffande kultur som stöter bort marginaliserade elever me-
dan en del lärare menar att resursteamet generellt sett har en för ef-
tergiven stil som uppmuntrar elever till fortsatt negativt beteende.  

Barnen i detta klassrum får inte se att ett sånt–, att han kan stå 
och tjafsa med en vuxen så där, på det sättet, för då blir det: 
”jaha, det är okej”. För så beter man sig inte i vårt klassrum. 
Punkt slut. Å det ska vara den normen som gäller. För alla dom 
som också är i den zonen, dom snappar ju upp det här. Alltså, 
han blir ju en negativ modell där då (lärare).  

Dessa lärare menar att om man är för eftergiven och inte ger ele-
ver som uppträder olämpligt tydliga negativa konsekvenser så lär 
sig andra elever att det är okej att uppträda på det sättet. Ytterligare 
två olika sociala representationer om varandra – en hos lärare och 
en hos resursteamet – kan således skönjas genom analysen och kret-
sar kring frågan om att vara auktoritär kontra eftergiven. 

 
1. Resursteamet uppfattar att skolan och lärare alltför ofta 

använder sig av bestraffning och ett auktoritärt förhåll-
ningssätt när elever gör fel eller beter sig illa. 

2. Lärarna uppfattar att resursteamet är alltför eftergivna och 
inte tydligt sätter gränser när elever gör fel eller beter sig 
illa. 

 
Dessa sociala representationer om varandra, som verkar sam-

manhänga med resursteamets relation med en del men inte alla 
skolor eller lärare, innebär att grupperna har negativa stereotyper 
om varandra. Samtidigt som dessa föreställningar kan skapa ett 
slags känsla av enighet och förträfflighet inom gruppen så kan de 
också resultera i misstänkliggörande, skeptisk hållning och devalue-
ring av den andra gruppen och dess medlemmar. Återigen finner vi 
alltså sociala representationer som har en potential för konflikt 
mellan grupperna. 

Olika synsätt på problemens orsaker 
Vidare menar resursteamet att skolan själv som kultur och lärares 
bemötande, förhållnings- och arbetssätt kan skapa eller bidra en del 
till de problem som tillskrivs enskilda elever (att lärare inte knyter 
an till dessa elever, negativt fokus, bestraffningskultur etc.) – något 
som också vissa föräldrar framför. Förklaringen till problemen be-
höver alltså inte alltid eller enbart ligga hos eleven eller elevens fa-



 78 

miljesituation, vilket resursteamet menar att man ofta utgår ifrån i 
skolans värld. 

 
Teamperson: Och när vi har helheten här också så kan vi fak-

tiskt se att det många gånger inte är som sko-
lan tror att problemet bara ligger i hemmet– 

Teamperson: Eller bara hos barnet. 
Teamperson: –eller bara hos barnet, utan man kan faktiskt se 

att– 
Teamperson: Att det är pedagogiska brister. 
Teamperson: –det kanske är fler brister som man ska jobba 

med kring eleven. 
Teamperson: Ändra arbetssätt till exempel, och organisatio-

nen i skolan. 
(Fokusgrupp med resursteamet)  

 
Detta krockar emellertid med hur man i skolan, enligt resursteamet, 
vanligtvis ser på och förklarar elevproblem, dvs. att orsaken är ele-
ven själv och/eller hans eller hennes familj. Lärare vill därför att 
teampersonerna ska ta över eleverna och agera som assistenter 
”Dom ska tala om för oss hur vi ska agera, istället för att vi kanske 
kommer in och ser hur man kanske kan förändra hela situationen” 
(teamperson). Istället för att agera som assistenter som gör som lä-
rarna säger och tar ut den ”besvärliga” eleven så försöker teamper-
sonerna föreslå förändringar i skolan, i klassrummet och i undervis-
ningssituationer, vilket en del lärare reagerar negativt på, enligt re-
sursteamet. ”Och då blir det väldigt individuellt. Vilken lärare säger 
’ta ut’, och vilken lärare säger ’hur ska vi göra situationen bättre för 
den här eleven’?” (teamperson). 

Olika synsätt på rättvisa i arbetet med elever 
Ännu en kollision mellan lärare och resursteam är synsättet på rätt-
visa i arbetet med elever och konsekvenser. En aspekt av deras ar-
bete med positivt fokus är, menar resursteamet, att undvika att be-
straffa när elever gör fel eller beter sig illa för att istället uppmärk-
samma och positivt förstärka beteenden som elever utför och som 
man bedömer som önskvärda. De elever som resursteamet arbetar 
med får bl.a. samla poäng genom att de kommer på lektioner, har 
gjort läxan eller vad det nu är för ”bra” beteenden som man vill för-
stärka, och när eleverna samlat ett visst antal poäng kan de lösa ut 
dessa mot en belöning, t.ex. åka till stan och fika (dvs. en tillämp-
ning av teckenekonomi). En del lärare reagerar emellertid på detta 
och anser att det blir orättvist för de andra eleverna som ”sköter 
sig”.  
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Hen (teampersonen) hade ju sina regler också då, det var lik-
som väldigt mycket stryka medhårs hela tiden då va, och vi 
ville gärna liksom–, ”ja, men då fick dom göra roliga grejer”, 
men det var kanske en strategi då för att få killarna med sig å 
det–, ja, det är så där men det skapar ju för lärarna och för dom 
andra eleverna liksom, ”varför är det si och så?” (lärare). 

De menar att detta väcker en del kritiska frågor hos såväl lärare 
som andra elever. Dessutom för en del lärare fram att det här finns 
risk att eleverna lär sig att om man är stökig och bråkig i skolan så 
lönar det sig, dvs. de stökiga elever som resursteamet tagit sig an får 
ju göra en mängd roliga saker.  

 
Lärare: Bara det här nu som att då är det två som, vad ska 

man säga, resurselever då, å då fick dom inte åka med 
till Stockholm, å det var ju väldigt synd om dessa per-
soner då. För att lärarna tyckte att dom var liksom 
otrevliga mot andra elever, å lärarna kände sig inte 
riktigt säkra på dom här. Men då åker resursteamet 
då, får ”ja” av rektorn att åka till Söderköping och 
köpa glass och åka på gokart, som kostar mer än att 
åka till Stockholm och gå på museum. Och det ska-
par, alltså ni förstår på en skola. Folk blir vansinniga, 
precis vansinniga. 

Lärare: Det lönar sig att inte sköta sig alltså. 
Lärare: Nä, men precis. 
Lärare: Konstant så har vi nästan haft 
Lärare: ”Ja, men om ni inte kommer för sent nån gång här”, 

säger Kim då, ”så ska ni få liksom åka dit eller en 
glass eller nåt”. Ja, men då kommer dom två gånger 
för sent. Jaja, men då var det okej, för det var bara två. 
Alltså hela tiden såna här regler.                 

(Fokusgrupp med lärare)  
 
Problemet, enligt lärarna, är att den enskilda eleven som resurs-

teamet arbetar med faktiskt befinner sig i ett större sammanhang i 
skolan och när man då fokuserar på en elev så blir det lätt på be-
kostnad av de andra eleverna, att man inte ser hela klassen. Medan 
de som lärare försöker se och ta ansvar för hela klassen så är team-
personen fokuserad på den enskilda eleven. 

 
Lärare: Dom får egna regler å så, å det är väl helt rätt men, ja, 

det är en svårighet som man måste diskutera. 
Lärare: Avväga. 
Lärare: Ja, ur deras perspektiv kan det verkligen vara rätt att 

man får en belöning för att man tar av sig jacka och 
keps–, alltså slutar, så, men hur–, vad händer med 
dom andra barnen när dom ser det här? 
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(Fokusgrupp med lärare) 
  
Lärare menar att det självklart finns vinster med belöningssystem 

men att ”man måste ha klart för sig: Hur blir det inför gruppen?” 
(lärare). Samma lärare tror också att det är ”viktigt att gruppen blir 
medveten om att vissa barn har svårigheter som dom måste jobba 
extra med å då kanske dom får en belöning å så där”, men det som 
ytterligare komplicerar det hela är att ”eftersom man har inte hela 
gänget välartade barn och ett stökigt barn, utan du har ju många 
barn som är där också, och dom har svårt att se det”, dvs. de andra 
eleverna som också är mer eller mindre ”stökiga” har svårt att förstå 
varför de inte får de där belöningarna som den specifika eleven som 
resursteamet arbetar med får. Resursteamet menar dock att lärarna 
är för låsta vid att man måste jobba likadant med alla elever och att 
de har svårt att tänka i andra banor. 

Om rättvisa, ”så har vi alltid gjort, jag har tjugofem till, jag 
måste jobba likadant med den här eleven”, men jag tycker kan-
ske inte det då för att han ska lyckas. Då måste man kanske 
jobba lite annorlunda, å då har vissa av dom svårt att tänka i 
andra banor (teamperson). 

Istället för att behandla alla elever lika så måste man variera pe-
dagogiken och arbetssätten genom att anpassa dessa till de olika ele-
vernas behov och förutsättningar, menar resursteamet. Belönings-
system, fokus på det positiva och undvikandet av att kritisera och 
bestraffa är, utifrån resursteamets perspektiv, medvetna strategier 
för att öka de ”marginaliserade” elevernas motivation och självför-
troende. Vidare menar de att lärare som tycker att detta skapar 
orättvisa har ett begränsat synsätt på rättvisa, nämligen att de bara 
tar hänsyn till likhetsprincipen (alla ska ha lika), och inte väger in 
andra rättviseprinciper. 

 
Teamperson: Att dom bara har en syn på rättvisebegreppet. 
Robert: Hur tänker du då? 
Teamperson: Att det bara är–, alla ska ha lika. Men det kan-

ske kan behövas behovsprincipen ibland med. 
Teamperson: Ja, det stöter man på. 
Teamperson: Eller, vad säger man, utifrån prestation. 
(Fokusgrupp med resursteamet)         

 
Även en förälder i studien kommer in på dessa frågor och följer 

samma linje som resursteamet. ”Väck inte den björn som sover. Stå 
inte och få igång och fråga om det är orättvist. Jag menar, en del 
ungar behöver mer push. En del behöver mindre push. En del barn 
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behöver en himla mycket hjälp för det sociala funkar inte hemma. 
Framhäv inte det som något negativt” (förälder 1). Både teamperso-
ner och denna förälder menar att en del elever behöver mer belö-
ningar än andra för att lyckas i skolan. Jämför vi lärares representa-
tioner om rättvisa med resursteamets (och förälder 1:s) representa-
tioner om rättvisa i detta sammanhang så finner vi en klassisk etisk 
konflikt bakom motsättningen om synen på rättvisa i arbetet med 
elever och konsekvenser: likhetsprincipen (alla ska få lika mycket) 
kontra behovsprincipen (var och en ska få efter behov).  

Målkonflikter mellan professionella kulturer 
Som en följd av resursteamets och lärares olika perspektiv och kul-
tur uppstår professionella målkonflikter mellan dem.  

Inkludering kontra exkludering som mål för eleven 
I ett antal elevärenden delar inte lärare de mål som resursteamet ar-
betar mot. När de två olika grupperna (resursteamet kontra skolper-
sonalen) arbetar mot oförenliga mål försvårar det en framgångsrik 
samverkan.  

För ofta har det varit att vi har pratat ”vi” och ”dom” liksom. 
Dom (resursteamet) har stått för en tanke och vi (lärarna) har 
stått för en tanke eller hur vi vill ha det. Vi vill ha ordning och 
reda. Vi vill att det ska fungera i undervisningssituationen. Å 
jag är på det klara med att det kommer att fungera om den här 
eleven försvinner, å det är väldigt taskigt och krasst sagt (lä-
rare).          

Som redan tidigare har nämnts är teampersonernas målsättning 
att arbeta för att eleven ska kunna vara kvar i den reguljära under-
visningen när de själva är klara med sina insatser (dvs. social inklu-
dering och inkluderande pedagogik). Beträffande de aktuella elev-
ärendena framkommer det dock tydligt i samtalen med lärarna att 
de vid ett flertal fall inte delar detta mål (eftersom de helt enkelt inte 
finner det som realistiskt). I en del elevärenden framkommer det att 
lärarna från början och under resursteamsperioden egentligen inte 
var särskilt intresserade av en sådan insats utan mycket hellre ville 
att den aktuella eleven antingen fick en assistent eller placerades på 
resursskola. Denna målkonflikt beskriver också rektorerna. 

 
Rektor: Dessutom kan det faktiskt vara så att lärare signalerar 

att det här inte är bra, och rektor föreslår att ska vi 
koppla in resursteamet, fast läraren tänker: ”Det här 
är en så svår elev att den borde inte gå här.” Å då 
kommer resursteamet in och säger att vi ska jobba 
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ihop och så vidare. Å då säger läraren så här att, eller 
tänker i bakhuvudet att: ”Bara den här eleven–’ den 
borde gå på resursskola istället, inte vara här hos 
mig.” 

Rektor: För lärare vill ha avlastning. 
Rektor: Ja, jag tror att sådana här tankar kan förekomma, för 

jag möter det ibland bland lärare: ”Bara jag inte har 
den här eleven så skulle det vara så mycket bättre.”              

(Fokusgrupp med rektor)  
 
En del lärare ger uttryck för att själva beslutet om att sätta in re-

sursteamet i en del elevärenden upplevs som att man inte har tagit 
deras yrkeskunnande på allvar, att de kunskaper och bedömningar 
som de som lärare gör inte vägs in och lyssnas på när de tydligt har 
framhållit för sin rektor att vissa elevärenden inte lämpar sig för re-
sursteamets verksamhet. 

 
Lärare: Å då tycker jag att då måste man ändå nånstans fak-

tiskt lyssna på lärarna. För det är inte så att vi liksom 
per automatik bara vill bli av med jobbiga, stökiga 
elever– 

Lärare: Nä, absolut inte. 
Lärare: –utan nånstans så måste man ändå känna av att, okej 

den här eleven har haft det tufft ända sen, ja vilken 
klass det kan vara, å har det tufft hemma, å är polis-
anmäld, soc vet vem barnet är, å har det tufft hem-
ma å fungerar inte på–, ja, kanske fungerar på två 
lektioner, men då ska man inte fokusera på att den 
fungerar på två lektioner, utan-, eller nu låter det 
dumt då men, men det fungerar faktiskt inte på tio, 
femton andra. Två stycken, det är jättebra, men då–, 
ja. Ja, nånstans måste man ändå lita på att vi (lärare) 
har–, att vi ändå kan nånting. 

Robert: Ja, just det, att man tar er bedömning, era erfarenhe-
ter, vad ni har sett och hört på fullt allvar, att det 
verkligen vägs in? 

Lärare: Ja, och inte det att, ”nämen om ni gör så här så kom-
mer det nog att bli bra”. 

(Fokusgrupp med lärare)    
 
Därigenom byggs således en målkonflikt in redan från början, 

vilket innebär att projektet har en bristande förankring hos lärare, 
att lärare känner sig överkörda och att lärare är skeptiska till att 
projektet verkligen kommer att lyckas. Oavsett om lärare har rätt 
eller inte i sin bedömning så är detta förfarande dock inte särskilt 
gynnsamt för samarbetet mellan lärare och resursteam. 



 83 

Kunskapsmål kontra sociala mål 
En annan målkonflikt som några lärare lyfter fram och som kan 

relateras till olika synsätt och fokus är att medan lärare har kun-
skapsmål i sikte så har resursteamet sociala mål i sikte. 

 
Lärare: Men en skillnad också, tror jag, är att när dom jobbar, 

tror jag, att dom vill få barnet att fungera socialt å så 
här. Som lärare har ju vi alltså läroplanens mål att gå 
efter – ni sätter betyg också (vänder sig till annan lä-
rare i samtalet) men jag har ju också, alla mina elever 
ska, dom ska nå hit. Jag har ämnet. Det är därför jag 
tror–, du (vänder sig till en lärare i samtalet) pratar 
om det här med ordning och reda–, jag kan–, jag 
måste också se till att barnen når målen. Å det kan 
nog göra att vi har olika fokus.  

Lärare: Ja, för det har det nog varit, för det som den eleven 
som dom jobbar med nu då, Muhammed, hans pro-
blematik har kanske varit det sociala: att komma i tid, 
att vara på alla lektioner, att göra läxorna, att liksom 
fixa–, att inte driva omkring å liksom bara slöa och 
inte göra nånting. Så där–, det som dom har jobbat 
med–, för det har vi inte heller, har jag inte heller känt 
att jag har nog inte riktigt fått reda på: Vad är fokus 
för den här eleven? Vad jobbar ni med å vad är det ni 
vill förbättra? Utan då kom det, eftersom vi har betyg 
då som vi jobbar–, alltså mål har vi ju alla men dom 
ska ju dessutom– 

Lärare: Ja, ni har ju betygen dessutom.       
Lärare: –betygsättas då, eh, deras mål, å då blev det ju klart 

här när, det blev att, målet med Muhammed hade va-
rit att han inte hade så hög frånvaro, att han kom i tid, 
och att han tar av sig kepsen och jackan. Å sen skulle 
han belönas för det! Att han tog av sig kepsen och 
jackan i klassrummet Och det där är sånt–, det förut-
sätter jag att det fungerar. Det ska liksom inte vara 
nåt som man ska belönas för. Å för dom är det: ”Åh, 
du har med dig pennan nu. Gud så bra!” (ironiskt 
förnöjsam ton). Alltså, man måste kunna fixa det! Å 
då var det, då kom vi in i en diskussion om att–, alltså 
hur ska jag kunna–, på vilken nivå ska man lägga sig 
då? När vi jobbar med alla andra elever så jobbar vi 
efter kunskapsmål, å här helt plötsligt så ska jag börja 
tänka på sociala mål istället å så ska man premiera 
det.  Å så hade vi nåt lappsystem, å det var en poäng 
å två poäng å–, ja, jag kommer inte ihåg var det var 
för nånting å dom börja tjafsa om ”ja, en och en halv 
poäng”, men du vet så här. Det blir väldigt konstigt 
när målet är att man inte ska ta på sig jackan och kep-
sen, inte ha på sig keps och jacka i klassrummet när vi 
strävar efter att bli godkända i alla ämnen.        

(Fokusgrupp med lärare)  
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Genom att en del lärare upplever att teampersoner har fokus på 

sociala mål medan de själva är upptagna med kunskapsmålen så 
uppstår också här en spänning mellan deras olika praktiker i skolan. 
I relation till denna målkonflikt, så som den framställs i citatet ovan, 
kan vi också göra vissa associationer till kultur- eller synsätts-
krocken ”hård disciplin” kontra ”mjuk disciplin” där vissa lärare 
tycks ha svårt att ta på allvar ett arbetssätt som går ut på att be-
römma eller positivt förstärka elever som kommer i tid, är närva-
rande på lektioner, har med sig penna och inte har på sig keps och 
jacka i klassrummet (dvs. efterlever vissa basala klassrumsregler) 
när detta borde vara självklara saker som elever bara ska efterleva. 
Dessa lärare menar att fokus istället ska läggas på att eleverna når 
upp till kunskapsmålen. 

Bristande förtrogenhetskunskap om skolkulturen 
En del lärare ser det som problematiskt att resursteamet saknar en 
del grundläggande kunskaper om hur det fungerar på skolan, i un-
dervisningssituationer etc., dvs. att teampersonerna som kommer 
till deras skola har bristande förtrogenhetskunskaper om skolkultu-
ren. Detta stör och skapar oro i skolverksamheten och missgynnar 
en god samverkan. 

Jag tycker också det här att man måste ha–, det är ju svåra gre-
jer det här, men nån slags känsla för hela gruppen, lärarsitua-
tionen, barnen och allting. Jag har stått och haft genomgångar å 
sen – för hen (teampersonen) kommer oftast sent, har inte rik-
tigt fattat med det här med vilken tid hen ska komma, ska hen 
komma nio så kommer hen tjugo över nio inklättrades, från re-
sursteamet. Och då–, jag hade till exempel en genomgång, jag 
står och pratar med barnen om vikingatiden eller vad det nu är, 
då står jag så här–, mitt under lektionen kommer hen fram till 
mig och ställer sig framför mig och småbabblar lite, ”jaha, var 
dina barn sjuka igår eller?”, ja lite så där, ”nä, jag har genom-
gång nu, så du får gå och sätta dig”. Och en annan gång så står 
jag där framme i klassrummet, men jag säger inget, jag känner 
att det är oroligt, och det vet ju alla ni vad jag pratar om. Jag 
håller på och samlar upp dom. Man står, man säger inte så 
mycket. Man visar med sin kropp och man visar: ”Nu ska ni 
sitta ner!” Då går hen också fram och ställer sig framför mig, så 
jag tar ett steg åt sidan, å då ska hen bara småprata med mig, så 
då måste jag säga: ”Hörru du, jag håller på och samlar upp dom 
nu.” Och det är ju grejer som man måste känna av. Alltså, det 
ska ju bara sitta (lärare). 
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Andra exempel på beteenden som lärare tycker ger uttryck för att 
teamperson inte förstår skolkulturen och som stör undervisningen 
eller skolverksamheten är att man kommer för sent, inte håller tider, 
har på mobiltelefonen hela tiden och går ifrån ofta när det ringer el-
ler går och kollar sina mejl mitt under lektioner. Enligt några lärare 
kommer teampersonens bristande förtrogenhetskunskaper också till 
uttryck i att de inte riktigt förstår hur lärare faktiskt arbetar med sin 
undervisning och de krav som skolan ställer på elever beträffande 
ämnena. 

Att man inte var insatt i lärarrollen eller vad jag jobbar efter, 
utan då kom diskussionen: ”Vad är minimum för vad man 
måste göra för att bli godkänd?” ”Ja, men–”, SO-diskussion har 
vi haft väldigt mycket då. ”Ja men, det är kristendomen, måste 
vara godkänd på kristendomen i form utav det här.” ”Men vad 
är minsta liksom, vad måste man göra?” ”Ja, men man måste 
göra det här provet eller det här arbetet och visa att man når 
upp till alla målen.” Och nånstans där har nog Kim inte riktigt 
förstått att vad krävs för att bli godkänd, utan då har hen nog 
tyckt att: ”Vad är minsta lilla han kan göra?” ”Det finns inget 
minsta lilla. Alla har dom här bitarna om vad man måste göra 
för ett godkänt då.” Så den förståelsen har nog heller inte riktigt 
funnits (lärare). 

Sammantaget framställs alltså bilden i samtalen med lärare att 
resursteamets bristande kunskaper om hur skolan fungerar, hur lä-
rare arbetar och vilka kunskapskrav som skolan ställer på elever, 
skapar en del svårigheter utifrån lärarnas perspektiv. Någon lärare 
nämner dessutom att när en teamperson har ”skolvana” så verkar 
det fungera bättre jämfört med när en teamperson inte har det. 
Denna problematik – bristande förtrogenhetskunskaper om skol-
kulturen – är också något som resursteamet berör. De förklarar den 
med den otydlighet som de upplever beträffande rutiner, vanor och 
normer när det gäller skolvardagen. De menar att det finns en ”tyst 
kunskap” på den enskilda skolan som lärare är dåliga på att kom-
municera till dem. 

Bristande integrering mellan resursteam och skolpersonal 
Bland rektorer finns en föreställning om att resursteamet är för lite 
närvarande bland och integrerat med skolpersonalen, vilket tycks 
motverka en god samverkan och istället bibehålla en ”vi-och-dom”-
känsla och en bristande legitimitet för teampersoner inför ögonen på 
lärare och annan skolpersonal. 
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Rektor: Att dom (resursteamet) borde vara mer synliga eller 
kanske–, nu har dom en lokal i angränsning i och för 
sig till X-skolan. Jag tycker att det är svårt för att det 
är många skolor som dom ska vara på, men ja, fin-
nas– 

Rektor: Ja, men det är nog rätt att det här att faktiskt vara 
med i fikarummet och så där också, även om dom 
kanske inte tycker att dom gör så mycket jobb då, 
men, men alltså det är det här–, återigen tjatar jag om 
det där med legitimiteten, att dom finns med i ar-
betslaget alltså.          

(Fokusgrupp med rektorer)  
 
Bristande integrering mellan resursteam och skolpersonal kan 

också associeras med uppfattade samverkanshinder som (a) låg till-
gänglighet, (b) kollision mellan olika synsätt och organisatoriska 
kulturer, (c) målkonflikter, (d) otydlighet, (e) bristande förtrogen-
hetskunskap om skolkulturen, och (f) skolkulturens förändringsresi-
stens (som beskrivs nedan). 

Skolkulturens förändringsresistens 
I samtalet med resursteamet framkommer det att teampersonerna 
har en varierad erfarenhet av hur väl en god samverkan kan komma 
till stånd med lärarna utifrån deras perspektiv. De menar att medan 
en del lärare är öppna för dialog och förändring så är andra bara in-
ställda på att resurspersonerna ska agera som assistenter eller ta 
med sig eleven ut från klassrummet. Samtidigt som denna variation 
beskrivs så framställs också i deras utsagor en social representation 
om att lärarna generellt sett är svårare att samverka med än både 
föräldrarna och eleverna och att det finns ett motstånd till föränd-
ring i skolan som kultur och organisation. De menar att strafftän-
kande, negativt fokus och avvisande hållning gentemot marginalise-
rade elever eller elever som utmanar skolan är djupt rotad i skol-
kulturen. Resursteamet vittnar om att lärarna på skolan ofta vill att 
teampersonerna ska ta bort problemen genom att ”ta ut dom (ele-
verna) från klassrummet /…/ en liten grupp eller sitta i grupp-
rummet” (resursperson) och förändra eleven så att han passar in i 
skolan. 

En lärare som representerar högstadiet beskriver själv hur svårt 
det är för teampersonen att få med alla inblandade lärare runt en 
elev i ett förändringsarbete och få dem att bemöta och hantera ele-
ven på ett likartat sätt, utifrån teampersonens förslag eller anvis-
ningar. 
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Och det den här eleven inte fixar då, eller många elever som 
kanske har kommit till resursteamet, det är just det här att man 
träffar så väldigt många vuxna hela tiden. För då har jag mina 
regler för hur jag vill ha det på mitt sätt. Gun-Britt har det, och 
vill ha det på sitt sätt, å så vill den tredje, den fjärde, å den 
femte, å så har dom sju, tio stycken eller nånting. Å det fixar 
inte den här eleven. Å där nånstans så blev det–, för det tror jag 
inte resursteamet heller fixade. För resursteamet ville ha det, 
eller vi har jobbat med Kim då, Kim ville att det skulle vara på 
ett visst sätt. Å det kan man få och man kan förvänta sig det, 
tycker jag personligen då, om man jobbar med en klasslärare, 
och med en lärare, men jag tycker inte att man kan få att alla ska 
vara likadana i skolan, alltså alla lärare (lärare). 

Eftersom det är så många lärare runt en elev på högstadiet så 
skapar detta en förändringsresistens. Enligt några rektorer så är det 
inte lätt för folk utifrån att komma in i skolan och försöka förändra 
den kultur som råder där. De menar att skolpersonal är en speciell 
grupp som är ”svårflirtade”. Lärare tenderar att ha en skeptisk och 
avvaktande hållning till ”experter” som kommer utifrån. Därigenom 
föreligger det en svårighet och stor utmaning för teampersoner och 
andra att erhålla legitimitet hos lärare och få till stånd ett föränd-
ringsarbete i skolan. 

 
Rektor: Men jag tror att det där är nog ett problem som inte 

alls är nytt här, det här med att det kommer folk ut-
ifrån och ska försöka bli–, få nån slags legitimitet i 
skolan. 

Rektor: Det är inte lätt. 
Rektor: Skolfolk är ju knepiga att tas med. Men på nåt sätt– 
[skratt] 
Robert: Hur menar du då? 
Rektor: Jo, men alltså. Det där att nån ska komma in som ex-

pert va, det är, tycker jag, nånting som– 
Rektor: Man har en avvaktande hållning. 
Rektor: –det har man haft med sig under alla år. ”Kan den 

personen det här?” Å, det kanske är så i alla yrkes-
grupper, vad vet jag, jag har bara erfarenheter utav 
skolan, men man kan ju också säga då att eftersom 
det är svårt så är det också då en viktig del. Man kan 
inte komma runt det. Får man inte legitimitet utav 
skolpersonalen, då är det kört alltså. 

Rektor: Jag tror att flera utav dom här sakerna, varför funkar 
det inte med skolan, det är ju som X är inne på här: 
Hur tänker lärare? Komma in som en expert utifrån, 
och som talar om: ”Tänk så här! Gör så här!” Då kan 
man ju som lärare känna att: ”Det där ställer jag inte 
upp på. Det var råd som jag har misslyckats tidigare 
med.” För att kunna ansöka om hjälp, då måste man 
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ju liksom se det som att ”ja, nu ska vi göra ett jobb 
tillsammans”, å då–, jag tror att man ibland har–, man 
kanske inte har haft tid att sitta ner som lärarpersonal 
och dom här i teamet och verkligen prata igenom 
dom här sakerna.                

(Fokusgrupp med rektorer) 
 
I kontrast till en motvillig attityd bland lärare menar den senast 

citerade rektorn att lärare som ansöker om hjälp måste gå in med en 
attityd om att det här är ett gemensamt projekt och ett samarbete 
mellan mig eller oss lärare och personer från resursteamet, vilket 
också kräver tid och utrymme för dialog. Alla rektorer delar dock 
inte denna representation om skolkulturens ovillighet till föränd-
ring. ”Jag tycker inte man kan skylla på skolans kultur för det finns 
en jättevilja att samarbeta kring en svår elev, det tycker jag, men om 
man känner att den personen inte kan tillföra nånting, då minskar ju 
lusten att vilja” (rektor). Enligt min mening är det dock inte helt 
självklart hur sådana negativa upplevelser hos lärare ska förstås. Är 
dessa ett uttryck för: (a) klarsynt kritik, (b) felaktiga förväntningar, 
eller (c) allmän förändringsresistens (ett slags försvar och inställning 
för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet som man alltid har 
gjort)? 

 

Negativt socialt samspel 

En faktor som uppfattas vara missgynnande för framgångsrik sam-
verkan är om det sociala samspelet är negativt, dvs. att inte bli sedd 
och förstådd, att de professionella har ett negativt fokus och bemö-
tande i samspelet med elever och föräldrar eller att det uppstår ne-
gativa grupprocesser i klassen, bland elever eller andra kamrater till 
eleven. 

Att inte bli sedd och förstådd 
Känslan av att inte bli förstådd figurerar i elevernas beskrivning av 
hur de har det i skolan och hur lärare är mot dem. Utifrån hur elev 4 
beskriver sin bakgrundshistoria i skolan så ger han uttryck för en 
känsla av att lärarna inte såg och förstod honom. Det är också hans 
egen förklaring till varför han var så stökig i skolan. Han menar 
själv att det kanske var ett rop på hjälp. 

 
Robert: När du var så där stökig, vad tror du att det berodde 

på, alltså tiden innan teamet, innan du träffade Kim? 
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Elev: Ingen såg mig i skolan. Ingen förstod mig /…/ Å 
när jag var stökig å så, så kanske det var ett rop på 
hjälp eller nåt. 

(Intervju med elev 4) 
 
Även några föräldrar rapporterar en upplevelse av att lärare inte 

förstår deras barn. Förälder 6 menar bl.a. att lärarna inte förstår hens 
barn och inte heller försöker att förstå varför han reagerar eller beter 
sig på olika sätt i skolan. ”Förstå honom. Att varför han blir arg?” 
Enligt henom försöker inte lärarna hjälpa hens barn att bete sig 
bättre i skolan, och då blir det heller ingen positiv utveckling. ”Du 
vet, barn är barn. Ja, okej, han gör dom här sakerna. Men han behö-
ver hjälp.” 

En medveten strategi hos resursteamet är att arbeta fram en nära 
och tillitsfull relation till både elever och föräldrar, ”att inte gå sko-
lans ärenden” utan snarare vara en tredje part, en kommunika-
tionslänk mellan skola och hem och företräda elev och förälder 
gentemot skolan. Alla dessa strategier uppfattas av olika informan-
ter vara gynnsamma för en framgångsrik samverkan (se kapitel 7). 
Samtidigt menar vissa rektorer att det också finns ett hinder för 
framgångsrik samverkan som kan associeras med detta arbete, be-
roende på hur resursteamet agerar gentemot skolan och lärarna och 
beroende på hur skolpersonalen uppfattar resursteamets roll och 
beteende i gränssnittet skola–hem. Bland vissa rektorer uppfattas 
resursteamet uppträda på ett oprofessionellt sätt i betydelsen att de 
upplevs agera partiskt och motarbeta skolan genom att inte se och 
förstå ur lärares och skolans perspektiv. 

Jag tycker också att kompetens brister och att dom inte har en 
professionell hållning, för en del alltså–, det finns dom som kör 
sitt eget race här, å vi har till och med känt oss motarbetade från 
skolans sida i en del lägen, därför att då har den här personen 
kommit så nära och umgåtts så väldigt mycket med familjen, å 
trots att då psykolog å alla på skolan å allting säger en sak så 
har det jobbats emot i vissa lägen (rektor) 

Medan resursteamet tycks försöka lyssna till och visa förståelse 
för eleverna och föräldrarna så tycks dessa ambitioner inte gälla 
gentemot lärarna och skolan, enligt dessa rektorer. Detta i sin tur 
motverkar eller missgynnar en framgångsrik samverkan mellan re-
sursteam och skola. 
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Negativt fokus och bemötande 
Både en del föräldrar och elever menar att de har en historia av att 
bli negativt bemötta i skolan. En aspekt av detta är elevers upplevel-
ser av att bli ensidigt negativt bemötta och behandlade av lärare el-
ler annan skolpersonal på skolan. De förmedlar en känsla av att lä-
rare inte gillar dem och att klassrummen inte är en plats där de kän-
ner sig välkomna och uppskattade av dem. När t.ex. elev 4 beskriver 
sina erfarenheter från skolan och lärare så ger han bl.a. uttryck för 
en föreställning om att lärarna bara hade negativa förväntningar på 
honom. 

 
Elev: Dom trodde ju typ bara, vad ska man säga, alltså såg 

mig som störande å så. 
Robert: Dom såg dig som störande? 
Elev: Ja.  
Robert: Hur ser du på det, att dom såg dig som störande? 
Elev: Ja, så jag tyckte inte att det var så kul att gå till sko-

lan.   
 (Intervju med elev 4)  

 
Föräldrar skildrar en bakgrundshistoria av dåligt bemötande och 

ensidigt negativ information från skolan. När man som förälder 
ständigt och enbart får höra från lärare att deras barn gör ”dumma 
saker” eller ”inte fungerar” så blir man själv negativt inställd till di-
alogen med lärare eller skolan. Man upplever det inte som någon 
konstruktiv utgångspunkt.  

Å så börjar han alltså i första klass, gått tre veckor i skolan, så 
säger lärarna att: ”Det här går åt helvete. Han kan ingenting.” 
/- - -/ Bemötandet från början. Det här att ”det är helt kört” sä-
ger man redan efter tre veckor. Och som förälder: ”Jaha?” lik-
som (förälder 1).  

Föräldrar berättar hur de gång på gång har fått höra från lärare 
hur dåliga eller problematiska deras barn är i skolan. ”Dom bara 
ringde å det här att det var klagomål hela tiden” (förälder 2). De fick 
aldrig höra några positiva saker om sina barn. Bara negativa. 

En av föräldrarna ifrågasätter också att det bara skulle vara hens 
barn som orsakar bråk, stökighet eller problem för lärarna på sko-
lan. Hen menar att skolan ligger i ett ”tufft område” och att skol-
klassen som hens barn går i dessutom är stökig och lite ”kaotisk”. 
Därför drar denna förälder den slutsatsen att hens barn inte bara blir 
negativt bemött och bedömd av lärarna utan att detta också sker på 
ett orättvist sätt.  
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För man lade det här att, ”det kan inte bara vara Fabian”. Man 
satte sig på tvären där redan från början. Å det kan det väl fort-
farande vara ibland. För jag vet att det inte bara är Fabian (för-
älder 5).  

Den ensidigt negativa kommunikationen från skolan tycks såle-
des skapa ett motstånd hos en del föräldrar, vilket naturligtvis miss-
gynnar en framgångsrik samverkan.  

Den återkommande negativa rapporteringen från skolan slår på 
den egna självkänslan som förälder, menar dessutom en av föräld-
rarna. ”För ofta blir det att dom ringer till mig å man känner sig 
värdelös som förälder” (förälder 2). Några föräldrar tror heller inte 
att ett negativt fokus hjälper deras barn till det bättre. De menar att 
lärares tjat och skäll inte är framgångsrika metoder eftersom pro-
blemet inte (enbart) ligger i det egna barnet utan också i den sociala 
situation som skapas i skolan. ”Å dom känner att, ’å mina kompisar 
kommer och tittar på mig’, eller nåt, ’jag måste visa mig’. Det är 
grejen det. Alltså, man måste prata med dom”, säger förälder 6 och 
menar att det hjälper inte att hålla på och tjata, skälla eller bestraffa. 
I en skäll- eller straffsituation där andra elever är närvarande kan 
alltså eleven göra motstånd för att försvara eller bevisa sin sociala 
position inför de andra eleverna. 

Utifrån sina iakttagelser och reflektioner har också resursteamet 
skapat sig en föreställning om att en straffmentalitet och ett negativt 
arbetssätt i relation till elever som utmanar skolan präglar skolkul-
turen. ”Man kan se hur djupt inrotat det är ändå, där här liksom att, 
med tillsägelser å sånt i skolan” (teamperson). Detta krockar med 
hur många marginaliserade och utagerade elever fungerar. Det är 
ingen framgångsrik metod för att bemöta och hantera sådana elever. 

När man är marginaliserad, då är man taggig. Då ser man för 
det mesta fiende än vän. Och dom vuxna som man möter i 
skolan, om dom uttrycker sig lite klumpigt, alltså lite klumpigt, 
till exempel en lärare som säger att, ”åk till ditt hemland”, till 
exempel – menar inte så rasistiskt utan bara av frustration, sä-
ger så. ”Ta och åk tillbaka! Nu är jag trött på dig, din snor-
unge!” Den läraren behöver inte vara rasist eller nåt sånt. Bara 
av ren frustration uttrycka sig lite klumpigt. Å då blir det ge-
nast så här: ”Den personen är rasist mot mig. Då går det snart 
riktigt i–, ja alltså, i klassen eller i skolan, och den där läraren 
kanske är väldigt rättvis i sin bedömning i olika prov. ”Jag 
lyckas aldrig hos henne för att hon är rasist.” Det är därför 
[viktigt] det där med förståelse, att vara lite personlig (teamper-
son). 
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Resursteamet menar att när lärare ensidigt eller mestadels be-
möter marginaliserade elever på negativa sätt så riskerar det att 
skapa ännu större problem eftersom många marginaliserade elever 
är ”taggiga” – dvs. förväntar sig att andra vill dem illa och reagerar 
därför lätt med ilska, försvar eller aggression – och mer än andra 
elever reagerar fientligt och negativt på skäll och bestraffningar. I 
samspelsmönstret lärare–elev blir det då snabbt en ond spiral av ne-
gativa förväntningar på och handlingar mot varandra. 

Negativa grupprocesser bland elever 
Negativa grupprocesser innebär här att ”stökiga”, anti-skolinriktade 
eller fientliga sociala processer och stämningar i klassen, bland ele-
ver eller kamrater påverkar den enskilde eleven på ett sätt som 
motverkar en framgångsrik samverkan – det motverkar de vuxnas 
försök att påverka eleven i positiv riktning. 

Negativt socialt klimat och inflytande i kamratgrupper 
Några elever förklarar för mig att en del av de negativa beteenden 
som de tidigare hade, så som att vara stökig i klassrummet, bråkig 
eller strunta i skolan, sammanhängde med kamratgruppen eller 
klassen. En elev berättar hur hans stökiga beteende berodde på att 
klassen var en ”katastrof”, att det fanns ett utbrett ointresse för skol-
arbetet och ett slags norm som gick ut på att man skulle irritera lära-
ren i klassen.  

 
Elev: Hela vår klass var ju helt katastrof i sjuan typ. 
Robert: Okej, så det var inte direkt att man kände att man 

ville plugga i den här klassen, det var inte det som 
gällde– 

Elev: Nä, det var bara att irritera läraren så mycket som 
möjligt.     

(Intervju med elev 4) 
 

Även ett par föräldrar menar att det problem som har kopplats 
ihop med deras barn inte endast berodde på deras barn utan minst 
lika mycket på stämningen i klassen och på hur lärare bemötte och 
hanterade eleverna i klassen. En förälder betonar att skolan ligger i 
ett ”tufft område”, att skolklassen är ”kaotisk” och att exempelvis en 
del ”elever får Jimmy att skratta” och att det då är Jimmy som får 
skäll, inte de andra klasskamraterna. Dynamiken mellan gruppro-
cesser i skolklassen i vilken den aktuella eleven går i och lärares sätt 
att leda och organisera aktiviteterna och bemöta och hantera ele-
verna i klassrummet lyfts alltså här fram som en viktig aspekt att 
beakta.  
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En annan elev berättar hur han tidigare umgicks med kamrater 
som festade mycket och struntade i skolan och att detta umgänge 
påverkade eller stärkte honom i att också strunta i skolan. Dessa ex-
empel på negativt kamratinflytande kan lätt komma att utgöra hin-
der för en framgångsrik samverkan om dessa inte uppmärksammas 
och hanteras. 

Negativ stämpling från andra elever 
Några elever ger uttryck för såväl oro för som upplevelser av att 
vissa andra elever ser ner på dem och negativt stämplar dem som en 
följd av att de är involverade i resursteamsverksamheten. ”När jag 
går typ i korridorerna så kanske nån säger så här–, eller tänker: ’Han 
är trög. Kim jobbar med honom’” (elev 1). Elev 4 berättar bl.a. att 
vissa elever reagerar nedlåtande eller negativt och han är orolig för 
att de ska tro att han är en ”ADHD-unge” eller tycker att det hela är 
konstigt. 

 
Elev: Att dom typ kan vara lite så här–, dom sjuorna vet ju 

inte, alltså men dom som kommer in kan liksom, 
”jaha, har han en sån där extrahjälp” eller typ, alltså 
du vet så här. Dom ser det ju inte som att hen ska få 
in en på lektionerna utan dom ser ju mig typ som, 
”jaha, han kan inte vara ensam typ”, eller ja, jag är ju 
mest ensam ändå. 

- - - 
Elev: Å så säger jag: ”jag är med i resursteamet”. Å det 

kan ju låta fel inför dom (andra elever), att det kan 
inte vara det här att dom ska hjälpa en, utan det kan 
ju vara det här att man är liten sån här ADHD-unge 
– nä, men inte för att det är nåt fel med det – men 
dom kan ju tycka att det låter konstigt, så kan dom 
liksom bara: ”Jaha, oj, nä [nedlåtande röst]”.    

 (Intervju med elev 4) 
 
Enligt elev 1 var rädslan för negativ stämpling bland andra ele-

ver en orsak till att han också initialt var negativ till att involveras i 
resursteamsverksamheten. 
 

Robert: Jag är lite nyfiken på, om du skulle börja berätta lite, 
om du kommer ihåg när du fick kontakt med dom 
här, vad var det som hände i början? Hur kom du i 
kontakt med det här teamet? 

Elev: Ja, det var ju efter jul, å då tyckte–, hen snackade 
med mina föräldrar. Och jag var inte med på det. 
Men dom bestämde att hen skulle jobba med mig 
och– 

Robert: Menar du Kim eller? 
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Elev: Ja, och jag blev arg på dom, så att. Jag tyckte typ att 
hen jobbade ju bara med så här tröga personer å 
sånt. 

Robert: Med vad då? 
Elev: Med tröga personer. 
Robert: Tröga personer? 
Elev: Ja, såna här som typ har IG å sånt. Men jag har ju 

inte IG, men alltså typ jag är lite stökig å så här i 
klassrummet å sånt. 

(Intervju med elev 1) 
 

Denna elev var alltså negativt inställd i början på grund av oron för 
att associeras som en ”trög person” inför andra elever. 

 

Ouppnådda förväntningar 

Skolpersonalen ger uttryck för att de i ett inledningsskede hade 
vissa förväntningar på resursteamet som de menar inte har kommit 
att uppfyllas. Dessa upplevda ouppnådda förväntningar genererar i 
sin tur en minskad tilltro till resursteamet, vilket påverkar lärares 
och rektorers motivation och beteende i samspelet med resurstea-
met. 

Ouppnådda förväntningar på normalisering av elever  
En del lärare beskriver att de hade förväntningar som innebär att 
resursteamet skulle ”fixa” problemet åt dem och få den aktuella ele-
ven att bli normal och att fungera i skolan.  

Dom skulle väl få ordning, disciplin på eleven /…/ att kunna 
uppföra sig, fungera i en skol–, undervisningssituation, på ras-
ter, med vuxna, respektmässigt, med andra elever, ja, att bara 
vara normal. Ja, det var nog det vi hade tänkt oss (lärare).  

Det kunde också handla om förväntningar på teampersoner att hjäl-
pa eleven att acceptera sin diagnos, att genom mycket samtal få ele-
ven att få bättre självförtroende och att ”han själv blev medveten om 
sina svårigheter och hur han själv skulle hantera det” (lärare), dvs. 
att teamperson skulle ha individuella, terapeutiska samtal med ele-
ven. När lärare som har dessa förväntningar om att teampersonerna 
ska ”fixa” eleven och få honom att fungera i skolan upplever att 
detta inte har infriats, så ifrågasätter de också teampersonens kom-
petens och resursteamsverksamhetens värde. 
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Ouppnådda förväntningar på teampersoners närvaro i skolan  
Några lärare hade förväntat sig att resursteamet skulle arbeta mer 
intensivt och kontinuerligt med eleverna på skolan och att teamper-
soner därför skulle vara mycket i skolan med de aktuella eleverna. 
När det sedan visade sig att så inte skulle vara fallet så skapade det 
en viss besvikelse.  

 
Lärare: Utifrån den aspekten trodde jag väl att dom skulle 

jobba mer med eleverna i skolan då. 
Robert: Hur menar du då? 
Lärare: Eller med eleverna–, lägga mer tid i skolan, genom att 

det är vi som har signalerat då från skolan att det är 
vi som ser problemet så att säga, att dom skulle kom-
ma mer under skoltid och hjälpa mer konkret där då, 
än vad som gjordes.          

(Fokusgrupp med lärare)  
 
Samtidigt finns det dock några andra lärare som inte delade den-

na förväntan utan menade att resursteamet skulle arbete med helhe-
ten – hemmet, skolan och fritiden – och att skolan därför utgjorde en 
del av deras arbete. 

Ouppnådda förväntningar på kompetens och att få konkreta 
anvisningar 
En del lärare ger uttryck för att de förväntade sig att teamperso-
nerna skulle ha en större kompetens än de som lärare ifråga om att 
hantera och arbeta med ”stökiga” eller diagnostiserade elever och 
att de dessutom skulle få handledning av teampersonerna som 
skulle resultera i att de bättre skulle kunna hantera och arbeta med 
den aktuella eleven. Man förväntade sig då att handledningen skulle 
innebära att få konkreta anvisningar, ”tips och idéer”, om hur man 
som lärare ska agera.  

Vi kände, okej, vi kopplar på resursteamet, och vi kände nog 
nånstans att vi ville ha färdiga lösningar på, att vi ska göra så 
här å så här å så här, och så kommer det bli bättre. Å det vet jag, 
att det satt vi i diskussion med Kim (1) och Kim (2), som då job-
bade med David, som sa att: ”Vi kan inte ge det, för vi har inte 
några sådana färdiga lösningar.” Men vi var–, jag vet inte om 
det är det att man är liksom strukturerad och vill ha, antingen 
från lärarhåll eller om vi på högstadiet kände att: ”Ja, men, säg 
vad vi ska göra, så gör vi det, å så löser det sig, och gör det inte 
det så– [skratt]. Ja, men lite så. Å då när man inte fick dom sva-
ren, jag tror vi kände ganska tidigt att vi inte fick dom svaren 
som vi ville ha, eller som vi sökte, så kanske man ska säga i 
stället. Å dom kände nog också att det inte var så lyckat med–, 
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nja, jag tror inte att dom kände sig att samarbetet blev så bra, 
eller att det var nåt samarbete heller kanske. Men, där, vi hade 
nog behövt, vi hade nog velat ha lite redskap om vad som 
skulle fungera, å det tyckte jag nog inte att vi fick (lärare). 

Några lärare menar att de inte har fått konkreta anvisningar, och 
som i fallet ovan, att resursteamet själva säger att de inte kan ge fär-
diga lösningar. Som en följd av det tycks en negativ eller kritisk at-
tityd till resursteamet eller resursteamsverksamheten växa fram hos 
dessa lärare. De upplever att deras uttalade behov inte blir bemötta. 
Denna situation missgynnar därigenom samarbetet mellan lärare 
och teamperson. Några lärare tolkar situationen som bristande kom-
petens hos teamperson. Konkreta anvisningar från teampersonen 
uteblir för att teampersonen själv kan för lite, menar man då. 

 
Lärare: För det första kan vi väl säga att både Stina (lärare) 

och jag har mycket erfarenheter av jobba med den här 
typen av barn. Jag har jobbat med många barn med 
många olika typer av diagnoser. Så det får man väl 
säga, att vi kan ganska så mycket i oss själva, så vi 
förväntar oss inte bara nån som kan mycket utan nån 
som faktiskt har en riktigt rejäl kompetens i det här, 
eller hur? 

Lärare: Mm. 
Lärare: Och så–, ja, för det första– 
Lärare: Konkreta tips och idéer, å hur ska man bemöta i den 

och den situationen. 
Lärare: Nu har ju vi fått väldigt–, hen som är här har ju gett 

oss väldigt mycket po–, hen tycker att vi gör allt jätte-
bra, å det är ju kul att höra, men det har inte känts 
riktigt som att hen har legat över oss– 

Lärare: Nä. 
Lärare: –i nivå. 
Robert: Alltså, i kompetens? 
Lärare: I kompetensnivå. 
Robert: Okej. 
Lärare: Om man får säga så. Å då är ju inte vi– 
Lärare: Nä, handledning är ju inte–, så har det inte varit. 
Lärare: Alls. Utan det har snarare varit lite tvärtom många 

gånger. 
Lärare: Ja. 
Robert: Tvärtom? Hur menar ni då? 
Lärare: Att vi har fått– 
Lärare: Nä, men har varit väldigt svårt i relationen mellan det 

här barnet och den här–, ja Kim har vi haft. Hannes, 
som den här pojken heter då, han har haft svårt att 
acceptera Kim, men han har ju svårt för nya personer. 
Han är en kille som det tar tid att bygga relation till 
och han har också svårt att acceptera om han ska göra 
speciella saker, men det ingår ju i problembilden av 
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dom här barnen så det måste ju dom kunna hantera, 
men det har ju blivit stora utspel när dom ska ut och 
göra nåt själva å så där. Så vi har ju snarare gjort så att 
Kim har hjälpt andra barn, å så har vi fått tagit Han-
nes. För både Stina och jag har en väldigt god relation 
till Hannes, så det har inte varit nåt problem. Å sen 
har vi då suttit och diskuterat hur Hannes ska accep-
tera och gå med Kim, och det har blivit lite konstigt 
[småskrattar]. 

Robert: Det blir lite omvänt? 
Lärare: Det känns som att ni får vara handledare helt plöts-

ligt. 
Lärare: Ja, men faktiskt. 
Lärare: Ja, precis så. 
Lärare: Nä, men alltså dom tips och idéerna, det hade vi gjort, 

alltså ett belöningssystem, å det hade jag i en annan 
klass med en annan kille– 

Lärare: Ja, jag med. 
Lärare: –som funkade mycket bättre. Alltså. 
Robert: Så man kan säga att dom tipsen och så som ni får var 

mer av samma sak, alltså sånt som ni redan hade pro-
vat? 

Lärare: Ja, och som vi redan kände till.          
(Fokusgrupp med lärare)  

 
Lärarna i excerptet ovan förväntade sig att teampersonen skulle 

ha en högre kompetensnivå än de själva när det gäller att arbeta 
med elever med olika typer av diagnoser. De förväntade sig också 
att teampersonen genom handledning skulle ge dem konkreta tips 
och idéer för det praktiska arbetet. I kontrast till sina förväntningar 
upplever de att teampersonen brister i kompetens, bara säger att de 
redan gör bra saker (vilket ju uppenbarligen inte har räckt hittills), 
ger råd eller anvisningar som de redan känner till och att de dess-
utom har fått vara handledare åt teampersonen pga. dennas svårig-
heter att få till en fungerande relation och samverkan med den aktu-
ella eleven. Mot bakgrund av dessa upplevelser skapas, utifrån 
dessa lärares beskrivningar och resonemang, en negativ eller kritisk 
inställning till resursteamsverksamheten hos dem. Några lärare me-
nar att andra lärare som arbetar med ”lilla gruppen” på skolan har 
betydligt högre kompetens.  

Även en del av rektorerna menar att de har fått signaler från lä-
rare att kompetensen hos teampersonerna inte är så hög och adekvat 
som de hade förväntat sig.  

Kompetensen hos den personalen som kom in, fick jag höra sen 
efteråt, den var inte så stor, alltså från resursteamet. För på vår 
skola har vi en särskild undervisningsgrupp och två utav per-
sonalen där, dom brukar i mån av tid gå ut i klasserna och göra 
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tjejgrupper, killgrupper. Å personalen i dom här båda fem-
morna då, lärarna där sa till mig efteråt så här: ”Det är ju så att 
dom ligger ju hästlängder–, resursteamet ligger hästlängder ef-
ter vår egen personal.” Så jag tror att det krävs att det ju nåt all-
deles särskilt utav dom här som jobbar i resursteamet, å där 
kanske vi har för höga förväntningar. Vad är det för fyra riktiga 
proffs som ska finnas i den här gruppen? Finns såna proffs som 
kan gå in å ta hand om såna här saker? (rektor). 

 Detta leder i sin tur till att även en del rektorer ger uttryck för en 
kritisk eller ifrågasättande inställning till resursteamsverksamheten 
och i vilken utsträckning den kompetens som har rekryterats över-
ensstämmer med det uppdrag som verksamheten ska utföra i sko-
lan. 

Orealistiska förväntningar  
Resursteamet menar att en del lärare har orealistiska förväntningar 
på hur de som teampersoner på kort tid ska kunna förändra eleven.   

I alla fall är det väldigt kort tid vi har att jobba på. Och då–, nån 
lärare som väldigt konstigt tycker jag–, en och en halv månad 
hade vi varit inne och jobbat, och hon tyckte att det har inte 
hänt nånting. En och en halv månad? Jag vet inte hur hon tän-
ker då? (teamperson). 

Sådana orealistiska förväntningar leder till att lärarna blir be-
svikna och lätt misstror resursteamsverksamhetens duglighet och 
teampersonernas kompetens, resonerar resursteamet.  

 

Brist på intersektoriellt nätverksarbete 

Intersektoriellt nätverksarbete innebär i detta fall att man arbetar för att 
etablera ett samarbete mellan skolan och andra organisationer, verk-
samheter eller myndigheter kring specifika elevärenden. Enligt en 
del rektorer så är tanken inte att resursteamet under sex månader 
ska lyckas med att ”fixa till” eleven så att han eller hon fungerar till-
fredsställande i skolan. Istället är tanken att sätta igång en process, 
vilket också förutsätter att resursteamet samverkar med och kopplar 
in andra aktörer utanför skolan som kan ta vid efter att de sex må-
naderna har gått. Problemet är, menar dessa rektorer, att det brister 
här. 

 
Rektor: Jag tänker på dom här sex månaderna med. Det var ju 

inte så att den här eleven ska vara färdigbehandlad på 
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sex månader, utan man ska sätta igång en process där 
man ska veta vart man hamnar och på vägen hit ska 
du sen ha kopplat på andra, Råd och Stöd, det, det å 
det, som fortsätter med eleven. Så det är inte tanken 
att det ska vara färdigbehandlad, jättegullig trevlig 
unge som blir kvar sen– 

Rektor: Nej, nej. 
Rektor: –utan det är en början. Å det här tror jag också att 

man har gjort en miss å så blir det en förlängning 
istället, å då utesluter ju det en massa andra ungar 
som också skulle ha fått möjligheten. 

Rektor: Ja, man kopplar inte på dom här andra resurserna. 
Flera: Nä (i kör). 
Rektor: Nä, man gör inte det. 
Robert: Man jobbar själv helt enkelt? 
Rektor: Precis. 
Några: Ja (i kör). 
Rektor: Å så står man där: ”Åh, herregud vi kan ju inte lämna 

ungen nu!” Å så blir det en ny period. 
Rektor: Å det kan jag tänka att en sån som du och jag har haft, 

hen har ju verkligen inte klarat sitt uppdrag, men hen 
har ju inte heller tagit hjälp av, precis som du säger, 
tagit in nåt annat stöd eller hjälp.                

(Fokusgrupp med rektorer) 
 
Rektorer som berättar att de sitter med i styrgruppen vittnar 

också om att frågor aldrig lyfts kring ”att, ja, ska vi nu koppla in 
Råd och Stöd eller ska vi ta…” (rektor), vilket tyder på att detta in-
kopplande av andra instanser för en samverkan med skolan tycks 
falla utanför. 

 

Sammanfattning 

Ett sätt att försöka studera framgångsrik samverkan är att ”vända 
på myntet” – en analysmetod som Strauss och Corbin (1998) kallar 
flipp-flopp-tekniken, dvs. att vända upp och ner på ett begrepp för att 
närma sig den företeelse eller process som man studerar från ett an-
norlunda eller motsatt perspektiv. För att försöka förstå vad som 
uppfattas känneteckna en framgångsrik samverkan har jag här stu-
derat uppfattningar om vad som missgynnar en sådan samverkan. 
Det ger kontraster och gränser och kastar ljus över konturerna av 
uppfattad framgångsrik samverkan. 

Sammanfattningsvis finner vi följande sociala representationer 
bland deltagarna om vad som missgynnar en framgångsrik samver-
kan: 
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• Missgynnande ramfaktorer: (a) för sena interventioner, (b) för 

kort interventionstid, och (c) orealistiska mål, dvs. en del 
elevärenden anses av skolpersonal som orealistiska för re-
sursteamets inkluderande målsättning. 

 
• Låg förankring: bristande förarbete med att informera om 

och förankra resursteamsverksamheten ute i skolorna; re-
sursteamets bristande legitimitet hos skolpersonal.  

 
• Låg tillgänglighet: skolpersonal har inte tillräckligt med tid 

för att samverka och samtala med resursteamet; rektorer är 
inte inbjudna och delaktiga i möten med resursteamet när 
arbetet på skolan väl har satts igång; skolpersonal har inte 
tillräckligt med tid för att samverka och samtala med för-
äldrar; resursteamsverksamhetens egen organisation leder 
till resursteamets bristande tillgänglighet för skolan. 

 
• Bristande kommunikation: (a) otydlighet i form av att lärare 

inte förmedlar tydlig information till resursteamet om skol-
vardagens rutiner, vanor och normer (dvs. lärares ”tysta 
kunskap” om skolpraktiken upplevs otydlig), skolpersonal 
upplever en otydlighet kring vad resursteamet egentligen 
ska arbeta med och om dess närvaro i skolan, samt skolper-
sonals upplevelse av bristande återkoppling, (b) bristande 
framförhållning, dvs. teampersoner uppfattas inte meddela 
sin närvaro, sina intentioner eller förändringar av avtalade 
tider i god tid så att lärare kan väga in detta i sin planering 
och anpassa verksamheten utifrån sådan information, och 
(c) vissa lärare upplever att de har för många ofokuserade 
möten med resursteamet, dvs. att dessa möten har brist på 
fokus och i för stor utsträckning fylls med småprat som 
tränger undan relevant informationsutbyte. 

 
• Professionskulturella hinder: (a) kollision mellan olika synsätt 

och organisatoriska kulturer (social inkludering kontra so-
cial exkludering; hård disciplin kontra mjuk disciplin; olika 
synsätt på problemens orsaker, och olika synsätt på rättvisa 
i arbetet med elever), (b) målkonflikter mellan professio-
nella kulturer, (c) teampersoners bristande förtrogenhets-
kunskap om skolkulturen, (d) bristande integrering mellan 
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resursteam och skolpersonal, och (e) skolkulturens föränd-
ringsresistens. 

 
• Negativt socialt samspel: (a) att inte bli sedd och förstådd, (b) 

negativt fokus och bemötande, och (c) negativa gruppro-
cesser bland elever (negativt socialt klimat och inflytande i 
kamratgrupper och negativ stämpling från andra elever). 

 
• Ouppnådda förväntningar som skolpersonal har på resurs-

teamsverksamheten och dess medlemmar: (a) ouppnådda 
förväntningar på normalisering av elever, (b) ouppnådda 
förväntningar på teampersoners närvaro i skolan, och (c) 
ouppnådda förväntningar på kompetens och att få kon-
kreta anvisningar; (d) resursteamet menar dock att det har 
uppstått en del orealistiska förväntningar bland skolperso-
nal. 

 
• Brist på intersektoriellt nätverksarbete: Resursteamsverksam-

hetens förmåga att koppla in andra aktörer utanför skolan 
(Råd och Stöd, socialtjänsten, etc.) så att samverkan mellan 
dessa och skolan etableras anses brista.  

 
Om ambitionen i en fortsatt resursteamsverksamhet är att ut-

veckla eller förbättra denna verksamhets förhållningssätt, strategier 
och arbetsrutiner samt samverkan med skolan så pekar detta kapitel 
på ett antal områden som behövs göras till föremål för ett utveck-
lings- eller förändringsarbete. Mot bakgrund av såväl detta som fö-
regående kapitel behöver särskilda insatser göras för att hantera 
gränssnittet resursteam–skola. Det är helt klart att en större satsning 
på tidiga interventioner redan i förskoleklass och de första åren på 
lågstadiet tycks angelägen då det finns en bred uppslutning bland 
samtliga aktörsgrupper som deltagit i studien kring uppfattningen 
om att detta skulle ge bättre resultat jämfört med fördröjda insatser 
först under mellan- eller högstadiet.  

Mål, elevmålgrupp och längden på interventionstiden bör också 
diskuteras och sättas i relation till varandra. Den låga förankringen 
tycks vara ett markant problem. Rutiner för förankringsarbete ute 
på skolorna föreslås ses över och relateras till problem med otydlig-
het, mål, förväntningar och skillnader i professionskulturer. Hur ef-
fektiv är kommunikationen mellan de olika parterna? Hur tydlig är 
resursteamsverksamhetens mål och arbetssätt för övriga parter, inte 
minst för skolpersonalen? I vilken grad överensstämmer skolperso-
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nals initiala förväntningar med resursteamsverksamhetens mål och 
intentioner? I vilken utsträckning finns tid och utrymme för sam-
verkan mellan olika parter och hur bör detta organiseras? Ett om-
råde som måste hanteras på största allvar är professionskulturella 
hinder, dvs. skillnader och barriärer mellan skol- och lärarkulturen å 
ena sidan och den eller de professionskulturer som resursteamet fö-
reträder samt den yrkeskultur som skapats i resursteamet å andra 
sidan. I vilken grad andra aktörer utanför skolan kopplas in för sam-
verkan med skolan bör också ses över.  

Analysen visar att resursteamsverksamheten inte bör ses som en 
isolerad företeelse. Den reguljära samverkan som äger rum mellan 
såväl skolpersonal och föräldrar som skolpersonal och elever bör 
också ses som ett prioriterat område för ett utvecklings- eller för-
ändringsarbete – inte minst det pedagogiska arbetet med att bemöta 
och utveckla positiva och stödjande relationer till elever som utma-
nar skolan samt deras föräldrar. Arbetet med det sociala klimatet i 
klasser och elevgrupper i socialt utsatta områden bör också priorite-
ras, såväl i den reguljära skolverksamheten som i resursteamets in-
satser i skolan (att allt för ensidigt fokusera på enstaka elever kan 
härvidlag problematiseras). Ett sätt att närma sig dessa utmaningar 
inom ett framtida förändringsarbete är till att börja med undersöka 
deltagarnas uppfattningar och föreställningar om vad som gynnar 
en framgångsrik samverkan, vilket nästa kapitel behandlar. 
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7. Gynnsamma faktorer  

I detta avsnitt redovisas ett antal representationer eller föreställ-
ningar om gynnsamma faktorer för framgångsrik samverkan som identi-
fierats i analysen av datamaterialet. Begreppet framgångsrik sam-
verkan avses, som tidigare nämnts, ett samspel eller ett samarbete 
mellan minst två parter som resulterar i en positiv utveckling för 
den aktuella eleven, särskilt med avseende på hur eleven beter sig 
och presterar i skolan. I likhet med analysen av vad som uppfattas 
missgynna framgångsrik samverkan innefattar analysen av vad som 
uppfattas gynna en framgångsrik samverkan i huvudsak samverkan 
mellan lärare–resursteam, förälder–resursteam, elev–resursteam, 
rektor–resursteam, lärare–förälder och lärare–elev. Föreställningar-
na om samverkan refererar till erfarenheter från såväl resursteams-
verksamheten som erfarenheter som gjorts innan denna verksamhet 
har involverats. 

 

Positivt socialt samspel 

Med positivt socialt samspel avses här ett samspel där stödjande och 
förtroendefulla relationer utvecklas, där den professionelle främst 
uppmärksammar och fokuserar på styrkor och positiva beteenden 
hos elever och föräldrar i samtal och samspel med dem, arbetar 
medvetet med positiv förstärkning framför bestraffning, lyssnar in 
och utgår från den andres perspektiv samt ser elever och föräldrar 
som resurser och förmedlar tilltro till deras kapacitet. Positivt socialt 
samspel är en uttalad strategi hos resursteamet som bl.a. syftar till 
att utveckla relationskapital och ömsesidig tillit mellan dem och ele-
ver och deras föräldrar, motivation och positiv självtillit samt adap-
tiva beteendemönster hos elever och föräldrar. 

Stödjande och förtroendefulla relationer 
Stödjande och förtroendefulla relationer tecknas som en viktig fak-
tor i flera resonemang och utsagor i datamaterialet för att en god 
samverkan ska äga rum. 

Resursteamet arbetar för att utveckla stödjande och förtroendefulla 
relationer till elever och föräldrar 

Utifrån utsagor från både elever, föräldrar och resursteamet skapas 
en bild av att teampersonerna arbetar för att bygga upp tillit, närhet, 
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engagemang och stöd i sina relationer till såväl eleverna som föräld-
rarna. I fokusgruppen med resursteamet markerar medlemmarna 
tydligt att de målmedvetet strävar efter att utveckla stödjande och 
förtroendefulla relationer med eleverna och deras föräldrar. ”Vad 
ska förändras för att skapa lusten? Att jag som vuxen ska förtjäna att 
bli respekterad. Hur förtjänar jag det? Jo, jag förtjänar att bli re-
spekterad genom att skapa bra relation, hjälpa den personen, hjälpa 
familjen” (teamperson). Resursteamet framhåller att detta är en vik-
tig och avgörande faktor för att få till stånd en framgångsrik sam-
verkan och ett positivt förändringsarbete – det handlar om att bygga 
upp ett relationskapital. 

 
Teamperson: Som när jag kom in i ett klassrum och en kille 

bad mig hålla käften, och resten av klassen sä-
ger: ”Åååh”. Det var liksom, dom tystade ho-
nom. Jag behövde inte säga nånting. Då har man 
byggt upp ett relationskapital. 

Teamperson: Vår situation liknar den där filmen som många 
har sett, Döda poeters sällskap. Vi som grupp är 
den lärare som försökte liksom– 

Teamperson: Han hade så mycket motstånd emot sig. 
(Fokusgrupp med rektorer)  

 
De jämför sig här med läraren i filmen ”Döda poeters sällskap” 

som utvecklade personliga, engagerande och nära relationer med 
sina elever, vilket samtidigt innebar en del negativa reaktioner från 
andra lärarkollegor (jfr. med det som Colnerud kallar den kollegiala 
paradoxen bland lärare, se Colnerud, 2002). De menar också att 
detta relationsbygge med eleverna och att de i handling visar att de 
har omsorg om eleverna också skapar en trygghet och ett förtroende 
hos deras föräldrar. ”Dom (dvs. föräldrarna) är trygga med att vi 
ska hjälpa, att vi liksom finns där för deras skull och för barnens 
skull /…/ Att dom känner att deras barn trivs ihop med oss” 
(teamperson.) ”Dom ser att vi tycker om deras barn” (teamperson). I 
relation till föräldrarna försöker de dessutom skapa ett öppet och 
tillåtande klimat. De säger att de har en stöttande, lyssnande och 
icke-kritiserande hållning mot föräldrarna. 

Eleverna har förtroende för och känner stöd från teampersonerna 
Eleverna i studien konfirmerar resursteamets representationer om 
sitt relationsarbete med eleverna genom att eleverna faktiskt beskri-
ver att de känner förtroende för teampersonen eller att denna bryr 
sig om hur de mår och hur det går för dem. Eleverna tycker att 
teampersonerna känner dem bättre än vad lärarna gör, att de lyss-
nar, stöttar och förstår dem. 
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Elev: Jag fick snabbt förtroende för Kim. 
Robert: Hur kommer det sig att du fick det? 
Elev: Jag vet inte, jag kände att hen var en bra person. 

Kunde prata om mycket grejer med hen å så. 
Robert: Hur märkte du mer att hen var en bra person?  
Elev: Hen hjälpte mig mycket, pratade–, kunde prata ut 

med hen å så. 
- - - 
Elev: Och bryr sig. 
Robert: Och bryr sig? Hur menar du att hen bryr sig? 
Elev: Alltså hen stöttar mig. Hen ger inte upp så lätt.   
(Intervju med elev 4)  

 
Elev 3 berättar bl.a. att ”man kan ju säga saker till Kim som man 

inte säger till mamma liksom”. Några elever menar att de kan prata 
personliga saker med teampersonen. ”Alltså, ja, stöd, om det typ är 
jobbigt hemma eller nåt så finns det alltid nån att prata med” (elev 
2). De menar också att teampersonen är bra på att förklara saker, 
hjälper dem att ta reda på saker och att förmedla mellan dem och 
andra vuxna, i synnerhet med lärarna. ”Man kan ju alltid fråga Kim 
om typ grejer, att–, ja men, om jag har det här nu, kan du hjälpa mig 
med det för jag förstår inte, eller kan du prata med den här läraren 
för jag fattar inte varför han sa så typ” (elev 3).  

Föräldrarna ser en god relation mellan teampersonen och deras barn 
Tillit, stöd och förtroende lyfts också fram bland föräldrarna. ”Han 
har tillit till Kim för han öppnar sig för Kim” (förälder 2). Föräld-
rarna tycker sig se att det har etablerats en stöttande och tillitsfull 
relation mellan sina barn och personer från resursteamet, vilket en 
del av dem själva menar skapar ett lugn eller en trygghet för dem 
som föräldrar. ”Det känns ju bra och tryggt. Vi vet att han är här 
med Kim. Han funkar med Kim och hen med honom” (förälder 3). 
Föräldrarna vittnar om att teampersonerna verkligen försöker lära 
känna deras barn och bygga upp en nära relation till dem.  

Hen lär ju känna dom mera, dom här killarna och eventuellt 
tjejerna, som Hampus nu, och Filip. Hen är ju med dem nu så 
mycket på alla sätt. Hen är liksom inte bara med dom på skolan 
utan hen åker och gör andra saker med dom och lär känna dom 
på ett annat sätt. Dom får en helt annan relation till varandra. 
Jag menar, lärare det har du på lektioner i princip, sen har man 
ingen bättre relation egentligen (förälder 4).  

De uppfattar också att teampersonalen lägger ner tid på att både 
lyssna till och förklara varför olika saker är viktiga när de samspelar 



 106

med deras barn. ”Intrycket liksom, dom är mjuka och fina, och för-
klarar allt kanske för Sonny, och inte bara säger, ’nu ska du göra så, 
nu ska du göra det här och det här’, utan dom kanske förklarar, ’nu 
ska du göra det här därför att…’, och såna grejer, och det gjorde lä-
rarna inte innan” (förälder 2). Vittnesmål från både teampersonal, 
elever och föräldrar är samstämmiga i fråga om att stödjande och 
förtroendefulla relationer mellan resursteamspersonal och elever 
har utvecklats och att detta har en betydande del i att en positiv för-
ändring äger rum. 

Några föräldrar associerar också framgången som resursteamet 
inneburit för deras barn med det engagemang som de uppfattar att 
teampersonerna har i sin relation till och sitt arbete med deras barn. 
”Mycket tror jag beror på att Kim är som hen är. Hen engagerar sig 
väldigt mycket” (förälder 3). Teampersonerna uppfattas som mycket 
engagerade och att de lägger ner mycket tid och energi på att lyckas. 
”Dom gör sitt bästa, dom gör allt dom kan” (förälder 6). En sådan 
uppfattning om teampersonerna hos föräldrar motiverar dem också 
att investera i sin samverkan med teampersonerna. De tror på dem. 

Olika uppfattningar om team–elevrelation bland lärare 
Denna positiva bild av teamperson–elevrelationen är dock inte helt 
entydig genom hela materialet. Två lärare beskriver ett elevfall där 
de inte tycker att teampersonen har lyckats få en bra relation till den 
aktuella eleven. Dessa lärare berättar att de själva har en god rela-
tion till eleven men att det inte fungerar mellan eleven och teamper-
sonen, vilket har inneburit att de som lärare har fått agera som 
handledare åt teampersonen istället för tvärtom. Samtidigt ger 
några andra lärare en annan bild som ligger närmare de beskriv-
ningar som resursteamet, eleverna och föräldrarna gör. 

 
Lärare: Jag skulle vilja lyfta fram lite positiva saker och det 

tycker jag är deras bemötande av elever och att just ta 
sig an hela elevgruppen. Det måste man göra för att 
kunna hjälpa en elev. Det tycker jag, har varit väldigt 
professionell i bemötandet. 

Robert: Hur tänker du då kring bemötandet? Hur märks det? 
Lärare: Nä, men att hen kan ta alla barn, å har haft ett bra 

samarbete utan att ens behöva prata med henom. Om 
det sker en konflikt kan hen ta undan, å även om det 
inte är just den eleven som är inblandad i en konflikt 
så kan hen ändå hjälpa till och lösa den, så det har va-
rit ett bra samarbete då. Hen har liksom tagit sig an 
alla elever i klassen på ett bra sätt, samtidigt som hen 
naturligtvis har fokuserat på just den här eleven.           

(Fokusgrupp med lärare)  
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I vilken utsträckning lärare upplever att teampersoner har lyck-
ats utveckla goda och positiva relationer till elever är således skif-
tande i fokusgruppsmaterialet. Det är möjligt att variationen beror 
dels på teamperson (en uppfattning som en del lärare ger uttryck 
för) och dels på variationen mellan lärare med avseende på deras 
sociala representationer om resursteamsverksamheten i övrigt. 

Föräldrarna har förtroende för och känner stöd från resursteamet 
En del föräldrar talar om den stöttande och förtroendefulla relatio-
nen mellan resursteamspersonal och dem själva. De känner att de 
kan lita på och prata om personliga saker med teampersoner, att 
teampersonerna lyssnar och försöker förstå dem och att de får stöd 
och vägledning. 

Jag har bara tyckt att–, alltså bara skönt det här också att få 
prata, att–, ja, att man har kunnat prata med Kim om även pri-
vata–, syskonrelationer, ja, vi har kunnat prata om–, för hur det 
än sen är liksom att är syskonen osams på helgen så kommer ju 
inte Lucas glad till skolan heller, å det kan ju vara bra för Kim 
att veta att dom har varit osams i helgen och att det har varit ett 
jävla liv (förälder 1). 

Förälder 2 menar att en central orsak till varför resursteamsverk-
samheten har fungerat bra är ”den där tilliten som både Robin och 
jag har för Kim”. En av föräldrarna med invandrarbakgrund kopp-
lar samman den goda relationen som hen har fått med en av team-
personerna med möjligheten till stöd och vägledning i sin föräldra-
roll i det svenska samhället.  

Du vet, ibland jag kanske missar nåt hemma eller ute. Jag behö-
ver hjälp också. Det är inte bara han [mitt barn]. Det kanske är 
jag som inte förstår. Du vet, jag har bott i nästan X år här i Sve-
rige. Det är första barnet–, det är kanske nåt som jag har missat 
med den här grejen–, jag behöver hjälp. Andra gånger jag inte 
alltid vet vad jag ska göra med honom (en av föräldrarna). 

Några lärare uppfattar en god relation mellan hem och teamperson 
Även några av lärarna framför en uppfattning om att teamperso-
nerna har lyckats utveckla en god relation till hemmet och att detta 
har varit till hjälp för eleven. 

Det dom har varit bra på, det är – jag har pratat lite med kolle-
gor så att det inte bara skulle vara mina åsikter här idag då – 
det är ju det att dom har ju en bra kontakt med hemmen alltså. 
Å det är en styrka som dom har alltså, för vi kan inte riktigt 
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alltså, för dom här föräldrarna är ju inte så lätta heller att prata 
med alltid å så. Dom ifrågasätter och frågar om tusen gånger 
samma frågor å så där, så det tycker jag att dom har gjort jätte-
bra (lärare). 

Detta gäller dock inte alla lärare. Två lärare ger tydligt uttryck för 
en uppfattning om att den teamperson som de har arbetat med inte 
har förmått utveckla en god relation till elevens föräldrar. 

Positivt fokus 
Resursteamet beskriver att en viktig aspekt i deras arbetssätt och 
som de uppfattar som en väg för att öka elevers studiemotivation 
och elevers och föräldrars motivation att samverka och tillägna sig 
de strategier som de förmedlar är att främst fokusera på det posi-
tiva. Istället för att lägga den mesta tiden åt att uppmärksamma och 
prata om elevers tillkortakommanden och problembeteenden så är 
strategin att lägga den mesta tiden på att uppmärksamma och för-
stärka sidor och beteenden hos elever som är positiva. Exempel på 
detta är att fokusera på när elever närvarar på lektioner istället för 
på deras frånvaro eller skolk, när elever gör läxor och utför skolar-
bete istället för när elever smiter ifrån eller struntar i att göra läxor 
eller skolarbete.  

Vi kanske mer ser det som fungerar och bygger på det och inte 
håller på och tjatar så mycket, som många lärare som bara slår 
ner på dom. Dom bara tycker att dom är besvärliga, ”å nu 
igen”, å suckar å liksom så där, det tror jag mycket. Å vi fokuse-
rar på det som funkar. Å då känner ju eleverna att dom blir 
lyfta (teamperson). 

Ett positivt och icke-kritiserande fokus är viktigt för resursteamet 
i mötet och samtalet med föräldrarna. ”Vi kritiserar inte dom på nåt 
sett. Absolut inte. Utan vi försöker förstå deras roll som föräldrar” 
(teamperson). De undviker medvetet ett negativt och kritiserande 
förhållningssätt eftersom de tror att det skulle motverka tillit, bra 
kommunikation, samarbete, motivation och positiv utveckling. 

Även en del föräldrar har noterat resursteamets primära fokus på 
det positiva istället för det negativa, vilket de upplever har bidragit 
till den positiva utvecklingen. Förälder 5 beskriver bl.a. hur det har 
blivit mycket lättare hemma när det gäller läxor och annat i och med 
att resursteamet har sett till att filtrera bort skolans tidigare ensidigt 
negativa fokus på hens barns tillkortakommanden i skolan.  
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Förälder: Å det har ju blivit lugnare, både hemma och i sko-
lan. Lite med läxor, å försöka få han att se att det ska 
göras, läxor å såna grejer. Å det har blivit mycket 
enklare sen dom här lapparna försvann, tror jag. 
Först ska man komma hem med gnällappar å sen 
ska man sätta sig och göra läxan–, eller vi som för-
äldrar säger, ”nu ska du göra läxan”. Å då blir det 
en krock på en gång. 

Robert: Så att det här negativa slipper man nu då, med lap-
par som är negativa? 

Förälder: Å sen–, tjatar å tjatar–, man kollar positiva saker 
istället för att ta nåt negativt, i stort sett, utan bara 
lyssnar lite hur det har varit i skolan å inget tjat. För 
det var ju mycket tjat troligtvis eftersom att det var 
mycket lappar hem, å då blir det ju fel på en gång. 

Robert: Ja, det är det man fokuserar på då, alla dom här sa-
kerna som är negativa? 

Förälder: Ja visst. Å ta fram det mer positiva tror jag, har man 
gjort. Ja, jag tycker det är jätteskönt att ha fått bort 
det negativa hem så, å att man–, jag har försökt att få 
skolan till att reda ut saker och ting direkt i skolan 
till exempel.        

(Intervju med förälder 5) 
 
Till skillnad från vad de är vana vid från hur lärare ger informa-

tion till dem om deras barn, så menar några föräldrar att teamperso-
nerna alltid börjar samtalen med att uppehålla sig kring positiv in-
formation, dvs. om sådant som deras barn har lyckats med eller 
gjort bra, för att därefter också ge mer negativ information, dvs. om 
tillkortakommanden.  

Men som här, om Kim ringer–, å här (dvs. hos resursteamet) 
ofta tar dom upp det bra först. Att det har gått jättebra för Liam 
idag. Sen kan det komma att han har varit lite okoncentrerad å 
si så där. Så att dom tänker sig för här att dom alltid tar upp det 
bra först innan det dåliga. I skolan var det ju bara det dåliga. 
Det var aldrig nånting bra (förälder 2).  

Därigenom uppfattas teampersonerna ge en mer nyanserad, tro-
värdig och konstruktiv bild av deras barn jämfört med den bild eller 
rapportering som de fått från lärare.  

Det negativa ses heller inte som ”olösliga problem” eller som nå-
got som helt lämpas över på föräldrarna (som ofta redan känner sig 
mer eller mindre hjälplösa inför att själva åstadkomma en föränd-
ring av hur deras barn beter sig i skolan), utan som ett gemensamt 
problem att försöka lösa tillsammans.  
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Vidare menar resursteamet att de vill uppmuntra lärare att arbeta 
på ett positivt sätt. ”Att uppmuntra lärare, det är ju det man vill. 
Man vill ju uppmuntra dom till att jobba på ett positivt sätt och se 
dom här fördelarna, så man försöker ju vinkla in dom på det här, 
typ lösningsfokuserade hela tiden” (teamperson). De berättar även 
att de ser skillnader mellan lärare och att de ser att de lärare som är 
mer engagerade och skapar bättre relationer med elever oftare också 
lyckas bättre och kommer bättre överens med elever jämfört med 
andra lärare som också har samma elever.  

Lyssnar in och utgår från den andres perspektiv 
Detta att resursteamet försöker undvika att kritisera och klandra och 
i stället fokusera på det positiva hänger också samman med deras 
intention att lyssna in, försöka förstå och utgå från den andres per-
spektiv, vilket är en inställning och ett arbetssätt som de framhåller 
att de har gentemot såväl elever som föräldrar. De menar att detta är 
en viktig förutsättning för att få tillstånd en bra samverkan, eftersom 
det handlar om att den andre ska känna sig sedd och förstådd, att de 
själva ska kunna möta den andre där den befinner sig och att de till-
sammans ska utföra något. Denna bild bekräftas av de representa-
tioner som kommer till uttryck hos både eleverna och föräldrarna 
som deltar i studien. 
 

Elev: Dom (dvs. teampersonerna) förstår mig å så. 
Robert: Du känner att här är en vuxen som– 
Elev: Dom sätter inte lika hög press på mig som dom and-

ra gör. 
Robert: Nä, utan dom ser dig och förstår dig? 
Elev: Ja, dom tar mig, alltså hur ska man säga, dom tar 

mig på min nivå. Dom tar mig inte, alltså, på alla 
andras nivå, som lärarna gör. Dom tar mig på min 
nivå.   

(Intervju med elev 4)  
 
Elever känner att de litar på och kan prata med teampersoner, 

vilket tyder på att teampersoner signalerar att de lyssnar, är icke-
dömande, försöker förstå och ta deras perspektiv. Även föräldrar 
ger uttryck för att de upplever att teampersoner både lyssnar in och 
försöker förstå såväl dem som deras barn. 

Ser elever och föräldrar som resurser och förmedlar tilltro till 
deras kapacitet 
Teampersonerna berättar hur de ser föräldrarna som en tillgång i 
arbetet med att hjälpa eleverna till en positiv utveckling. Projektet är 
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ett samarbete med föräldrarna – en inställning som också innebär att 
de fokuserar på det positiva och försöker vara konstruktiva i sam-
talen.  

Vi ser dom som en tillgång, vi säger inte en massa negativa sa-
ker till dom om deras barn utan istället att dom är en tillgång, 
att det är jättebra om vi kan få till ett jättebra samarbete, vi, och 
sen i förlängningen att vi kan få det med skolan också. Vi kan 
bidra till det, tror jag (teamperson).  

På samma sätt arbetar de för att få med eleven i ett ”lagarbete”. 
Istället för att kritisera och bestraffa försöker de primärt signalera till 
eleven att han har en mängd goda eller starka sidor och färdigheter. 
Ett led i detta är också, menar de, att hjälpa elever att lyckas och där-
igenom låta eleverna få göra en mängd positiva erfarenheter som 
visar att de faktiskt kan, vilket de antar stärker deras självkänsla och 
motivation att fortsätta utvecklas i positiv riktning. 

Det gör vi många gånger genom att få eleverna till att–, eller 
känna att dom lyckas. Känna att dom lyckas faktiskt att klara av 
att göra att prov. Lyckas med att ha bra kamratrelationer. Lyc-
kas med att ha en god kommunikation med sina föräldrar. Lyc-
kas att gå ifrån kriminella vänner. Lyckas att hitta bra fritidsin-
tressen istället å såna bitar (teamperson). 

Att se marginaliserade elever och deras föräldrar som resurser i 
arbetet innebär att de ser dem som aktiva deltagare och medarbetare 
i förändringsarbetet – inte som motståndare. Att därutöver försöka 
förmedla en tilltro till deras kapacitet är en medveten strategi för att 
öka deras självtillit. 

 

Öppen kommunikation 

En del föräldrar beskriver att kommunikationen mellan dem och 
personer från resursteamet präglas av att vara öppen och rak.  

Första kontakten med Kim, det är aldrig nånting som har varit 
negativ, för hen har ju alltid varit så–, ja, hen har ju hela tiden 
berättat precis hur Kevin är. Det har aldrig varit nånting som 
har liksom dolts utan det har varit raka spår om man säger 
både mot Kevin och mot oss /- - -/ Att hen är så rak som hen 
är, det är liksom inget–, hen säger till oss precis vad som måste 
göras, å hen säger till Kevin precis. Och är det nånting som inte 
är bra då säger hen det också rakt. Det är liksom inget–, det är 
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ingenting man håller på och döljer och tar andra vägar för att 
liksom–, hen är väldigt tydlig (förälder 4). 

Att kommunikationen upplevs som öppen och uppriktig innebär 
också att föräldrarna känner att de kan lita på teampersonen, att de 
själva kan vara öppna och raka. Den goda kommunikationen tycks 
sammanhänga med tillit och tillgänglighet, vilket verkar påverka 
föräldrarna på ett positivt sätt.  

Och då blir ju jag en bra förälder eftersom jag vet att tilliten 
finns här och att Kim och jag nästan har daglig kontakt. Och 
hen tar upp om det är nåt (förälder 2).  

Flera föräldrar uttrycker att de vågar vara ärliga och öppna gent-
emot teampersonerna, och att de vågar vända sig till dem om de är 
bekymrade över något. ”Vi pratar om problem, i skolan eller ute, jag 
säger direkt till honom: ’Kim, jag ser att…’” (förälder 6). Detta sam-
manhänger också med föräldrars representation om att relationen 
mellan dem och teampersoner är positiva och stödjande och att de 
upplever att teampersonerna verkligen vill deras barn väl och verk-
ligen försöker hjälpa deras barn.  

Resursteamet beskriver också en öppen kommunikation mellan 
dem och föräldrarna. ”Det har varit ett väldigt öppet klimat. Dom 
har kunnat säga precis vad dom tycker och tänker, känner jag” 
(teamperson). De menar att detta sammanhänger med att föräld-
rarna ”är trygga med att vi ska hjälpa, att vi liksom finns där för de-
ras skull och för barnens skull” (teamperson). 

Några lärare menar också att det förelegat en öppen kommuni-
kation mellan dem och teampersonerna, vilket anses ha varit gynn-
samt för samarbetet. ”Hen har varit lätt att prata med. Ett öppet 
samtalsklimat” (lärare). Andra lärare, liksom rektorer, är dock mer 
kritiska (se föregående kapitel). 

 

Hög tillgänglighet 

Flera föräldrar rapporterar att de känner att de alltid kan vända sig 
till teampersonerna. De upplever att teampersonerna är tillgängliga 
för dem.  

Jag har mycket kontakt med Kim. Hen ringer. Jag ringer. Jag 
kommer hit. Ibland vi sitter och dricker kaffe och pratar om 
mitt barns framtid (förälder 6).  
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En del föräldrar berättar att de återkommande har kunnat ringa 
till teampersonerna, att ”dörren är ständigt öppen” och att de verk-
ligen tar sig tid för att samtala med föräldrarna.  

Hen har ringt om det har varit nåt, å vi har kunnat ringa om vi 
vill nånting. Och det har liksom varit helt öppet hela vägen 
(förälder 4).  

Om teampersonen inte har kunnat prata i den direkta situationen 
så ringer hen alltid upp föräldern senare. Denna höga tillgänglighet 
uppfattas ha varit gynnsam för såväl informationsutbyte som ut-
vecklandet av en positiv relation mellan förälder och teamperson. 

Även några elever beskriver hur den höga tillgängligheten till 
teampersonerna har varit gynnsamma för relationen med dem. 
”Alltså jag har mer tid med Kim. Lärarna känner jag inte så väl. Och 
hen förstår mig mer och såna saker” (elev 4). Detta är också en före-
ställning som delas av några föräldrar, vilket följande citat från in-
tervjun med föräldraparet illustrerar: 

 
Förälder 3: Kim ger mer tid till honom. Lärarna har ju bara 

sina lektioner, å sen, ”tack och hej”. Å sen kom-
mer nästa lärare. Men Kim är ju med honom hela 
dagarna i princip så att. 

Förälder 4: Hen lär ju känna dem mera, dom här killarna och 
eventuellt tjejerna, alltså som Erik och Joakim. 
Hen är ju med dom så mycket, på alla sätt. Hen är 
ju inte bara med dom på skolsätt utan dom åker 
och gör andra saker och hen lär känna dem– 

Förälder 3: Privat också. 
Förälder 4: –på ett annat sätt. Dom får en helt annan relation 

till varandra. Jag menar, lärare det har du på lek-
tionen i princip å sen har man ingen bättre rela-
tion egentligen.   

 (Intervju med förälder 3 och 4)  
 

Att utveckla goda relationer tar tid och hög tillgänglighet uppmärk-
sammas här av en del informanter som en gynnsam faktor för att 
utveckla tillit och positiva relationer och för en framgångsrik sam-
verkan. Även några lärare är positiva till att teampersoner varit 
mycket tillgängliga för dem som lärare. ”Kommunikationen har all-
tid varit enkel tycker jag /…/ lättillgänglig att få tag på, och tar sig 
tid att prata om man vill prata om nånting om eleven så” (lärare). 
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Konstruktiv konflikthantering 

En aspekt som tillskrivs som gynnsam för en framgångsrik samver-
kan och som associeras med teampersonernas förhållnings- och ar-
betssätt är att de har i olika situationer fungerat som en tredje part 
och samtalslänk mellan andra parter som har en konfliktrelation till 
varandra och att de försöker hantera konflikter på konstruktiva sätt, 
inte minst genom att de själva uppfattas öppna och mottagliga för 
kritik.  

En förmedlande tredje part 
Både föräldrar och elever berättar om erfarenheter där de bemötts 
på negativa sätt av skolans personal och att det uppstått låsningar 
eller konflikter. Mot bakgrund av detta upplever en del av dem att 
en positiv aspekt av resursteamsverksamheten har varit teamperso-
ners möjlighet att fungera som en opartisk tredje part och samtals-
länk mellan elev/förälder och skolpersonalen. 

Några föräldrar beskriver att de inför lärare och rektor har fått 
rollen som ”problemförälder” eller ”besvärlig förälder” som en följd 
av att de ibland försöker försvara sitt barn eller ifrågasätter vissa sa-
ker som äger rum i skolan. De medger också själva att de inte heller 
alltid har varit så ”smidiga” och beskriver att det har uppstått lås-
ningar eller konfliktsituationer mellan skolan och dem som föräld-
rar. I relation till detta så menar en förälder att resursteamet har 
kunnat gå in som en tredje part och att denna förälder dessutom 
tänker sig att skolpersonalen kanske lyssnar mer på personer från 
resursteamet än på dem som ”besvärliga” föräldrar. 

 
Förälder: Och jag har ju varit med ganska mycket i skolan, så 

att–, det är inte bara eleverna det är fel på – långt 
ifrån. 

Robert: Hur tänker du då? Berätta! 
Förälder: Nä, men jag var med nån gång och då tyckte Hannes 

att han kanske inte behövde räcka upp handen bara 
för att jag satt där för då kommer en fröken ändå. Å 
så gick han fram till fröken och ville ha hjälp men då 
sa hon att han skulle gå och sätta sig. Men sen var 
det en tjej istället, en minut efter, som kom fram och 
ville ha hjälp, och fick hjälp direkt. Bara en sån sak 
visar ju att det är inte alltid eleverna som gör fel. 

Robert: Utan att man skapar problem som lärare ibland, hur 
man beter sig som lärare? 

Förälder: Javisst. Å jag har ju försökt att ta fram många av 
dom här grejerna. Å kanske har fått lättare att få 
fram det här till lärarna med resursteamet. Dom 
lyssnar kanske lite mer på dom, men att dom sätter 
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sig på tvären mot mig, för jag naturligtvis skyddar 
ju Hannes, å sätter mig på tvären kanske jag med va. 
Så det har nog blivit lättare, att få fram våra åsikter 
till skolan. 

 (Intervju med förälder 5)  
 
Enligt denna förälder kan resursteamet hantera låsningar som 

skapats i kommunikationen mellan föräldrar och skola genom att 
agera som en förmedlande samtalslänk. Dessutom menar samma 
förälder att teampersonerna har fungerat som en buffert för både 
dem och deras barn och sett till så att de som föräldrar slipper all 
den tidigare ensidigt negativa kommunikationen från skolan.  

 
Förälder: Å sen har ju dom sett till så att vi slipper att få 

klagomålsmejl och klagomålslappar hem. 
Robert: Hur då? 
Förälder: Dom har sagt att det är inte vad Hannes behöver, 

utan dom lappar å sånt dom ska till Kim (1) och Kim 
(2) istället, å sen tar vi en diskussion istället. Å det är 
ju mycket skönare än att Hannes ska komma hem 
med en lapp eller två hem och tala om att nu har det 
här hänt och han ska säga sin version å lärarna sin, 
så blir det ju oftast bara fel. Å det kan ju vara om 
vilka skitsaker som helst ibland.  

(Intervju med förälder 5) 
 
Några elever beskriver också hur teampersoner på ett positivt 

sätt har fungerat som en samtalslänk mellan dem och lärare och hur 
detta har hjälpt dem i att förbättra sin skolsituation. Detta har varit 
betydelsefullt eftersom elevernas relationer med lärarna inte har, 
åtminstone ur dessa elevers perspektiv, varit särskilt bra. Lärar–
elevrelationerna har så att säga kommit i vägen för dessa elevers 
möjligheter att ta skolan och studierna på allvar. I sådana situationer 
tycks teampersoner ha varit en viktig buffert och samtalslänk.  

Hen tar typ kontakt med lärarna och frågar exakt vad vi ska 
göra å så gör vi det här ute (i resursteamets lokaler) (elev 2).  

Elev 4 upplever att det har skett en förändring i hur lärare beter 
sig mot honom i skolan sedan Kim kom in i bilden. Tidigare fick han 
inget direkt stöd och lärarna brydde sig inte hur det gick för honom, 
berättar han. Nu har emellertid lärarna börjat stötta honom på ett 
märkbart sätt, säger han. Han tror att det beror på att Kim har pratat 
med lärarna.  
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Kim har pratat med dom å så, så att dom förstår mig också mer 
nu (Elev 4).  

En elev berättar dessutom hur han uppfattar att även lärare kan 
vända sig till en teamperson och be henom att prata med eleven om 
saker som fungerar mindre bra i skolan.  

Sen vet jag ju att en del lärare typ–, nu har vi kemi å jag går 
bara dit för närvaron för jag tycker inte–, alltså jag tycker det är 
så tråkigt, jag fattar ingenting. Å så hade den läraren sagt det 
till Kim så här att liksom: ”Ja, jag ser att David är här för närva-
ron, inget annat.” Så då sa hon det till Kim så skulle hen då typ 
pusha lite eller vad man säger, ja. Så så är det väl bra att dom 
kan gå till Kim också när dom märker att det är lite att jag inte 
bryr mig eller nåt (elev 3).  

Resursteamet beskriver själva att de medvetet, genom att ta rol-
len samtalslänk mellan elev och lärare också agerar som sköld för 
eleven gentemot lärares negativa fokus och samtidigt försöker föra 
elevens talan inför lärare. Istället för att se eleverna som ”motspe-
lare” så närmar de sig dem som ”medspelare”, vilket också, enligt 
teampersonerna, resulterar i att elever känner förtroende för dem. 

 
Teamperson: I dom här situationerna så ställer vi oss faktiskt 

med rustning framför eleverna som har stått 
för allt det här innan (slår med ena handen mot 
den andra). Dom har ju fått det här på sig. Och 
vi ställer oss framför då. 

Teamperson: Som talesmän. 
Teamperson: Så jag känner att vi har fått mandat bland ele-

verna på skolan. Att dom kommer till oss så 
fort det är nåt. ”Kan du hjälpa?” ”Kan du stöt-
ta?” ”Nu fixar inte jag det här.” ”Min kompis 
har fått det här beskedet. Är det rätt?” 

(Fokusgrupp med resursteamet)  
 
Enligt resursteamet innebär arbetet med att agera som samtals-

länk mellan elev och lärare också att avfokusera konflikter eller nega-
tiva spänningar mellan elev och lärare för att istället få elever att fo-
kusera på studierna.  

 
 Teamperson: Dom ligger efter i ett ämne. Å då kommer ele-

ven och säger så här: ”Jag ligger efter i det här 
ämnet. Jag vill gärna göra prov men jag vet inte 
vad jag ska göra.” Å jag säger: ”Gå och prata 
med läraren.” ”Men den där vill jag inte se!” 
”Offrar du ett prov för att du inte vill se ho-
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nom?” ”Ja.” ”Men jag kan prata. Är det okej för 
dig?” ”Ja.” Å sen pratar jag med läraren å sen 
återkommer jag. Visserligen har skolan sina 
rutiner; varannan vecka eller två, tre gånger 
per termin, fasta dagar som man kan göra om 
prov; men att veta vilka sidor man ska läsa, 
vad man ska läsa. Ibland finns det såna där 
konflikter. Å dom elever som tror att vi kan 
hjälpa dom, dom vänder sig till oss 

Teamperson: Å då kan man ta bort konflikten också, och 
lägga fokus på det man ska lära sig istället. För 
jag menar, annars går ju energin åt på att vara 
arg på den här personen. Det blir inget bra. Det 
blir inga bra betyg. 

 (Fokusgrupp med resursteamet)  
 

Vidare tror resursteamet att föräldrarna känner en trygghet i att 
de är inriktade på att de ska hjälpa dem och deras barn, att ”att dom 
(dvs. föräldrarna) inte känner att vi springer skolans ärende, det gör 
vi inte” (teamperson), ”och då slappnar dom av när dom känner att 
vi är neutrala å så” (teamperson). Även några av lärarna vittnar om 
att resursteamet kan fungera som en opartisk tredje part mellan 
skolan och hemmet och att detta är en positiv aspekt för en fram-
gångsrik samverkan. 

 
Lärare: Å dom är ju mer en neutral person på nåt sätt. Skolan 

är ju skolan på nåt sätt. 
Robert: Mm, hur tänker du då? 
Lärare: Ja, men alltså, man har ju en annan respekt, kan jag 

tycka, som skola, å då–, så när vi säger nånting då, 
antingen lyssnar man eller så tar man till sig det eller 
så bryr man sig inte, ibland då va. Å dom här kom-
mer utifrån, som en annan person, en tredje part i det 
hela, och kan alltså både tycka om oss och tycka om 
familjen då, å liksom sammanstråla dom bitarna, å få 
föräldrarna att se–, att det vi säger kanske dom säger 
med andra ord, att dom liksom lyssnar på dom. 

- - - 
Lärare: Det upplever jag med, att dom verkligen kan fungera 

som ett bra kommunikationsverktyg från oss till för-
äldrarna. Om dom har en misstänksamhet eller alltså 
är besvikna på skolan, kan det ju vara så att dom 
lyssnar på en tredje part.                

(Fokusgrupp med lärare)  
 
Samtidigt uppfattar, vilket tidigare har nämnts, en del rektorer 

att teampersoner tar parti för elever och föräldrar och motarbetar 
t.o.m. ibland skolan på ett sätt som upplevs som oprofessionellt. Så-
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dana upplevelser gynnar inte samverkan mellan resursteam och 
skolan.  

Några av föräldrarna och eleverna beskriver också hur teamper-
sonerna kan fungera som en samtalslänk mellan förälder och eleven 
själv, och hur detta är till hjälp för att förstå varandra bättre och 
komma bättre överens.  

Och hen tar upp om det är nåt, eller om Niklas–, ja, hen frågar 
ju Niklas först om hen får prata med mig, och om hen får prata 
med mig så ringer ju hen upp och berättar. Det kanske Niklas 
inte vågar eller–, inte vågar för att jag ska bli arg men vågar be-
rätta för hur jag ska ta det (förälder 2). 

Resursteamet uppfattas ha hjälpt till att hantera konflikter och 
motsättningar mellan förälder och elev på konstruktiva sätt, dvs. så 
att båda parterna känner sig nöjda. 

Öppen för kritik 
En del föräldrar framför att teampersonerna själva är öppna för kri-
tiska synpunkter och klarar av att på ett positivt sätt bli ifrågasatta. 
Dessa föräldrar menar att detta är en viktig aspekt för förtroendet 
för och samarbetet med dessa teampersoner. 

 
Förälder: Men väldigt mycket det här att man (syftar på lä-

rarna) tål inte ifrågasättande. Och jag har haft en 
jättediskussion med en utav lärarna inne på X-sko-
lan, där man gjorde en sån här–, Albin hade vi suttit 
så här och diskuterat, å han hade börjat gå bättre och 
skötte sig bättre å allting. Sen hade man en öppet-
hus-dag en kväll för alla så här, å då bjöd man in 
elever. Dom skulle sitta i kemisalen. Dom skulle sitta 
och spela piano. Dom skulle–, det var lite–, så det 
skulle se ut som en vanlig skoldag. Men man bjöd 
inte in Albin och några till, just dom här eleverna 
som kanske inte alltid sköter sig. Å då menar jag det 
att man kan inte göra så. Man kan inte välja ut ele-
ver så å liksom ta en påse vinddruvor ur klassen och 
säga att ”ni får inte komma”. Det går inte. Nä, men 
så gjorde man för att dom hade ju inte skött sig. Å 
då hade han verkligen också skött sig sista tiden. Så 
det var ju som att dra ur kilen ur trappsteget. Å då 
när jag ringde, och inte fick tag i henne, så fick jag 
tag i, inte i Stina Andersson [rektor], men Stig, den 
andra rektorn alltså som är lite under. Å han visste 
inte, förstod inte ens vad jag pratade om, men han 
tog ju till sig å så där, men han skulle leta reda på 
den här Katrin [läraren] då å så skulle han ju fråga 
henne varför å hur å det här. Å då ringer hon till mig 
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och menar att hon har blivit ifrågasatt och att hon 
har blivit påhoppad å liksom. Men liksom, hallå, dra 
inte in mig i det där att inte du tål att bli ifrågasatt, 
dra inte in–, alltså det är inte vi föräldrars fel att–, 
men det tycker jag är typiskt lärare. Det är en himla 
skillnad här. Om jag ringer till Kim och så säger jag 
det att: ”Vad vart det här? Varför för–, Albin säger 
så här?” Då har hen svar och hen kan alltså, det har 
ju hänt saker så här som, ”ja, det var ju inget bra”. 
Hen kan ta det här. 

Robert: Hen kan ta in? 
Förälder: Hen kan ta in det här å–, ”det måste vi ju lösa”, ”det 

måste vi hitta ett annat sätt eller hitta en annan vin-
kel” alltså så här. Medan dom här lärarna som alltid 
har varit, man hittar inget. Man försöker inte hitta.      

(Intervju med förälder 1) 
 

De kontrasterar denna öppenhet för kritik hos teampersoner med 
den ovilja som de upplever att lärare har när det gäller att lyssna till 
kritik och kunna vara tillmötesgående. Genom att teampersoner är 
öppna för kritik så känner föräldrarna också att de tas på allvar, att 
de blir lyssnade till, och att vad de har att säga tillskrivs betydelse. 

 

Att arbeta mot gemensamma mål 

Resursteamet upplever utifrån sina erfarenheter av samverkan med 
elever, föräldrar och lärare att en viktig faktor för en fungerande 
samverkan är att alla inblandade är införstådda i och arbetar för att 
försöka realisera gemensamma mål.  

När man har samma förståelse för målen och jobbar åt samma 
mål, och liksom tillsammans. Man känner att man gör en kamp 
ihop (teamperson).  

Att man har med föräldrarna, att föräldrarna tycker att skolan 
jobbar på ett bra sätt. Att man har nära samarbete med föräld-
rarna (teamperson).  

Teampersonernas erfarenheter är att i mötet med skolan uppstår en 
tydlig variation beträffande att få tillstånd ett verkligt samarbete 
med skolpersonal där man arbetar åt samma mål. 
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Framgång genom kompetens 

Resursteamet ger uttryck för att de har en repertoar av strategier och 
metoder för positiv utveckling som hjälper dem att lyckas vända 
elever och föräldrar till just en positiv utveckling. Vidare menar de 
att när deras insatser leder till synliga positiva förändringar så ska-
par det också legitimitet.  

Repertoar av strategier och metoder för positiv utveckling 
Resursteamet beskriver att de i sin samverkan och sitt arbete med 
elever hämtar strategier och metoder för positiv utveckling från en 
arsenal som de har till buds. Flera av de metoder som de beskriver 
är dessutom s.k. evidensbaserade eller har i vetenskapliga studier 
visat sig ha positiva effekter. 

 
Teamperson: För att dom (eleverna) ska lyckas så använder 

vi oss av till exempel teckenekonomi, som ett 
sätt, belöning, uppmuntran, feedback, förtro-
ende, alltså ger dom känslan av att ”lita på dig 
själv, du kommer att lyckas”, lyfta upp dom i 
den mån som det går att göra – inte falska för-
hoppningar, utan det som vi gör i vår analys så 
kommer vi fram till att han behöver förbättra 
sig i dom områdena och att hans förmågor är 
här (höjer upp sin hand) men han tror att hans 
förmågor är här (sänker ner handen). Å den 
här skillnaden ser vi, och det jobbar vi med för 
att minska den här distansen helt enkelt. Å då 
använder vi alla medel som är tillåtna att an-
vända för att en person ska komma fram, 
komma upp, för att liksom vara produktiv i 
samhället. 

Teamperson: Vi använder oss utav mental träning. Vi har 
ART. Vi har lösningsfokuserat 

Teamperson: Använder Steg-för-steg, inte systematiskt men. 
Teamperson: Värderingar, värderingsövningar 
(Fokusgrupp med resursteamet)  

 
Exempel på program, metoder, strategier eller principer som de 

under vårt samtal nämner att de använder eller hämtar verktyg från 
och som är baserade på vetenskapliga teorier och har vetenskapligt 
dokumenterade positiva effekter är teckenekonomi (Naughton & 
McLaughlin, 1995; Reitman, 2004), ART (Goldstein, Glick & Gibbs, 
2004; Goldstein et al., 2004), positiv förstärkning (Landrum & Kauff-
man, 2006; Robinson & Griesemer, 2006; Sundel & Sundel, 2005), 
Steg-för-steg (Spoth, Redmond & Shin, 2000), Komet (Forster & Karl-
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berg, 2005; Forster et al., 2005), motiverande samtal (Lundgren & Lök-
holm, 2006; Miller & Rollnick, 2002), lösningsfokuserat arbetssätt (Kim, 
2008), höja elevers självtillit (Bandura, 1997; Bouffard, Boileau & Ve-
zeau, 2001; Liem, Lau & Nie, 2008; Zimmerman, 2000) och att ut-
veckla positiva och stödjande relationer med såväl elever (Pianta, 1999, 
2005, 2006) som föräldrar (Buerkle, Whitehouse & Christenson, 
2009). 

Få legitimitet genom positiva förändringsprestationer 
Några i resursteamet menar att om de gör ett bra arbete som innebär 
att den problematiska situationen förändras till det bättre, att eleven 
utvecklas på ett positivt sätt, så erhåller de också en legitimitet inför 
de andra som de samverkar med. Ser föräldrar att det går framåt för 
deras barn som en följd av deras insatser så får de också ett ökat 
förtroende hos dem. Detta gäller, enligt deras erfarenheter, även in-
för de lärare som de möter och samverkar med i skolan. 

 
Teamperson: På högstadiet är det så att om lärarna märker 

att eleven förändras, om det börjar produceras 
saker, om det börjar komma grejer, då börjar 
dom att ändra sig gentemot mig – kanske inte 
gentemot eleven så mycket som dom gör gent-
emot mig. Då kanske jag faktiskt klarar nån-
ting. 

Teamperson: Ja, just det. Du kanske var okej då. 
Teamperson: Så det är mycket upp till mig också att göra ett 

bra jobb och ha en kommunikation hela tiden. 
(Fokusgrupp med resursteamet)  

 
Några i resursteamet berättar också hur de upplever att de får le-

gitimitet bland elever på högstadiet när dessa elever märker att den 
elev som de arbetar med börjar må och fungera bättre och bättre i 
skolan.  

Dom märker att dom elever vi jobbar med mår bra. Att dom 
blir gladare och gladare eller känner att dom lyckas, börjar 
jobba i klassrummet, prov börjar produceras. Det börjar hända 
saker. Å då känner dom, ”ja, dom kanske inte har så fel, dom 
där som är inne, så, vilka dom nu är”, för dom har ju väldigt 
svårt att placera oss många gånger (teamperson). 
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Sammanfattning 

I detta kapitel har uppfattningar om vad som gynnar framgångsrik 
samverkan behandlats. Till skillnad från föregående kapitel (som 
presenterade uppfattningar om vad som missgynnar framgångsrik 
samverkan) finns i detta kapitel en viss förskjutning till samverkan 
mellan resursteam och de marginaliserade eleverna och deras för-
äldrar. Denna förskjutning kan åtminstone delvis förklaras av att 
resursteam, elever och föräldrar främst uttrycker nöjdhet med dessa 
samverkansformer (resursteam–elev; resursteam–förälder) jämfört 
med deras samverkan med skolan. De har då också haft lättare att 
utveckla föreställningar om vad den uppfattade framgången kan 
bero på.  

Detta kan kontrasteras mot att resursteamet, elever och föräldrar 
i större grad ser problem med att samverka med skolpersonal samt 
att skolpersonal uttrycker större missnöje med sin samverkan med 
resursteamet. Detta kan tänkas resultera i att man då också lättare 
tillägnar sig uppfattningar om vad som har missgynnat dessa sam-
verkansformer (resursteam–skolpersonal; elev–skolpersonal; föräl-
der–skolpersonal). Samtidigt föreligger viss variation (t.ex. att re-
sursteamet menar att det finns en variation mellan skola och lärare i 
fråga om hur väl samarbetet har fungerat liksom att skolpersonal 
ger uttryck för olika erfarenheter av resursteamet – dåligt utfall, 
mixat utfall och bra utfall – och dessutom uppfattar viss variation 
mellan teampersonerna).  

När det gäller sociala representationer bland deltagarna om vad 
som gynnar en framgångsrik samverkan så kan, mot bakgrund av 
detta kapitel, följande sammanfattning göras: 

 
• Positivt socialt samspel: (a) stödjande och förtroendefulla re-

lationer, (b) positivt fokus, (c) lyssna in och utgå från den 
andres perspektiv, och (d) se elever och föräldrar som re-
surser och förmedla tilltro till deras kapacitet. 

 
• Öppen kommunikation: att parterna har kunnat säga precis 

vad de tycker och tänker, dvs. en öppen, rak och balanse-
rad kommunikation. 

 
• Hög tillgänglighet: att det finns gott om tid och utrymme för 

att samverka och samtala med varandra. 
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• Konstruktiv konflikthantering: resursteamets roll som tredje 
part och samtalslänk mellan elev och lärare, mellan hem 
och skola samt mellan elev och förälder; avfokusera kon-
flikter eller negativa spänningar mellan elev och lärare för 
att istället få elever att fokusera på studierna; öppen för kri-
tik. 

 
• Att arbeta mot gemensamma mål. 
 
• Framgång genom kompetens: (a) repertoar av strategier och 

metoder för positiv utveckling, och (b) få legitimitet genom 
positiva förändringsprestationer. 

 
En angelägen fråga som kan ställas mot bakgrund av resultatet 

är: I vilken utsträckning kan resursteamets intention och strategi i 
form av att arbeta fram ett positivt socialt samspel i relation till ele-
ver och föräldrar också kunna tillämpas och anpassas i relation till 
skolpersonal, inte minst när det gäller att lyssna in, försöka förstå 
och kunna utgå från deras perspektiv?  

En annan viktig fråga är hur resursteamets roll som tredje part 
och samtalslänk kan utvecklas så att även lärare eller skolpersonal 
tydligare upplever att teampersonerna är en opartisk samtalslänk? 
Eftersom tidigare kapitel har tecknat en bild av en utbreddhet av 
låsningar och konflikter mellan elever/föräldrar och skolpersonal 
framgår det tydligt att resursteamets förmedlande roll som tredje 
part och samtalslänk har stor betydelse, särskilt i ett inledande ske-
de. Detta kan också relateras till betydelsen av att skapa bästa förut-
sättningar för öppen kommunikation där såväl attityder som hög 
tillgänglighet är viktiga villkor. 

Ett sätt att minska onödiga konflikter och öka effektiviteten i 
samarbetet mellan resursteam och skolpersonal är också att vinn-
lägga sig om att man arbetar mot gemensamma mål, vilket ställer 
krav på förankringsarbete, dialog och uppföljningar.  

Vidare visar analysen återigen att resursteamsverksamheten inte 
bör ses som en isolerad företeelse. Den reguljära samverkan som 
äger rum mellan såväl skolpersonal och föräldrar som skolpersonal 
eller lärare och elever bör, som tidigare nämnts, ses som ett priorite-
rat område för ett utvecklingsarbete. Mot bakgrund av elevers och 
föräldrars upplevelser av de positiva relationer och positiva fokus 
som sägs ha kännetecknat deras samspel med teampersoner och ut-
fallet av dessa positiva sociala samspel så tycks det angeläget att 
mer medvetet arbeta med dessa frågor även i den ordinarie skol-
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verksamheten. Hur kan ett förändringsarbete beträffande de rela-
tioner som lärare har till elever och som skolpersonal som helhet har 
till föräldrar komma till stånd i preventivt syfte, dvs. för att minska 
risken för elever att komma i kant med skolan? Det är också rimligt 
att anta att en större öppenhet för att lyssna in och försöka förstå och 
utgå från marginaliserade elever och föräldrar och en större öppen-
het för att lyssna till kritik och att på ett rimligt sätt vara tillmötesgå-
ende kan vara en gynnsam väg för skolor och dess personal för att 
få till stånd en bättre samverkan med dessa elever och föräldrar. En 
viktig fråga är hur väl resursteamet förmår fungera konsultativt i ett 
sådant förändringsarbete i skolan snarare än att endast själva för-
söka agera på detta sätt i mötet med elever och föräldrar under den 
begränsade tidsperioden.  

Och slutligen, vilka kunskaper om strategier, metoder och pro-
gram som baseras på vetenskapliga teorier och som har vetenskap-
ligt dokumenterade positiva effekter finns det ute på skolorna? Hur 
väl förtrogen är lärare med de teorier och den forskning som de 
bygger på? I vilken utsträckning kan vissa av dessa principer, meto-
der eller program tänkas kollidera med skolkulturen och lärares so-
ciala representationer? Hur kan en resursteamsverksamhet arbeta 
för att stödja skolor och deras personal i att utveckla och utöka kun-
skaper om vetenskapligt baserade metoder och strategier? Hur kan 
resursteamet i samverkan med andra professioner i skolan så som 
specialpedagoger, kuratorer och skolpsykologer fungera som resur-
ser och stöd i sådana arbetssätt och metoder? Hur väl är resurstea-
met själva rustade för ett sådant uppdrag och vem eller vilka tar an-
svar för att hantera och överbrygga de barriärer och motsättningar 
som dyker upp som en följd av professionskulturella skillnader? 
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8. Synkronisering av resurser 

De föreställningar individer har om en social situation kommer att 
påverka hur de uppfattar, tolkar och agerar i den sociala situationen. 
Jag reagerar och agerar inte som en följd av vad du säger och gör, 
utan som en följd av hur jag tolkar dig, ditt prat och dina hand-
lingar. Hur vi tolkar eller definierar situationer, samspel och andra 
individer beror på våra representationer eller föreställningar och 
upplevs av oss som en självklar verklighet som vi handlar gentemot. 
Dessa påståenden har ett brett socialpsykologiskt teoretiskt stöd. Vi 
finner bl.a. detta hos teorin om social kognition (Fiske & Taylor, 
2008), symbolisk interaktionism (Blumer, 1969; Charon, 2007) och 
teorin om sociala representationer (Chaib & Orfali, 1995; Jodelet, 
1995; Moscovici, 2001a; Philogène & Deuax, 2001).  

Mot bakgrund av detta kan vi alltså anta att de sociala och men-
tala representationer som lärare, rektorer, föräldrar, elever och per-
soner från resursteamet har om sig själva och varandra, om olika 
samverkansformer mellan varandra, och om resursteamsverksam-
heten, skolan och hemmet, har betydelse för och kommer att på-
verka hur de förhåller sig till, tänker om och beter sig i de olika 
samverkansformerna. 

Utifrån dessa vedertagna socialpsykologiska resonemang och ut-
ifrån analysen av det insamlade datamaterialet har en teoretisk mo-
dell utarbetats. Ett av de mest framträdande och centrala begreppen 
som analysen utvecklat är begreppet synkronisering av resurser som 
utgör kärnkategorin i resultatet. Med resurser avses här individer, 
kunskaper, kompetenser och hjälp- och stödinsatser som på olika 
sätt kan bidra till att elever utvecklas positivt. Synkronisering av re-
surser hänvisar till processer som inkluderar och koordinerar olika 
resurser så att de integreras och samverkar tillsammans för att ut-
veckla elever positivt. Mot bakgrund av deltagarnas sociala repre-
sentationer om vad som gynnar och missgynnar framgångsrik sam-
verkan har en modell om synkronisering av resurser utvecklats. 

Modellen illustreras på nästa sida i form av en tabell. Vänster-
spalten innefattar företeelser i samspelet mellan resursteam och 
skola som tycks bidra till osynkronisering, dvs. som motverkar inte-
grering, samordning och koordinering av resurser (lärare, annan 
skolpersonal, teampersoner, kompetenser, insatser, föräldrar, eleven 
själv etc.) i rörelse mot elevens positiva utveckling. Högerspalten 
utgörs av företeelser i samspelet mellan resursteam och skola som 
verkar bidra till synkronisering av resurser.   
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MODELL ÖVER SYNKRONISERING AV RESURSER 

Osynkronisering Synkronisering 

Statiska mål Dynamiska mål 
Statiska mål är låsta, inte öppna Dynamiska mål har social inklude-  
för förhandling och inte sensitiva ring som utgångspunkt men är 
för situationen; lärare är inte del- samtidigt öppna för diskussion och  
aktiga i målformuleringar och mål- revidering i dialog mellan alla part-  
diskussioner; risk att skolpersonal er; lärare är aktivt delaktiga i mål- 
uppfattar dem som orealistiska eller formuleringar och måldiskussioner;  
att de uttrycker okänslighet för skol- målen uppfattas som realistiska av  
kulturen och lärares kunnande och  och förankrade hos skolpersonalen; 
arbete.  de görs till föremål för kontinuerlig 
 utvärdering. 
 

Ansvarsförskjutning Ansvarsdelning 
Avlastning istället för samarbete; Resursteamsverksamheten är inget 
skolpersonal förlägger allt ansvar ensamarbete; arbetet ses som ett 
på teampersoner; teampersoner över- gemensamt projekt där alla tar an- 
tar eleven och soloarbetar; brist på svar och samarbetar kring eleven; 
konsultation; lärare tilldelas en lärare har en viktig och aktiv roll;  
diffus och passiv roll; fördröjda tidiga interventioner; adekvata för- 
interventioner; inadekvata för- väntningar; konsultation med skol- 
väntningar; strategier för fortsatt personal och etablering av sam- 
arbete efter interventionstiden ute- verkan mellan skola och andra 
blir. verksamheter för fortsatt arbete 
 efter interventionstiden. 
  
 

Professionskulturell motverkan Professionskulturell samverkan 
Otydlighet och bristande kommuni- Tydlighet och öppen kommunika- 
kation; låg tillgänglighet; ”vi-och- tion; hög tillgänglighet; ”vi”-tänk- 
dom”-tänkande, dvs. desintegrering ande, dvs. god integrering mellan 
mellan resursteam och skolpersonal; resursteam och skolpersonal; ser 
negativa sociala representationer om varandra som resurser; mångpro- 
den andra parten; professionell en- fessionalism och vilja till samför- 
fald; driver ensidigt sitt eget per- stånd; väger in många perspektiv; 
spektiv; professioner och professions- professioner och professionskul- 
kulturer ställs mot varandra. turer ställs till varandras förfog- 
 ande för ett aktivt samarbete. 

 
Aversiva relationer Positiva relationer 

Negativ inställning; negativt fokus; Positiv och konstruktiv inställning; 
elever och föräldrar som motspelare; positivt fokus; elever och föräldrar 
aversiva metoder och arbetssätt; ne- som medspelare; positiva metoder 
gativa och infekterade relationer; och arbetssätt; positiva och stöd- 
destruktiv konflikthantering. jande relationer; konstruktiv kon- 
 flikthantering. 

 
 
Det är viktigt att påpeka att begreppen osynkronisering respek-

tive synkronisering i modellen är två idealtyper. Idealtyper är hy-
potetiska konstruktioner som utgör fasta referenspunkter som är 
användbara för att jämföra verkliga situationer. De förväntas med 
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andra ord inte uppträda i verkligheten i renodlad form utan ska ses 
som analytiska verktyg. Synkronisering och osynkronisering utgör 
två motpoler och de samverkansprocesser som ägt rum mellan per-
soner från resursteamet och skolpersonal i de olika skolorna är ut-
tryck för olika mellanformer där vissa ligger närmare en synkronise-
ring medan andra ligger närmare en osynkronisering. 

 

Mål  

Statiska mål skapar lätt osynkronisering eftersom de inte är öppna 
för förhandling, inte är sensitiva för olika elevärenden och inte tar 
hänsyn till lärares professionella bedömningar. Om de inte är för-
ankrade utan snarare uppfattas som orealistiska bland lärare så är 
det stor risk att såväl negativa förväntningar hos lärare som målkon-
flikter mellan lärare och resursteam uppstår – och därmed en osyn-
kronisering.  

I kontrast till detta är dynamiska mål sensitiva, öppna för diskus-
sion och prövande. Siktet är inställt på social inkludering men ge-
nom systematisk datainsamling, dialog och kontinuerlig utvärde-
ring görs bedömningar i vad mån social inkludering är rimlig eller 
om målen måste revideras.  

En viktig aspekt av detta tycks också vara att man omprövar nu-
varande prioriteringsprincip som gäller för urval av vilka elever 
som kan aktualiseras för resursteamsverksamheten. Skolpersonalen 
menar att den nuvarande ordningen att främst rikta in sig på de 
mest akuta och svårartade fallen inte är önskvärd eftersom det re-
sulterar i orealistiska mål om siktet är inställd på inkluderande pe-
dagogik inom ramen för den reguljära skolverksamheten och un-
dervisningen.  

Vilka elever som lämpar sig för resursteamsverksamheten är 
dock inte en helt enkel bedömningsfråga, vilket också pekar på 
nödvändigheten av att målen är dynamiska och att det finns en be-
redskap för att hantera elevärenden som först under interventions-
tiden visar sig vara svåra att förena med social inkludering i skolan. 
Målen måste vidare vara väl förankrade hos skolpersonalen så att 
samtliga aktörer verkligen arbetar mot samma mål. Dynamiska mål 
framför statiska mål är en viktig strategi för att erhålla acceptans hos 
skolpersonalen. Det innebär inte att man ger upp tanken på social 
inkludering utan att man aktivt arbetar för att förankra denna inten-
tion genom dialog med skolpersonal. 
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Ansvar 

Ansvarsförskjutning är också en företeelse som tycks resultera i osyn-
kronisering. Ansvarsförskjutning innebär att aktörer fråntas eller 
fråntar sig ansvar för elevens positiva utveckling. Exempel på detta 
som beskrivs av både rektorer och resursteamet är lärare som går in 
med en inställning och ett beteende som handlar om att vilja få av-
lastning, dvs. att lämpa över ansvaret på teampersonen, istället för 
att tillsammans med teampersonen ta ansvar och samarbeta för en 
positiv utveckling hos eleven. Denna inställning kan åtminstone 
delvis förklaras i termer av bristande informationsarbete om vad re-
sursteamsverksamheten går ut på – otydlighet som skapat felaktiga 
förväntningar hos vissa lärare – och målkonflikter och ohanterade 
kulturskillnader mellan lärare och resursteam.  

Ansvarsförskjutning innebär en passivisering av lärares insatser 
och roll i arbetet med eleven där teampersonen mer eller mindre 
övertar hela ansvaret. Detta betyder att teampersonen själv utför det 
mesta eller alla interventioner. Därmed involveras inte lärare genom 
konsultation. Inte heller involveras andra aktörer från organisatio-
ner eller verksamheter utanför skolan. Eftersom ansvaret för att ut-
föra arbetet i så stor utsträckning vilar på teampersonen så kan åt-
minstone två risker identifieras: (a) försämrad effekt eftersom de 
olika professionsutövarna runt eleven inte är synkroniserade och 
aktivt samverkar mot gemensamma mål i detta ärende, och (b) kort-
siktiga effekter, dvs. risk för att goda resultat blir beroende av team-
personens närvaro, vilket innebär att när resursteamsperioden är 
över så finns det en tydlig risk att eleven mer eller mindre återgår 
till sina problem eller utvecklar likartade problem eftersom inga 
andra runt eleven fortsätter att axla de processer som resursteamet 
har satt igång. 

Ansvardelning är däremot en företeelse som enligt modellen ses 
som nödvändig för en synkronisering. Ansvardelning betyder att 
både teampersonal och skolpersonal tar ansvar för att initiera pro-
cesser som syftar till att stödja och hjälpa eleven att utvecklas posi-
tivt. Arbetet är med andra ord ett gemensamt projekt och inget en-
mansarbete. Istället för att göra alla insatser själv arbetar teamper-
sonen aktivt med konsultation. Dessutom kopplar teampersonen in 
aktörer från andra organisationer eller verksamheter utanför skolan. 
Genom såväl konsultation som ett aktivt intersektoriellt nätverksar-
bete skapas förutsättningar för att arbetet med att stärka eleven ska 
bibehållas och fortsätta efter det att teampersonen är klar med sin 
interventionsperiod (dvs. efter 6 månader). Vidare innebär ansvars-
delning att man tillskriver såväl föräldrar som eleven själv ansvar i 
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den betydelsen att de involveras som aktiva deltagare i (och inte 
som passiva mottagare av) arbetet. Genom att redan från början ar-
beta för ett delat ansvar och full delaktighet bland alla parter så ökar 
också förutsättningarna för att adekvata förväntningar kan utveck-
las hos parterna. 

 

Olika professionskulturer 

Professionskulturell motverkan innebär att professioner och profes-
sionskulturer ställs mot varandra och mer eller mindre motverkar 
varandra. Det har utvecklats ett ”vi-och-dom”-tänkande där man 
håller ihop inom sin egen grupp medan man betraktar och bedömer 
den andra gruppen med misstänksamhet och skepsism. Resurstea-
met och skolpersonalen på skolan är inte alls eller endast lågt integ-
rerade. De har negativa föreställningar om varandra och ser sin egen 
professionskultur som bättre eller mer kompetent. Sådana föreställ-
ningar missgynnar och sänker motivationen för samarbete över de 
professionskulturella gränserna. Detta leder till professionell ensi-
dighet och ett begränsat syn- och arbetssätt för de skilda aktörerna.  

Otydlighet och bristande kommunikation samt låg tillgänglighet 
tycks gynna professionskulturell motverkan. Dessutom verkar pro-
fessionell motverkan motivera fortsatt låg tillgänglighet och 
bristande kommunikation. Det finns ingen eller endast liten tid för 
samverkan vilket bidrar till att professionell motverkan och negativa 
och stereotypa sociala representationer om varandra upprätthålls. 
Bristande kontinuitet och framförhållning från resursteamets sida 
leder också lätt till att lärare upplever att teampersoner inte visar 
respekt och förståelse för deras arbete. Och det skapar samtidigt en 
känsla av oförutsägbarhet hos lärare, dvs. de kan inte lita på att 
teampersoner kommer i enlighet med avtalade eller planerade tider, 
vilket i sin tur motverkar den mångprofessionella samverkan mellan 
dem. Bristande kontinuitet och framförhållning upplevs av skolper-
sonalen bekräfta deras uppfattning om att teampersoner har alltför 
bristande förtrogenhetskunskaper om skolkulturen. Professions-
kulturell motverkan hänger också samman med såväl skolkulturens 
förändringsresistens som resursteamets låga förankring och legiti-
mitet bland skolpersonal. Resurserna förblir mer eller mindre osyn-
kroniserade. 

I kontrast till detta innebär professionskulturell samverkan att de 
olika professionerna och professionskulturerna ställs till varandras 
förfogande för att aktivt samarbete. Med sina olika kompetenser 
samverkar man genom att komplettera och utveckla varandra. Den 
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andra gruppen ses inte som ett hot alternativt som en brist, utan 
som en värdefull tillgång. Det finns ett ”vi”-tänkande som går över 
de professionskulturella gränserna. I detta fall innebär det en god 
integrering mellan resursteam och skolpersonal som skapar en ”lag-
anda”. Det föreligger en mångprofessionalism och en vilja till sam-
förstånd där olika perspektiv vägs in i syfte att få en ökad helhet 
med avseende på syn- och arbetssätt. Konsultation innebär inte att 
teampersonen ”sitter inne med all kunskap” som ska förmedlas till 
lärare. Istället fungerar teampersonen genom aktivt lyssnande som 
ett ”bollplank” som ger lärare möjlighet till viktig reflektion. Inom 
ramen för regelbunden konsultation kan teampersonen erbjuda lä-
rare andra perspektiv och metoder och tillsammans komma fram till 
hur läraren eller lärarna kan arbeta vidare med eleven. Det finns ett 
fruktbart givande och tagande där de olika kompetenserna aktivt 
bidrar till helheten. Resurserna blir på detta sätt synkroniserade. 

 

Relationer 

I modellen avser ”relationer” främst de interaktioner och relationer 
som uppstår mellan vuxna (lärare, teamperson, förälder etc.) och 
eleven men även mellan den professionella utövaren (lärare, team-
person, rektor etc.) och förälder, och antas i modellen påverka ele-
vers lärande, utveckling och beteende i positiv respektive negativ 
riktning. Om relationerna och interaktionerna är alltför aversiva och 
negativa så tycks de motverka synkroniseringen av resurser.  

Aversiva relationer innebär att samspelet och relationen mellan 
den vuxne och eleven upplevs och uppfattas som obehaglig (aver-
siv) av eleven (och sannolikt även av den vuxne) där man har en ne-
gativ inställning till varandra och främst fokuserar på elevens bris-
ter och negativa beteenden, vilket just tenderar att stärka och betona 
det aversiva i interaktionen (negativ återkoppling, negativ kritik, 
skäll, bestraffning, ilska, avvisande, etc.). Det uppstår ofta konflikter 
och dessa hanteras på destruktiva sätt (hot, tvång, ilska, maktde-
monstrationer, etc.). I sådana processer tenderar lärare och andra 
vuxna att främst använda sig av aversiva metoder och arbetssätt 
gentemot eleven. En negativ spiral uppstår där vuxna och eleven 
utvecklar negativa förväntningar på, attityder till och beteenden 
gentemot varandra. Det har uppstått en osynkronisering. Relatio-
nerna är negativa och infekterade. Aversiva relationer kan dessutom 
komma att utvecklas mellan skolpersonal och elevens föräldrar. 
Elever och föräldrar ses som ”motspelare” eller ”motståndare”. 
Skolpersonal som främst är upptagna av aversiva relationer och in-
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teraktioner till marginaliserade elever (och föräldrar) kommer 
oundvikligen också att förbli osynkroniserade med resursperso-
nerna som medvetet arbetar för att undvika och bryta aversiva rela-
tioner och interaktioner. 

Positiva relationer leder till ökad synkronisering mellan vuxna och 
elev, mellan den professionella utövaren och förälder samt mellan 
skolpersonal och teampersonal. Det handlar om sociala interaktio-
ner och relationer där vuxna har en positiv inställning till den aktu-
ella eleven liksom till hans eller hennes föräldrar och i huvudsak 
(men inte enbart) fokuserar på elevens styrkor och positiva beteen-
den. Elever och föräldrar ses som ”medspelare”. Lärare och team-
personer arbetar medvetet med att utveckla positiva och stödjande 
relationer till eleven och hans eller hennes föräldrar. Man använder 
främst positiva, konstruktiva och pedagogiska metoder och arbets-
sätt (t.ex. försöker förstå och utgå från eleven, aktivt lyssnande, po-
sitiv återkoppling, förmedla tilltro till elevens kapacitet, konstruktiv 
kritik, utveckla relationskapital, positiv förstärkning och pedagogisk 
och motivationshöjande dialog). De konflikter som uppstår försöker 
man hantera på konstruktiva sätt, dvs. man lyssnar in varandra och 
försöker finna lösningar som alla parter kan vara nöjda med.   

 

Avslutande reflektioner 

Denna modell ska inte betraktas som ett slags universell sanning 
utan snarare som ett perspektiv och en arbetsmodell. Den bygger på 
analyser av de föreställningar och uppfattningar som teampersoner, 
lärare, rektorer, föräldrar och elever ger uttryck för i denna studie 
och kan givetvis inte generaliseras hur som helst. Dessutom bygger 
den inte på direkta observationer av samverkan och dess effekter.  

Som arbetsmodell kan den användas dels för att kritiskt analy-
sera mångprofessionell samverkan och dels som ett diskussionsun-
derlag för att utveckla och förbättra resursteamsverksamheten. Mo-
dellen visar på en del aspekter som tycks vara gynnsamma såväl 
som missgynnande för en hög synkronisering mellan olika profes-
sioner i samarbetet kring elever som utmanar skolan.  

En första förutsättning är att ”få med alla på tåget”, dvs. en inklu-
derande delaktighet, där både lärare, rektorer, teampersoner, föräldrar 
och elever bjuds in i målformuleringsarbetet, är aktiva deltagare i 
problemlösningsprocesserna och betraktas som viktiga resurser som 
utifrån sina olika kunskaper och erfarenheter kan bidra till en för-
bättrad helhetssyn. Att utveckla positiva relationer till elever och 
föräldrar (och följaktligen undvika aversiva relationer) är en viktig 
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strategi för att göra dem motiverade för och delaktiga i detta arbete. 
Utöver dessa aktörer är det angeläget att utifrån behov även bjuda 
in andra relevanta aktörer, dels från skolans eget elevhälsoteam och 
dels från organisationer utanför skolan. Inkluderande delaktighet 
innebär också att alla har och ges ansvar. Positiv utveckling hos ele-
ven är allas angelägenhet. Passivisering av eleven, föräldrarna eller 
lärarna måste motverkas. En hög synkronisering kräver att alla fo-
kuserar på hur de själva kan bidra till förändring i samspel med 
varandra. 

En annan förutsättning är acceptans av mångprofessionalism som 
överordnad ideologi. För att överbrygga skillnader eller barriärer mel-
lan olika professioner måste först en vilja till detta och en acceptans 
av professionell mångfald finnas. Mångprofessionellt samarbete kan 
inte tvingas fram. En alltför stor upptagenhet av att hävda sin egen 
profession och en oförmåga eller ovilja att väga in andra professio-
ners perspektiv leder till en professionskulturell motverkan. Nega-
tiva föreställningar om andra professioner kan komma att bli ony-
anserade där tillkortakommanden fokuseras medan förtjänster eller 
styrkor förminskas, förbises eller bortrationaliseras. Om man på all-
var ser fördelarna med mångprofessionalism så behöver man också 
på allvar acceptera och bejaka mångprofessionalism som överord-
nad ideologi istället för att hamna i ett professionellt revirbeteende. 
Meningsskiljaktigheter mellan olika professionsutövare och skillna-
der i synsätt, värderingar, metoder och arbetssätt mellan olika pro-
fessioner ska då inte ses som hot utan som utgångspunkter för vik-
tiga och fruktbara diskussioner i syfte att bredda synfälten och till-
sammans utveckla hållbara och framgångsrika interventioner. 
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9. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning 
och till teoretiska perspektiv i syfte att fördjupa en del aspekter som 
aktualiserats i studien. Utöver teori och forskning som presenterats 
tidigare i denna rapport görs här även kopplingar till annan forsk-
ning och litteratur som utifrån det framväxande resultatet visat sig 
ha relevans för fördjupande diskussion. Resursteamets främsta mål 
är att öka andelen elever som fullföljer sina studier inom den ordi-
narie skolan (Linköpings kommun, 2006), vilket kan relateras till 
begreppen social inkludering (jfr. Gustavsson, 2008; Madsen, 2006) 
och inkluderande pedagogik (jfr. Farrell et al., 2009; Lindsay, 2007; 
Nilholm, 2007; Person, 2001). Denna samverkan är dessutom mång-
professionell, dvs. en samverkan mellan olika yrkesgrupper eller 
professioner (Fosse, 2007; Pfeiffer, 1980; Korinek & McLaughlin, 
1996), och intersektoriell, dvs. en samverkan mellan organisationer 
från olika samhällssektorer (Fosse, 2007).  

Resultatet i denna studie visar att det föreligger ett flertal utma-
ningar och svårigheter som är viktiga att medvetandegöra och han-
tera. Tidigare internationell forskning har påvisat en mängd för-
tjänster med välfungerande professionell samverkan (se Blomqvist, 
2004), t.ex. bättre möjligheter att se och överväga hela klientproble-
matiken (Tjosvold & Tjosvold, 1995; Toseland et al., 1986), ökad be-
slutskapacitet (Cook et al., 2001) och mer holistiska, mångsidiga och 
koordinerade interventioner (Toseland et al., 1986; Toseland et al., 
1987). Mångprofessionell verksamhet som involverat högriskelever 
har i olika studier resulterat i (a) ökning av elevernas skolprestatio-
ner (Brown & Bolen, 2008; Burns & Symington, 2002; Jennings, Pear-
son & Harris, 2000; Sindelar et al., 1992; Shaw et al., 1995), minsk-
ning av skolk eller skolfrånvaro (Gall et al., 2000; Jennings et al., 
2000), minskning av beteendeproblem i skolan (Anthun & Manger, 
2006; Burns & Symington, 2002; Jennings et al., 2000) och minskning 
av aggressivitet och droganvändning (Brown & Bolen, 2008).  

Samtidigt har forskningen också pekat på utmaningar och svårig-
heter med mångprofessionell samverkan (Blomqvist, 2004; Thorn-
berg, 2008a) och en del av dessa verkar också gå att spåra i en del av 
de utsagor och representationer som deltagarna uttrycker i denna 
studie. Till att börja med är inte alla deltagare överens om vilka ef-
fekter resursteamsverksamheten har för de elever som dras in i detta 
arbete. 
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Uppfattningar om verksamhetens utfall 

I det första resultatkapitlet framkommer det att uppfattningarna 
kring hur väl resursteamsverksamheten lyckas göra skillnad och få 
igång en positiv utveckling hos de elever som involveras i verksam-
heten är blandade. Social validitet är en vanlig aspekt när man grans-
kar eller utvärderar den här typen av intervenerande verksamhet. 
Begreppet refererar till konsumenternas eller brukarnas värdering 
eller bedömning av interventionerna. Att undersöka social validitet 
anses viktig eftersom graden av nöjdhet eller tillfredsställelse hos 
deltagarna beträffande interventioners mål, processer och utfall kan 
påverka graden av acceptans, användning, hur väl interventionerna 
efterlevs samt effektivitet (Papalia-Berardi & Hall, 2007).  

Denna studie visar att de tillfrågade eleverna och föräldrarna är 
nöjda eller tillfredsställda med de processer och utfall som resurste-
amsverksamheten inneburit för dem. Dessa värderingar eller be-
dömningar som de gör kan antas bidra till ökad acceptans och moti-
vation hos eleverna och föräldrarna att delta i processen och efter-
leva de anvisningar och interventioner som processen med teamet 
genererar, vilket i sin tur ökar sannolikheten för att uppnå god ef-
fekt. Elever rapporterar bl.a. att de lär sig mer i skolan, presterar 
bättre och höjer sina betyg, vilket också är förändringar som föräld-
rarna berättar. Detta kan jämföras med resultatet från Tirhedens och 
Nyströms (2008) utvärdering. Fem av de åtta avslutade elevären-
dena för tidpunkten då de genomförde sin utvärdering hade be-
dömts gett bra resultat. Det fanns exempel där elever hade visat upp 
och fått godkänt i olika ämnen.   

Samtidigt kan resursteamsverksamheten problematiseras utifrån 
den splittrade bild som tecknar lärarnas uppfattningar om utfallet 
(en del är mest negativa, andra är både negativa och positiva, och 
några är mest positiva) liksom den negativa bild som dominerar 
rektorernas föreställningar om utfallet. Dessa mer negativa inslag i 
skolpersonalens uppfattningar skiljer sig från vad Tirheden och Ny-
ström (2008) kom fram till i sin utvärdering där de drar slutsatsen 
att skolpersonalen överlag är nöjda med teamets insatser samtidigt 
som en förståelse för att det kan uppstå krockar när olika kulturer 
möts måste finnas. Denna diskrepans mellan deras utvärdering och 
min studie beträffande skolpersonalens nöjdhet beror sannolikt på 
metodologiska skillnader så som urval av deltagare i studierna och 
skillnader i datainsamling. I deras utvärdering framgår det inte hur 
data har samlats in och om lärare eller annan skolpersonal har in-
tervjuats. I föreliggande studie har dock ett urval av både lärare och 
rektorer fått göra sin röst hörd genom fokusgrupper.  
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De negativa bedömningarna av teamets utfall hos en del lärare 
och flertalet rektorer i studien kan antas bidra till att acceptansen 
och motivationen att delta i processen och efterleva interventioner 
är låg eller obefintlig hos dem. Detta minskar i sin tur sannolikheten 
att uppnå god effekt. 

Begreppet social validitet kan dock också problematiseras efter-
som det tar för givet att interventionerna eller insatserna i sig själva 
är effektiva och av hög kvalitet, dvs. bara brukarna (eleverna, för-
äldrarna och skolpersonalen i detta fall) efterlever dem på ett kor-
rekt sätt så uppnås önskvärd effekt. En del av kritiken från lärare 
och rektorer handlar om att de ifrågasätter teampersoners kompe-
tens och en del interventioners användbarhet mot bakgrund av att 
de menar att de redan har prövat en del av dem. Dessutom kan (a) 
resursteamets arbete med att utöva vetenskapligt prövade interven-
tioner samt att instruera lärare och föräldrar i att utföra dem, och (b) 
lärares tidigare och nuvarande arbete med sådana interventioner 
(t.ex. teckenekonomi) diskuteras i termer av interventionsintegritet, 
dvs. i vilken grad en intervention implementeras eller utövas av 
dem i linje med hur den ursprungligen var utarbetad (Lane et al., 
2004).  

Tidigare forskning har visat låg interventionsintegrering beträf-
fande lärares sätt att hantera rekommenderade interventioner från 
team (Witt et al., 1996). Enligt Lane et al. (2003, 2004) är bristande 
kunskaper om interventionerna bland lärare samt bristande in-
struktioner från teamet till lärare om interventionerna möjliga för-
klaringar till låg interventionsintegritet. Därtill kan även låg moti-
vation och oengagemang hos lärare att samverka och genomföra 
interventionerna som en följd av bristande samarbete med teamet 
resultera i låg interventionsintegrering (Slonski-Fowler & Truscott, 
2004)  

I en intervjustudie av Wilson et al. (1998) hade lärare tydliga svå-
righeter med att beskriva sina interventioner och metoder i arbetet 
med elever som var svåra att undervisa förutom i endast vaga ter-
mer. De förmådde inte beskriva dem tillräckligt detaljerat, trots 
upprepad uppmuntran att göra så under intervjuerna. Mot bak-
grund av det drar Wilson et al. slutsatsen att de interventioner som 
ordinarie lärare implementerar i relation till elever som utmanar 
skolan är förmodligen oftast av relativt låg kvalité. Man har inte 
riktigt förstått de vetenskapligt designade interventionerna och de-
ras bakomliggande teoretiska logiker.  

I denna studie är det omöjligt att ta ställning för vare sig resurs-
teamets (och elevernas och föräldrarnas) mer positiva bild eller det 
missnöje som finns hos skolpersonalen i fråga om utfallet eftersom 
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jag inte har genomfört systematiska observationer över tid. Inte 
heller har jag samlat in frånvarostatistik, beteendestatistik, data från 
provresultat eller betygsuppgifter.  

Syftet med studien har emellertid heller aldrig varit att under-
söka resursteamsverksamhetens utfall, dvs. i vilken utsträckning 
verksamheten leder till positiv utveckling av eleverna i enlighet 
med målen om social inkludering. Skälet till att deltagarnas före-
ställningar om utfallet hamnat i blickpunkten i denna studie är att 
dessa föreställningar har fått fungera som en utgångspunkt i den 
vidare analysen av deltagarnas föreställningar om samverkan. Skill-
nader eller oenighet i föreställningar om utfallet är en viktig analy-
tisk utgångspunkt som säger någonting om samverkan. 

 

Den utmanande kulturkrocken 

Det finns en rad bekanta fallgropar som aktörer från olika yrkes-
grupper eller professioner kan hamna i när de ska samverka med 
varandra. Typiska exempel är: (a) förekomst av professionell etno-
centricitet, dvs. en tendens att betrakta den egna professionens teori 
och praktik som överlägsen andras, (b) samarbetssvårigheter genom 
skilda professionsspecifika arbetssätt, metodiker och terminologier, 
(c) oro över att gränserna för det egna kompetensområdet ska sud-
das ut och resultera i en försvagad professionell position, och (d) 
problem med överlappande roller, rolloklarheter och konflikter 
kring roller (Blomqvist, 2004). Hinder för samverkan mellan olika 
organisationer och dess företrädare kan uppstå p.g.a. skillnader 
mellan deras professionella och organisatoriska kulturer, exempel-
vis olika språkbruk, normsystem, synsätt på klienterna, samt olika 
attityder och värderingar, som försvårar samarbete och kommuni-
kation. Detta kan resultera i allvarliga kulturkrockar mellan de sam-
verkande. Risken finns också att revirbevakande beteenden uppstår 
(Axelsson & Axelsson, 2007; Glendinning, 2003; Johnson et al., 2003). 

Analysen av främst skolpersonalens och resursteamets sociala 
representationer om varandra i denna studie indikerar tydligt att 
det föreligger en utmanande kulturkrock mellan lärar- och skolkul-
turen å ena sidan och den kultur som resursteamet genererar och 
upprätthåller å andra sidan. Att kulturkrock mellan dessa föreligger 
antyds redan – men mest i förbifarten – i Tirhedens och Nyströms 
(2008) utvärdering. Denna problematik är något mer belyst i Concha 
Quiñones (2008) utvärdering men då endast från resursteamets per-
spektiv.  
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Professionella barriärer och hinder mellan resursteamet och 
skolpersonalen 
I föreliggande studie fördjupas analysen av denna kulturkrock ge-
nom att såväl resursteamet som lärare och rektorer artikulerar sina 
uppfattningar om den andra kulturen och om de professionskultu-
rella hinder som de upplever i denna samverkan. Ett antal negativa 
sociala representationer eller negativa stereotypier om varandra 
tycks förekomma. Exempelvis uppfattar resursteamet generellt lä-
rare som motståndare till social inkludering av elever som utmanar 
skolan och de har en bild av att skolan och lärare alltför ofta använ-
der sig av bestraffning och ett auktoritärt förhållningssätt när elever 
gör fel eller beter sig illa. Lärarna i sin tur uppfattar att resursteamet 
är alltför låsta vid föreställningen om att social inkludering alltid är 
det enda och rätta sättet oavsett elev, och att de är alltför eftergivna 
och otydliga i att sätta gränser när elever gör fel eller beter sig illa. I 
olika utsträckning tillskriver man den andra gruppen (utgruppen) 
bristande kompetens och problematiska eller felaktiga synsätt. 
Dessutom uppstår målkonflikter mellan företrädare från de olika 
kulturerna, vilket ytterligare leder till osynkronisering av resurser 
och en förstärkning av kulturkrocken. 

Detta resultat kan jämföras med resultaten från de sex fallstudier 
som Spratt et al. (2006) genomförde i Skottland och som också pe-
kade på problemet med professionella gränser, dvs. barriärer och 
rivaliteter mellan lärare å ena sidan och andra professionella grup-
per i skolmiljön å andra sidan. När lärare har elever med beteende-
problem så undviker de att söka råd utanför den egna professionen. 
De ifrågasätter värdet av att få råd eller instruktioner av personer 
som själva saknar direkta erfarenheter av leda, organisera och han-
tera elever i klassrummet. De flesta lärarna i studien av Spratt el al. 
rapporterar att de hellre skulle vända sig till andra lärare. Många av 
dem som tillhörde andra professioner än lärare var dessutom med-
vetna om denna misstänksamhet gentemot dem och undvek därför 
att engagera sig i lärare som ett resultat av den potentiella fientlig-
heten. Liknande misstänksam och skeptiska förhållningssätt hos lä-
rare riktade mot andra professioner i fråga om att samarbeta kring 
svåra elever har även visat sig i Rubinsons (2002) studie.  

Detta kan jämföras med de uppfattningar bland lärares i denna 
studie som innebär att de anser att teampersonerna brister i sina 
kunskaper om skolkulturen och om lärares arbete, att de inte förstår 
de komplexa utmaningar som man som lärare har att hantera när 
man undervisar en hel klass elever. Några lärare menar dessutom 
att både de själva och, i ännu högre grad, andra lärare som specifikt 
arbetar med elever som är svåra att undervisa inom ramen för ”den 
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lilla gruppen” på skolan är mer kompetenta än den teamperson som 
de mött från resursteamet. I vilken utsträckning detta helt eller del-
vis är ett uttryck för professionell etnocentritet, samarbetssvårighe-
ter genom skilda professionsspecifika arbetssätt, metodiker och ter-
minologier (Blomqvist, 2004) och en tendens hos professioner att 
sträva efter att uppnå full jurisdiktion över sitt verksamhetsområde 
eller domän (Fosse, 2007) kan diskuteras. Studien indikerar dock att 
det är viktigt ”att fokusera på professionaliseringsprocesser /…/ 
och diskutera hur starka motkrafter dessa är för att utveckla inter-
professionell och intersektoriell samverkan” (Fosse, 2007, s. 138). 

Ingruppsfavorisering och utgruppsdevaluering 
När individer från olika sociala grupper möts för att samspela eller 
samarbeta så kan sociala processer som motverkar ett sådant sam-
arbete komma att uppstå. Enligt social identitetsteori försöker indi-
vider upprätthålla eller säkra en relativt positiv social identitet för 
den egna gruppen. Detta grundläggande behov av att erhålla eller 
upprätthålla en positiv självkänsla leder till att vi människor tende-
rar att favorisera ingruppen på bekostnad av utgruppen (Hogg & 
Abrams, 1990; Oakes et al., 1994; Tajfel, 1978; Tajfel & Turner, 2001). 
Enligt Brewer (2007) är det vårt grundläggande behov av trygghet 
och social tillhörighet som driver oss till att favorisera ingruppen.  

Dessa mekanismer förstärks vid situationer där det för indivi-
derna finns ett starkt behov av att differentiera grupperna, exem-
pelvis när gränserna mellan grupperna är oklara (t.ex. vid kompe-
tensöverlappningar), vid konflikter mellan grupperna, eller när ena 
gruppen känner sig hotad av den andra gruppen (Hogg & Vaughan, 
2008). Övervärdering av ingruppen och devaluering av utgruppen 
genererar och säkrar en positiv social identitet hos individen (Pen-
nington et al., 1999).  

Att upprätthålla murar mellan ingrupp och utgrupp är dessutom 
ett uttryck för att bibehålla en trygghet och social tillhörighet inom 
ingruppen. Fientlighet eller nedvärdering av utgruppen och kon-
flikter mellan ingruppen och utgruppen kan förväntas uppstå när 
själva närvaron av en utgrupp, eller utgruppens mål och värde-
ringar, uppfattas som ett hot mot ingruppens existens, värde och 
sociala identitet (Brewer, 2007). I denna studie framgår det att re-
sursteamets uppfattade mål, synsätt och värderingar ses som ett hot 
eller åtminstone upplevs vara i konflikt med skolpersonalens upp-
fattade mål, synsätt och värderingar och vice versa. Det är därför 
rimligt att anta att de mellangruppsprocesser som social identitets-
teori beskriver åtminstone delvis kan förklara eller bidra till en del 
av ingruppsfavorisering, motsättningar, negativa sociala represen-
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tationer (devaluering av utgrupp) och professionskulturella hinder 
som kommer till uttryck i fokusgrupperna. 

Konflikt mellan olika sociala representationer 
Enligt teorin om sociala representationer ansluter sig individer till 
föreställningar, värderingar och tankemönster som präglar de grup-
per i samhället som de kommer i kontakt med och blir medlemmar 
av. Att dela sociala representationer med andra ger en känsla av so-
cial delaktighet och är samtidigt ett sätt att bekräfta ett socialt band 
och en identitet (Jodelet, 1995). Gemensamma erfarenheter, sam-
spelsmönster och sociala relationer ger upphov till att gruppmed-
lemmarna delar många föreställningar och idéer med varandra (Do-
ise, 1995).  

Sociala representationer påverkar hur vi beter oss i vardagen, hur 
vi tänker och agerar i olika sociala situationer utan att vi reflekterar 
särskilt mycket över det (Jodelet, 1995; Moscovici, 2001a; Philogène 
& Deaux, 2001). Eftersom sociala representationer kan skilja sig 
mellan grupper kan de också ge upphov till konflikter och motsätt-
ningar mellan grupper (Jodelet, 1995). Detta tycks också vara fallet 
mellan skolpersonal och resursteam i denna studie, vilket kan rela-
teras till deras olika professionella och organisatoriska kulturer och 
grupptillhörigheter. Konflikter och motsättningar som en följd av 
skilda sociala representationer verkar dessutom föreligga mellan lä-
rare och marginaliserade elever, liksom mellan skolpersonal och 
(åtminstone vissa) föräldrar till marginaliserade elever. 

Att övervinna professionskulturella skillnader 
Kulturskillnader (inklusive skillnader i sociala representationer) 
mellan skolan och resursteamet och de socialpsykologiska processer 
som förstärker sådana skillnader (bl.a. ingruppsfavorisering, deva-
luering av utgrupp) kan inte ignoreras utan måste hanteras för att 
öka förutsättningarna för en väl fungerande samverkan. 

Att vara beredd på fallgropar och ”barnsjukdomar” 
För att undvika en del orealistiska förväntningar bör både skolper-
sonal, resursteamspersonal och andra aktörer redan innan samar-
betet kommer igång vara medvetna om att mångprofessionell sam-
verkan inbegriper en mängd utmaningar, svårigheter och fallgropar. 
Litteratur och forskning om detta är mycket entydiga på den punk-
ten (t.ex. Blomqvist, 2004, 2007; Gutkin & Nemeth, 1997; Thornberg, 
2008a). Först genom att medvetandegöra detta kan man också på ett 
helt annat sätt synliggöra, förstå och hantera hinder, motsättningar 
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och fallgropar när de väl inträffar. Istället för att se dem som hot och 
tecken på att verksamheten inte fungerar kan man se dem som ut-
maningar och potentialer för utveckling av verksamheten.  

Rubinsons (2002) visar dessutom att implementering av mång-
professionella team i skolan tar tid och att man därför bör räkna 
med en del ”barnsjukdomar” på vägen. En del av de svårigheter och 
problem som deltagarna förmedlar i denna studie kan ses som ett 
uttryck för sådana ”barnsjukdomar” och visar på betydelsen av att 
noga analysera dessa ”symtom” och med utgångspunkt i en sådan 
analys bedriva ett viktigt utvecklingsarbete av resursteamsverk-
samheten. Om både skolpersonal och resursteamspersonal ser dessa 
utmaningar som ett gemensamt projekt att hantera och tillsammans 
övervinna så har de också bättre förutsättningar att utveckla en väl 
fungerande mångprofessionell samverkan (jfr. Etscheidt & Knesting, 
2007; Kutsick et al., 1991; Slonski-Fowler & Truscott, 2007). 

Kommunikations- och integreringsprocesser 
Det inledande förankringsarbetet (som enligt resursteamet har varit 
alldeles för bristfälligt) är en viktig strategi för att förebygga en del 
samverkansproblem. En annan viktig strategi är att arbeta med den 
integreringsprocess mellan resursteam och skolpersonal, som rekto-
rer efterlyser, vilket bl.a. innebär att lärare och teampersoner ges 
ökat tidsutrymme för att samverka och samtala med varandra lik-
som att teampersoner mer naturligt kommer in i arbetslagen. I stu-
dien efterlyser även teampersonerna och en del lärare mer tid för att 
samtala och samverka med varandra. Däremot innebär integre-
ringsprocessen inte att skillnader ska slätas över utan de olika pro-
fessionella kompetenserna ska komplettera och befrukta varandra, 
annars faller tanken med mångprofessionell samverkan och dess 
förtjänster.  

Öppen kommunikation som bygger på ömsesidig respekt är en 
förutsättning för mångprofessionell samverkan. Enligt modellen om 
synkronisering av resurser som analysen genererat (se kapitel 8) är 
dynamiska mål, ansvarsdelning, professionskulturell samverkan 
och positiva relationer vägledande för ett sådant arbete. Öppen 
kommunikation, hög tillgänglighet och gemensamma samarbeten 
mot gemensamma mål motverkar negativa sociala representationer 
och stereotyper om varandra eftersom de utmanas av att man bättre 
lär känna varandra och får möjlighet att dels korrigera varandras 
förenklade föreställningar och missuppfattningar om varandra och 
dels utveckla gemensamma sociala representationer som underlättar 
samspelet och kommunikationen mellan varandra. På detta sätt kan 
teampersoner, lärare och annan skolpersonal utveckla både ett förfi-
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nat samarbete där de med sina olika professionella kompetenser 
kompletterar varandra och gemensamma kunskaper och kompeten-
ser i det överlappande gränssnittet mellan deras olika professioner.  

Att god och öppen kommunikation är en mycket viktig aspekt av 
ett välfungerande samarbete över professionsgränser har flera stu-
dier om mångprofessionell samverkan och teamverksamhet visat 
(för forskningsöversikter, se Blomqvist, 2004, 2007). Till skillnad från 
att framhäva ingrupp och utgrupp innebär en integreringsprocess 
att de olika parterna bildar en grupp med en samhörighetskänsla, 
”vi”-anda och gemensam uppgift. En sådan rekategorisering leder till 
att de tidigare tendenserna av ingruppsfavorisering och utgrupps-
favorisering mellan parterna reduceras (Gaertner et al., 1989; Gaert-
ner et al., 1990; Gaertner et al., 1999). Viktiga faktorer som ofta mot 
bakgrund av forskning förs fram för att förbättra relationer mellan 
grupper är att skapa kontakt mellan grupperna och utveckla nära re-
lationer mellan individer över gruppgränserna, överordnade mål, ut-
veckla positiv inställning till pluralism och mångfald, samt att få till 
stånd konstruktiv kommunikation mellan grupperna (se Hogg & Va-
ughan, 2008, s. 428-438).  

Inom ramen för mångprofessionell samverkan kan det också vara 
fruktbart att reflektera över de fem kritiska faktorer som Breakwell 
(2001) menar är avgörande för att sociala representationer ska 
komma att internaliseras eller omformas till personliga representa-
tioner hos individer (medvetenhet, förståelse, acceptans, assimila-
tion och betydelsefullhet). Dessa kritiska faktorer har relevans för 
professionsutövares möte med andra professioners sociala repre-
sentationer och för möjligheter till lärande och utvecklande av ett 
gemensamt professionellt språk. Genom en väl fungerade mångpro-
fessionell samverkan ökar för det första möjligheterna att de inblan-
dade blir medvetna om olika kunskaper och föreställningar som de 
andra har. Om klimatet präglas av ömsesidig respekt, om kommu-
nikationen är öppen och om tillgängligheten är hög så ökar också 
möjligheterna för de inblandade att tillägna sig en god förståelse av 
sociala representationer som andra deltagare beskriver eller för-
medlar. Kan de dessutom samtala och diskutera på ett sätt så att 
empiri och goda argument ges företräde framför makt, status eller 
bakomliggande dolda intressen så underlättar det också acceptans av 
andras användbara kunskaper och föreställningar (jfr Habermas, 
1995), i synnerhet när professionerna inte längre är upptagna av att 
skydda sin sociala identitet (Breakwell, 2001; Brewer, 2001).  

De som deltar i en sådan mångprofessionell samverkan tillägnar 
sig inte andras förmedlade sociala representationer som exakta av-
bilder utan det sker en assimilation. Det innebär att man tolkar dem 
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och anpassar dem till att passa in med ens tidigare kunskaper och 
föreställningar. Därigenom möjliggör en god mångprofessionell 
samverkan potential till naturlig kompetensutveckling för de in-
blandade och samtidigt en ökad förståelse för varandras olika per-
spektiv. Sociala representationer som visar sig vara betydelsefulla för 
arbetet med de elever som ingår i teamverksamheten och i samar-
betet mellan teampersoner och skolpersonal bör dessutom ha lättare 
för att etablera sig över professionsgränserna. Även om olika pro-
fessioner har olika yrkesspråk så har studier visat att individer som 
är involverade i mångprofessionell samverkan kan lära sig av var-
andra och på sikt utveckla ett gemensamt språk (Geijer, 2003; Kno-
tek, 2003b). 

Slutligen ska inte meningsskiljaktigheter ses som hot eller tecken 
på icke-fungerande samverkan mellan professioner. Eftersom det 
föreligger olika professionella perspektiv, värderingar och arbetssätt 
så kommer konflikter och meningsskiljaktigheter då och då uppstå 
som en naturlig följd (Blomqvist, 2004, 2007). Konflikter är i sig inte 
destruktiva, utan det är sättet som de hanteras på som avgör om de 
är konstruktiva eller destruktiva (Szklarski, 2004; Thornberg, 2006a). 
Johnson och Johnson (1995) menar att konflikter blir mer konstruk-
tiva ju mer deltagarna: 

 
1. uppskattar olikheter och det sätt som detta berikar proces-

serna för lärande, beslutsfattande och problemlösningar, 
2. söker ömsesidiga vinster, förstår att deras intressen är 

ömsesidiga och söker en gemensam grund, 
3. är tillitsfulla och trygga i både sin egen förmåga och de 

andra deltagarnas förmåga att hantera konflikter på ett 
kompetent sätt, och  

4. rutinmässigt reflekterar över hur de hanterar konflikterna 
och hur väl det fungerar. 

 
I konstruktiva konflikter samverkar deltagarna med intentioner 

att försöka lära av varandra och finna lösningar som alla är nöjda 
med istället för att skydda sig själva eller dominera över de andra 
(Hammar Chiriac & Hempel, 2005).  

I sin fallstudie av ett framgångsrikt prereferalt team fann Et-
scheidt och Knesting (2007) bl.a. att deltagarna var professionella i 
meningsskiljaktigheter, vilket innebar att de värdesatte betydelsen av 
att bibehålla professionella relationer genom diskussioner och pro-
blemlösningsprocesser, särskilt under konflikter eller meningsskilj-
aktigheter, för att därigenom kunna kvarhålla ett tryggt och behag-
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ligt klimat i möten och relationer. I fungerande kommunikations- 
och integreringsprocesser behöver såväl resurspersoner som skol-
personal vara professionella i meningsskiljaktigheter och verka för 
konstruktiv konflikthantering.  

Enligt Blomqvists (2004) forskningsöversikt är konstruktiv kon-
flikthantering en avgörande faktor för optimal mångprofessionell 
samverkan. Detta innebär att (a) det inte ska finnas några hinder för 
att öppet uttrycka avvikande mening, (b) alla försöker förstå vad de 
andra anser, (c) alla arbetar mot ett gemensamt mål, (d) alla är 
öppna för att ta intryck av vad de andra säger, (e) alla visar respekt 
för varandra, och (f) alla försöker integrera idéer för att hitta ett nytt 
sätt att se på saken.  

Inom gruppsykologin framhålls även att många konflikter byg-
ger på missuppfattningar eller felaktiga föreställningar om den ge-
mensamma situationen eller om den andra parten och dennas in-
tentioner. Individer kan t.ex. anta att andra konkurrerar mot dem 
när de egentligen faktiskt bara vill samarbeta med dem. De kan tro 
att andra som ifrågasätter deras idéer ifrågasätter dem som perso-
ner. Det är viktigt att deltagare blir av med sådana missuppfatt-
ningar genom att aktivt kommunicera med varandra om sina mål 
motiv, bevekelsegrunder och arbetssätt (Forsyth, 2006). 

Konsultation istället för handledning 
I Rubensons (2002) studie visade det sig att teampersoner som själva 
inte var lärare kände sig obekväma med idén om att ge lärare stöd 
eftersom de uppfattade detta som att de skulle handleda lärare. De 
menade att de inte hade kunskaper om undervisning och om lärares 
arbete i klassrummet och därför heller inte kunde handleda lärare i 
detta. De ville heller inte trampa in i lärares territorium. Lärare i sin 
tur var skeptiska till och misstänksamma mot teampersonerna och 
valde hellre att diskutera elevproblem med sina lärarkollegor. De 
var skeptiska och kritiska till idén om att bli handledda av utomstå-
ende eftersom dessa icke-lärare inte förstod vad de som lärare höll 
på med. En av lärarna i studien formulerade sig på följande sätt: 
”Du vill att jag ska diskutera undervisningsfrågor med socialarbe-
tare, psykologer och administratörer? Vad vet de eller vad bryr sig 
de om mitt klassrum?” (min översättning).  

I Rubensons studie är det tydligt att både lärarnas och teamper-
sonernas idéer om att teampersoner ska handleda lärare skapade 
problem och låsningar. En del av denna problematik finner jag även 
hos en del resonemang som en del lärare för kring förväntningar på 
att teampersoner ska handleda lärare. Man är då kritisk eftersom 
man inte tycker att teampersonerna är tillräckligt kompetenta för 
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detta och att de dessutom inte är villiga att ge konkreta anvisningar. 
Denna idé om att teampersoner ska handleda lärare måste proble-
matiseras och ifrågasättas.  

Mot idén om handledning (som bygger på den missvisande idén 
att teampersoner kan mycket mer än lärare) kan istället idén om 
konsultation ställas (se t.ex. Erchul & Sheridan, 2008). I en konsulta-
tiv situation är teamperson och lärare aktiva och jämlika (de kan 
olika saker). Både teampersonens och lärarens expertis och kompe-
tens betraktas som viktiga resurser som kompletterar varandra. 
Båda parter har ansvar för att analysera problemet och tillsammans 
generera interventioner som läraren sedan realiserar och som där-
efter följs upp tillsammans. Inom ramen för konsultation kan så 
klart handledningsliknande inslag förekomma, t.ex. om resursper-
son förklarar och instruerar läraren en viss vetenskapligt baserad 
metod eller strategi som faller innanför teampersonens kunskaps-
område (jfr. Tysinger, Tysinger & Diamanduros, 2009).  

Handledningens asymmetriska relation kan lätt komma att hota 
både teamperson (”jag kan inte så mycket om lärares arbete”, ”han/ 
hon ger mig inga effektiva anvisningar för mitt arbete som lärare”) 
och lärare (”varför ska folk som inte själva är lärare tala om för mig 
hur jag ska utföra mitt arbete?”, ”tror människor att min kompetens 
och mina erfarenheter som lärare inte har något värde?”). I kontrast 
till detta är konsultationens symmetriska och kollegiala relations-
bygge mindre hotfullt och mer samarbetsorienterat genom att be-
främja konstruktiv dialog och ömsesidig respekt för varandras kom-
petenser. 

Social inkludering som ett dynamiskt mål och ett gemensamt projekt  
Även om en tydlig motvilja mot inkluderande pedagogik kommer 
till uttryck bland en del lärare i relation till specifika elevärenden 
som resursteamet arbetar med så utmanas ändå resursteamets soci-
ala representation om att lärare generellt sett skulle vara motstån-
dare till social inkludering av marginaliserade elever. Resursteamet 
berättar själva att det faktiskt föreligger en variation bland lärare där 
en del är mer öppna för dialog och har en vilja att samverka för att 
eleven ska kunna fungera inom den reguljära undervisningen me-
dan andra lärare vill att resurspersonen ska agera som assistent eller 
vill helt bli av med eleven. Lärare som i studien säger att de är kri-
tiska och negativa till inkluderande pedagogik när det gäller den 
aktuella eleven är dock noga med att poängtera att de ingalunda är 
motståndare till inkluderande pedagogik i största allmänhet eller att 
de automatiskt vill avskilja elever som är svåra, utagerande eller 
stökiga i klassrummet. Deras utgångspunkt är snarare i vilken ut-
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sträckning social inkludering är ett realistiskt mål beroende på svår-
hetsgrad hos elever och vilket upplevt stöd de får för att kunna ar-
beta mot det. 

Utifrån erfarenheter från annan forskning är det emellertid rim-
ligt att förvänta sig att skolan och skolpersonal i större grad än nöd-
vändigt tenderar att exkludera eller avskilja elever som är svåra att 
undervisa (Kaiser & Rasminsky, 2009; Robinson & Griesemer, 2006; 
Walker et al., 2004) – elever som skulle kunna vara kvar i den ordi-
narie skolverksamheten och undervisningen om tillräckliga stödre-
surser för att hjälpa såväl elever som lärare sattes in (Anthun & 
Manger, 2006; Brown & Bolen, 2008; Burns & Symington, 2002; 
Fuchs, Fuchs & Bahr, 1990: Gall et al., 2000; Jennings, Pearson & 
Harris, 2000; Shaw et al., 1995; Sindelar et al, 1992).  

Det finns ett antal viktiga förutsättningar för att motverka exklu-
derande processer i skolan. För det första behöver en genomgri-
pande diskussionsprocess kring värdegrund och social inkludering 
på allvar föras i skolan där all skolpersonal som arbetar med ele-
verna deltar på ett aktivt och jämlikt sätt. Forskning om effektiva 
skolor visar på betydelsen av att det bland skolpersonalen finns en 
konsensus kring vilka mål och värden som ska gälla för skolan. En 
enighet kring målen bland lärare, i synnerhet när detta är i kombi-
nation med en positiv attityd till både elever och lärande, tycks vara 
en av mekanismerna bakom effektiva skolor. Dessutom pekar 
forskningen på att elever presterar bättre i skolor där alla lärare är 
delaktiga i besluten kring de gemensamma visionerna och målen 
och där alla lärare känner att deras uppfattningar verkligen är be-
aktade och representerade (för forskningsöversikter, se Sammons, 
Hillman & Mortimore, 1997; Thornberg, i tryck). Social inkludering 
måste vara väl förankrad som ett värde och mål bland skolpersona-
len om den ska ha en betydelse i den dagliga praktiken. 

För det andra behöver exkluderande processer i skolan syn-
liggöras för dem som arbetar i skolan. Även om skolpersonal är 
överens om att arbeta för social inkludering i så stor utsträckning 
som det är möjligt så finns det ändå en risk att man omedvetet på 
olika sätt kan upprätthålla eller bidra till exkluderingsprocesser (jfr. 
med begreppet ”dold läroplan”). Den noggranna kartläggningen 
som resursteamet förväntas göra och uppföljningssamtal med lärare 
kring deras systematiska observationer i klassrummet och i skolan 
skulle bl.a. kunna bidra till ett synliggörande. I vilken utsträckning 
kan problemet i det specifika elevärendet förstås och förklaras ut-
ifrån lärares sätt att arbeta och utifrån den sociala miljö som produ-
ceras i skolan? Vilka processer äger rum i och utanför klassrummet? 
En sådan kartläggning handlar inte om att skuldbelägga vare sig lä-



 146

rare, skolkultur eller andra i skolan. I stället rör det sig om att just 
kartlägga problemet för att bättre kunna få syn på och förstå dess 
orsaker och mekanismer för att därigenom kunna komma fram till 
hur man på bästa sätt ska kunna arbeta med problemet. I en sådan 
kartläggnings- och problemlösningsprocess är det avgörande att be-
rörda lärare inte är motspelare utan istället aktiva medarbetare, vil-
ket ställer krav på hög tillgänglighet och på teampersoners bemö-
tande av lärare och vice versa. 

För det tredje är det viktigt att målet för social inkludering vid 
varje enskilt elevärende är dynamiskt och inte statiskt. Som både 
rektorer och lärare i studien påpekar är inte alla elever som utmanar 
den ordinarie skolverksamheten realistiska kandidater för inklude-
rande pedagogik, åtminstone inte utifrån de begränsade resurser 
som kännetecknar skolan idag. Därmed inte sagt att just de elev-
ärenden som de själva har för ögonen skulle vara orealistiska att ar-
beta med på detta sätt. Det är omöjligt för denna studie att ta ställ-
ning för eller mot deras uppfattningar i de särskilda elevfallen.  

Till skillnad från statiska mål utgår dynamiska mål från ett 
mångprofessionellt samverkansperspektiv som ser betydelsen av att 
alla inblandade professionella aktörer är aktivt delaktiga i pro-
blemlösningsprocessen, vilket också inkluderar arbetet med att for-
mulera, diskutera, utvärdera och vid behov revidera mål i varje en-
skilt fall. Medan statiska mål tenderar att skapa motståndare om de 
uppfattas som orealistiska så tar dynamiska mål udden av detta ge-
nom att istället bjuda in till samtal och delaktighet. I sin forsknings-
översikt om mångprofessionella samverkan inom vården konstate-
rar Blomqvist (2004) bl.a. att om de inblandade professionsutövarna 
tillsammans ska kunna fullgöra sin uppgift optimalt måste alla 
medarbetares kunskap användas, vilket förutsätter ett jämlikt delta-
gande i diskussioner och beslutsprocesser.  En viktig förutsättning 
för att man i en mångprofessionell samverkan ska kunna dra nytta 
av den mångfaldiga kompetensen är vidare, enligt Blomqvist (2004), 
att man har en gemensam ideologi och arbetar fram gemensamma 
värden och normer för sin samverkan. 

För det fjärde måste själva samarbetet mellan de olika aktörerna 
tydligare poängteras. Inkluderingsprocesser i skolan förutsätter att 
lärare tror på inkludering, får stöd att arbeta för det och i samverkan 
med andra professioner har en aktiv samarbetsroll. Resursteams-
verksamhetens arbete med elever i skolan måste av både resurstea-
met och skolpersonalen betraktas som ett gemensamt projekt och 
inte ett enmansjobb. Alla inblandade måste inse att ingen ensam 
förmår omfatta all kunskap som behövs. De behöver skaffa sig kun-
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skap om varandras ”inre kartor” och utveckla ett gemensamt språk 
för god kommunikation (Blomqvist, 2004). 

Både kunskapsmål och sociala mål 
En problematisk dikotomi som kommer till uttryck hos några lärare 
är att de menar att medan de som lärare arbetar mot kunskapsmål 
(dvs. att elever ska nå målen i ämnena) så arbetar teampersonerna 
mot sociala mål (dvs. att elever ska fungera socialt i skolan och i 
samspel med andra). Enligt direktiven ska dock både lärare (Lpo 94) 
och teampersoner (Linköpings kommun, 2006) verka för såväl kun-
skapsmål som sociala mål – men då naturligtvis utifrån sina olika 
kompetenser. Att arbeta med etisk och social fostran har genom hi-
storien varit en del av skolans och lärares uppdrag i Sverige ända 
sedan beslutet om 1842 års folkskolestadga (Hartman, 1995; Linné, 
2001; Orlenius, 2001; Pedersen, 2004). I den nuvarande läroplanen 
skrivs det tydligt fram att läraren ska arbeta med såväl elevers äm-
neslärande som deras sociala och etiska lärande (som där relateras 
till begreppet ”värdegrund”, se Lpo 94).  

Den starka identifikationen med sitt ämne och samtidigt svala 
intresse för fostransuppdraget tycks vara ett problem som främst 
går att finna hos ämneslärare för de äldre eleverna, enligt en austra-
liensk studie där över 3500 lärare besvarade en enkät om fostran och 
disciplin (Johnson & Whittington, 1994). I denna studie kunde fors-
karna urskilja skillnader mellan lärare som har yngre elever och lä-
rare som har äldre elever. Bland de lärare som har äldre elever (ca 
12-17 års ålder) är ett traditionellt synsätt mer utbrett. Dessa lärare 
har en föreställning om att de ska vara ”hårda men rättvisa” i sam-
spelet med eleverna. Den optimala lärmiljön anses vara när eleverna 
är lydiga och konforma. Lärarna ser i regel inte fostran som en del 
av deras läraruppdrag. Elevernas sociala utveckling uppfattas inte 
vara deras ansvar, utan detta ansvar uppfattas helt ligga på föräld-
rar och andra utanför skolan. Dessa lärare föredrar en relation till 
eleverna som är distanserad och opersonlig men med ett drag av 
paternalistisk välvilja. 

Bland de lärare som har yngre elever (ca 5-12 års ålder) är det 
betydligt vanligare att man ser samarbete och elevdelaktighet som 
viktiga delar i skolans fostran och ordningsskapande praktik. Vidare 
ser de detta som en integrerad del i skolverksamheten och i sitt lä-
rararbete. Lärarna inom detta synsätt anser att de undervisar ”hela 
eleven” och uppfattar att läraryrket både handlar om att undervisa i 
skolämnen, bry sig om elevens sociala liv och situation samt vara en 
klok samtalspartner till eleven. Att undervisa om sociala färdigheter 
betraktas också som en del av lärarens roll. De betonar betydelsen 
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av att skapa en känslomässigt varm, förstående, trygg och upp-
muntrande lärmiljö. Att utveckla nära och personliga relationer med 
eleverna i vilken eleverna känner sig uppskattade ses som mycket 
viktigt hos dessa lärare (Johnson & Whittington, 1994).  

Några av de föräldrar som jag har intervjuat menar att deras in-
satser som fostrare inte räcker eftersom deras barn i så stor utsträck-
ning är i skolan eller utanför hemmet på dagarna. De kan bara fostra 
sina barn när de är med dem. I skolan måste andra vuxna ta vid. 
”Då räcker inte föräldrarna. Du vet, han är nästan åtta timmar eller 
sex timmar i skolan å sen nästan tre, fyra timmar ute med kompisar. 
Det blir bara–, han kommer kanske hem–, vi ser honom två timmer 
eller lite till å sen han sover å sen nästa dag” (förälder 6). De menar 
att lärarna behöver ta ett större ansvar för att fostra deras barn när 
de är i skolan. En förälder hävdar att det egna barnet fungerar bra 
hemma men sämre i skolan och att de som föräldrar därför inte kan 
påverka beteendet i skolan. ”Dom problemen som pågick i skolan, 
det hade jag inte hemma. Å jag kunde inte påverka det för jag kan 
inte se dom, eftersom de inte finns hemma kan jag inte påverka dom 
på nåt sätt” (förälder 7). Föräldern menar att de vuxna i skolan 
måste påverka barnens beteenden i skolan. 

Oavsett vilka åldrar eleverna har är fostran eller värdepedagogik 
en föreskriven och oundviklig del av lärares arbete och skolans 
uppdrag (Orlenius, 2001; Pedersen, 2004; Thornberg, 2006b). Både 
svenska och internationella studier och utvärderingar indikerar 
emellertid att många lärare känner osäkerhet inför värdefrågor och 
att fostra elever (se t.ex. Cooper et al., 1998; Pedersen, 2004; Powney 
et al., 1995; Ohnstad, 2005; Sockett & LePage, 2002; Stephenson et al., 
1998; Thornberg, 2008b). I Sverige är det möjligt att detta delvis kan 
förklaras av att lärarutbildningen inte tillräckligt hanterar dessa frå-
gor, vilket bl.a. följande citat från en lärare ger uttryck för: 

Det är ju konstigt att man inte fått med sig nåt från lärarutbild-
ningen. Jag menar, vi ställs dagligen inför att elever inte tar an-
svar, bryter mot regler, inte lyssnar på vuxna, använder våld 
mot varandra, hamnar i konflikter, kallar varandra för fula sa-
ker. Och det här får vi ingen utbildning i (grundskollärare, i 
Thornberg, 2006b, s. 215).   

Enligt en enkätstudie är flertalet lärarstudenter överlag kritiska 
till det sätt som lärarutbildningen behandlar värdegrundsfrågorna 
och de känner sig inte alls förberedda på att gestalta värdegrunden i 
skolan. Endast ett fåtal av dem känner sig förberedda på att ta sig an 
etiska och moraliska frågor i skolan (Frånberg, 2006). I en enkätut-
värdering genomförd av Lärarnas Riksförbund (2004) rapporterar 



 149

bl.a. endast 14 % av lärarstudenterna att de fått en tillfredsställande 
utbildning i konflikthantering medan 48 % rapporterar att de anser 
att de inte fått någon utbildning alls i detta.  

Om det föreligger en utbredd osäkerhet bland lärare när det 
gäller värdefrågor och social fostran kan detta motivera att lärare 
gärna vill fjärma sig fostransuppdraget och ha avlastning då de 
ställs inför elever som är svåra att hantera och som utmanar skolan. 
En känsla av otillräcklighet och bristande färdigheter hotar den egna 
identiteten och självkänslan. Sådana psykologiska mekanismer kan 
lätt också komma att skapa hinder i samverkan med andra profes-
sioner i form av försvar och ansvarsförskjutning. Min rekommenda-
tion är att befrämja positivt fokus och mångprofessionell samverkan 
i syfte att stödja och stärka lärares värdegrundsarbete: (a) att foku-
sera på de kunskaper och färdigheter som lärare genom utbildning 
och erfarenhet tillägnat sig inom detta område, och (b) att skapa di-
alog mellan lärare och teampersoner och andra professionsutövare 
som kan bidra med vetenskapligt baserade kunskaper och metoder 
kring värdegrundsarbete, social fostran och arbete med elever som 
uppvisar psykosociala problem eller beteendeproblem.  

 

Lärares betydelsefulla roll i processen 

Professionskulturella skillnader kan utgöra ett grundläggande pro-
blem när andra professioner träder in i skolan och ska samverka 
med lärare, vilket både denna studie och studien av Spratt et al. 
(2006) visar. Därutöver visar erfarenheter identifierade i amerikansk 
forskning som rör prereferala team på ytterligare ett antal aspekter 
som i allra högsta grad är viktiga att beakta även här.  

Lärares särskilda utsatthet 
Knoteks (2003a) studie pekar på lärares särskilda utsatthet i en så-
dan här typ av professionell samverkan kring ”svåra” elever. Den 
lärare som i den dagliga verksamheten ansvarar för och i undervis-
ningen arbetar med eleven är också den som är mest identifierad 
eller professionellt associerad med eleven bland den samlade perso-
nalen som är involverad i den prereferala processen. Därför riskerar 
läraren att förlora mycket mer än någon av de andra om eleven 
missköter sig eller presterar dåligt i sitt lärande och skolarbete. Vi-
dare tvingas läraren att diskutera sitt problem inför kollegor och 
andra professioner.  
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Dessutom är läraren den professionsutövaren som dagligen och 
över lång tid ska arbeta med de elever som utmanar skolan. De blir 
på ett helt annat sätt än andra professionsutövare exponerade för de 
svåra beteendeproblem som elever uppvisar. Svårigheter med att 
hantera antisociala elever och få ordning i klassrummet är kända 
riskfaktorer för utbrändhet bland lärare (Betoret, 2009, 2006; Evers, 
Tomic & Brouwers, 2004; Friedman, 2006; Hastings & Bham, 2003; 
Kokkinos, 2007). Om lärare dessutom har en låg tillit till sin kapaci-
tet som lärare och en begränsad repertoar av copingstrategier så 
ökar risken för utbrändhet (Betoret, 2006, 2009). Vidare ökar begyn-
nande tecken på utbrändhet tendensen hos lärare att vilja avskilja 
svåra elever från klassrummet (Egyed & Short, 2006).  

Till skillnad från såväl skolpsykologer och kuratorer som team-
personerna i resursteamet så ska lärare dessutom i den dagliga verk-
samheten arbeta med klasser eller större grupper av elever samti-
digt. De har inte på samma sätt möjlighet att bara fokusera på en en-
skild elev som utmanar skolan som exempelvis teampersonerna har. 
Detta är något som de också tydligt uttrycker i fokusgrupperna i 
denna studie och även något som teampersonerna är medvetna om.  

Vidare riskerar även teampersonerna att drabbas av en liknande 
utsatthet som Knotek (2003a) beskriver att lärare hamnar i eftersom 
de under sitt interveneringsarbete kan komma att bli den profes-
sionsutövare som är mest identifierad eller professionellt associerad 
med eleven samt den som får stå till svars eller bära skulden för ne-
gativa utfall, dvs. om eleven inte utvecklas positivt i skolan. Detta 
gäller särskilt om ansvarsförskjutning uppstår som innebär att det 
fulla ansvaret för att ”förbättra” eleven helt läggs på teampersonen, 
istället för att ett genuint samarbete med ett delat ansvar uppstår 
mellan lärare, teamperson och andra relevanta aktörer kring eleven. 
I linje med detta indikerar denna studie att lärare och rektorer helt 
eller mestadels förklarar utebliven positiv utveckling hos eleven ge-
nom att tillskriva brister eller tillkortakommanden hos teamperso-
nen eller resursteamet.  

Lärare och skolan kan bidra till problemet – därigenom kan de 
också göra skillnad  
I enlighet med hur resursteamet i föreliggande studie uppfattar att 
skolpersonal förklarar orsaker till elevproblemen så visar även 
forskning att lärare i stor utsträckning tenderar att förlägga orsaken 
till problemet i eleven eller i elevens familjesituation (Farrell et al., 
2009: Knotek, 2003a; Wilson et al., 1998). I en studie där lärare i in-
tervjuer fick beskriva problem med elever som är svåra att under-
visa så visade det sig att av totalt 73 verkliga beskrivna problem så 
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uppfattade lärare i 80 % av fallen att orsaken låg hos eleven, deras 
föräldrar eller en kombination av båda, och endast i 20 % av fallen 
tillskrev lärarna sitt eget beteende eller klassrumspraktik som orsak 
(Wilson et al., 1998). Därutöver visar forskning att även prereferala 
team tenderar att förlägga orsaken till problemet i eleven och i ele-
vens hemmiljö och undersöker inte vidare vilken betydelse klass-
rummets ekologi, skolans miljö och lärares arbetssätt har för att för-
klara problemet (Eidle et al., 1998; Klingner & Harry, 2006; Yssel-
dyke & Algozzine, 1983). Liknande problematik har även noterats i 
en svensk studie om hur elevhälsoteam samtalar om elever (Hjörne 
& Säljö, 2004, 2008).  

Sådana ensidiga tendenser i att beskriva och förklara problemen 
drar bort uppmärksamheten från sociala och pedagogiska processer 
i skolan och i klassrummen, vilket i sin tur gör att man dels under-
skattar lärares betydelse i att kunna göra skillnad för dessa elever 
och dels begränsar genereringen av förslag på lämpliga interventio-
ner. I exempelvis en studie av Eidle et al. (1998) går de flesta inter-
ventioner som rekommenderas av teamet ut på att ”behandla” ele-
ven och det är oftast interventioner som äger rum utanför klass-
rummet och/eller skolan. Interventionerna ställer sällan krav på att 
ordinarie lärare ska genomföra förändringar eller modifieringar i 
klassrummet.  

Mot bakgrund av detta föreligger naturligtvis en risk att även re-
sursteamet i likhet med prereferala team skulle kunna utveckla så-
dana tendenser. I fokusgruppen är resursteamet dock noga med att 
poängtera att de har en holistisk och ekologisk syn på orsaker och 
just kontrastera sig mot den individinriktade förklaringsmodell som 
de menar är förhärskande i skolkulturen. Arbetet med att först 
genomföra en kartläggning som bl.a. innebär att man gör observa-
tioner i skolan och i klassrummen är ett led i detta. Detta kan dock 
tänkas upplevas som mer eller mindre hotfullt för lärare som lätt 
kan komma att känna sig granskade och ifrågasatta, vilket även har 
visat sig i andra studier (Farrell et al., 2009: Meyers et al., 1996). 
Samtidigt är en del av de arbetsmetoder som resursteamet beskriver 
att de arbetar med av just mer ”behandlande” art och mer i linje 
med ”within-child explanations” (t.ex. motiverande samtal, när ART 
tillämpas på enskilda elever, och arbetet med att höja elevens själv-
tillit). Å andra sidan kan interventioner som riktar in sig på indivi-
duell förändring hos eleven komplettera interventioner som riktar 
in sig på förändringar i skol- och klassrumsmiljö samt andra sociala 
miljöer så som hemmiljö och fritidsmiljöer. Dessa behöver alltså inte 
ställas mot varandra. I en helhetssyn ingår naturligtvis förklaringar 
på individnivå tillsammans med andra förklaringsnivåer. Sannolik-
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heten för att generera och utföra effektiva insatser minskar dock om 
man bara eller mestadels fokuserar på förklaringar och interventio-
ner på individnivå. 

Skolutveckling mot inkluderande pedagogik 
I en studie där skolpersonal och forskare tillsammans arbetade för 
att förändra skolor i riktning mot en mer inkluderande pedagogik 
(Farrell et al., 2009) visade det sig bl.a. i intervjuer och fokusgrupper 
att lärare tenderade att prata om orsaker som låg utanför skolan och 
om möjliga åtgärder som andra än de själva kunde göra för att lösa 
dem. Det fanns en motvillighet hos lärarna att prata om sina egna 
värderingar och antaganden och hur dessa skulle kunna vara en del 
av problemet. Forskarna, som skulle agera som konsulter i detta 
forskningsprojekt, fann bl.a. att lärarna gav uttryck för att känna sig 
hotade i viss grad när de uppmuntrades till att kritiskt granska och 
ifrågasätta sin egen praktik och försöka arbeta på ett annat sätt. 

Tre komponenter kännetecknade de mer framgångsrika projek-
ten: (a) samverkan mellan lärarna och mellan lärarna och andra pro-
fessioner i skolan där de kunde stötta varandra och lära sig av var-
andras idéer, kunskaper och erfarenheter, (b) ägarskap, dvs. att lä-
rarna identifierade sig med och ”ägde” problemet eller frågan (istäl-
let för att förvänta sig att andra skulle vidta åtgärderna) och också 
kunde dela detta med andra professioner i skolan, och (c) uppmärk-
samhet och reflektion, dvs. att lärare och andra professioner i skolan är 
fokuserade på frågan, samtalar med varandra om vad de noterat, 
försöker finna förklaringar till vad som äger rum och systematiskt 
utvärderar konsekvenserna av interventioner och åtgärder (Farrell 
et al., 2009). 

Farrell et al. (2009) visar i sin studie på vikten av att arbetet med 
att utveckla eller förändra skolor i riktning mot en inkluderande pe-
dagogik förutsätter att detta får en god förankring hos lärare och att 
de själva är med och aktivt driver en sådan skolutveckling. En sådan 
syn på skolutveckling där lärare ”äger” problemet, samverkar till-
sammans och med andra professioner och dokumenterar och re-
flekterar systematiskt för att utveckla och förbättra verksamheten 
kan relateras till ett lärande organisationsperspektiv (se Thelin, i 
tryck). Mot bakgrund av detta blir det viktigt med dynamiska mål 
som bjuder in lärare och annan skolpersonal att aktivt delta i mål-
formuleringar och processer. I en sådan process kan konsultation 
med såväl resursteamet som med andra externa aktörer utgöra ett 
betydelsefullt stöd (jfr. Farrell et al., 2009). 
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Konsultation 
I relation till lärarna på skolan är det angeläget att tydligare betona 
och utveckla resursteamets konsultativa funktion. I litteraturen av-
ses konsultation i skolan vanligtvis en problemlösningsprocess i 
samarbete mellan konsulten (som i detta fall är teampersonen) och en 
eller flera lärare (konsultanderna) som ansvarar för att förse eleven 
med någon form av pedagogisk-psykologiskt stöd (jfr. Gutkin & 
Curtis, 2009). Konsultationen är en central aspekt för att verka för 
såväl social inkludering av elever som ligger i riskzonen för social 
exkludering i skolan som att skolan och dess lärare med framgång 
ska kunna arbeta med dessa elever efter det att resursteamet avslu-
tat sitt arbete. 

En kritisk faktor för att upprätthålla en effektiv konsultation med 
framgångsrika utfall är själva konsult-konsultand-relationen (Frank & 
Kratochwill, 2008; Gutkins & Curtis, 2009). En sådan relation ska för 
det första vara kollegial och samarbetande och inte hierarkisk och 
påtvingande. Jämlikhet och dialog präglar en framgångsrik och väl 
förankrad beslutsfattarprocess. Det innebär att konsulten ställer 
många frågor, lyssnar aktivt och är stödjande men också kommer 
med direktiv och vägledning samtidigt som det måste vara tillåtet 
för konsultanden att öppet acceptera eller förkasta konsultens idéer 
utifrån konsultandens uppfattningar om idéernas förtjänster 
och/eller lämplighet. Vidare måste konsultationen alltid bygga på 
frivilligt deltagande för att vara effektiv. Av rektor påtvingat ”sam-
arbete” utgör således inga goda förutsättningar (Gutkin & Curtis, 
2009). 

Given the nature of consultative activities, it is quite easy for 
either party to sabotage the effort when he or she has a hidden 
agenda to do so. When forced to consult, teachers may wish to 
”prove” the ineffectiveness of the consultant’s ideas (Gutkin & 
Curtis, 2009). 

Hur relationen ser ut mellan konsult och konsultanden är en 
central faktor som påverkar i vilken utsträckning konsultanden gör 
motstånd mot eller intar ett samarbetande förhållningssätt i kon-
sultationen och till de interventioner som den resulterar i (Gutkin & 
Curtis, 2009). Forskning har visat på betydelsen av (a) att etablera 
och upprätthålla en känsla av god relation, tillit och respekt, (b) att 
klargöra förväntningar, roller och ansvar från början, (c) att tidigt i 
processen diskutera relevanta juridiska och etiska riktlinjer, (d) att 
etablera sätt att kommunicera på som passar samtliga parter bra, (e) 
att vinnlägga sig om att konsultanden eller konsultanderna är inför-
stådda med problemlösningsprocessen och stödjer den, (f) att an-
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vända ett språk som alla inblandade är förtrogna med och att inte 
använda främmande begrepp som inte förklaras, samt (h) att in-
lemma de inblandades perspektiv och uppfattningar (Frank & Kra-
tochwill, 2008). 

Enligt Gutkin och Curtis (2009) är det angeläget att synliggöra 
ansvarsområden i en konsultativ praktik. Konsulten har alltid ett 
övergripande ansvar för att konsultationen stödjer och uppmuntrar 
konsultandens utveckling. Konsulten ansvarar också för att över-
vaka hur den gemensamma problemlösningsprocessen äger rum. 
Både konsult och konsultanden har ansvar för att aktivt använda sin 
respektive expertis för att hantera problemet. ”As professionals, 
each should draw on the science and practice knowledge of their re-
spective fields (e.g., psychology, education) during consultative in-
teractions” (Gutkin & Curtis, 2009, s. 609). Därutöver har kon-
sultanden ett ansvar för att agera utifrån de interventioner som kon-
sultationen leder fram till. Slutligen är både konsulten och kon-
sultanden ansvariga för de framgångar och misslyckanden som in-
terventionerna resulterar i (även om det är konsultanden som 
genomför dem) (Gutkin & Curtis, 2009). 

Fokusgrupperna och intervjuerna i denna studie tyder på att 
teampersonerna främst arbetar med direkta interventioner i sitt ar-
bete med elever och föräldrar. Vidare uppges av teampersoner, flera 
lärare och en del rektorer att det föreligger brist på tid för möten och 
samverkan mellan teampersoner och skolpersonal. En rimlig tolk-
ning av detta skulle kunna vara att konsultationsarbetet mellan 
teampersoner och skolpersonal förefaller vara eftersatt och margi-
naliserat. Delvis kan kanske detta förklaras av en skeptisk och nega-
tiv hållning hos lärare gentemot ”experter” som kommer utifrån, om 
vi ska tro på vad några rektorer säger. Detta har dessutom forskare 
funnit i andra studier (Knotek, 2003a; Rubenson, 2002). Huvudfokus 
på direkt intervention och brist på konsultation mellan teamperson 
och lärare kan delvis även tänkas kunna förklaras av felaktiga för-
väntningar hos lärare att teampersoner ska handleda dem och för-
medla konkreta anvisningar om hur de ska utföra sitt lärararbete 
snarare än erbjuda konsultation där teampersonen har en medtän-
kande roll och där de tillsammans försöker analysera problemet och 
generera interventioner. Sådana förväntningar infrias inte och där-
med minskar lärares förtroende för teampersoner och deras motiva-
tion att ägna mötestid åt att samtala med dem. 
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Det viktiga relationsarbetet med elever 

Arbetet med att försöka utveckla positiva och stödjande relationer 
till eleverna och att främst fokusera på och uppmuntra elevers styr-
kor och positiva beteenden är ett arbetssätt som resursteamet be-
skriver att de har. Ett sådant arbetssätt har ett mycket starkt stöd av 
forskningen och det finns all anledning att verka för att ett sådant 
förhållnings- och arbetssätt gentemot elever i allt ökad omfattning 
ska komma att genomsyra den dagliga skolverksamheten och sam-
spelet mellan lärare och elever, i synnerhet i relation till elever som 
utmanar skolan.  

Betydelsen av positiva relationer med elever 
Medan positiva lärar-elevrelationer kännetecknas av värme, närhet, 
tillit och stöd så präglas negativa lärar-elevrelationer av maktkamp, 
avståndstagande och ständiga konflikter. Flera studier visar att ju 
mer positiva och mindre negativa lärar-elevrelationer är desto van-
ligare är det att elever har ett positivt socialt beteende i skolan, både 
i och utanför klassrummet, och lyckas bra i sitt lärande (Baker, 
Grant & Morlock, 2008; Birch & Ladd, 1997; Gregory & Weinstein, 
2004; Hughes, Cavell & Willson, 2001; Hughes, Zhang & Hill, 2006; 
Pianta, 1999, 2006; Pianta & Nimetz, 1991; Pianta & Stuhlman, 2006; 
Roeser, Eccles & Sameroff, 1998; Roeser, Midgley & Urdan, 1996). 
Elevers motivation, känslor av samhörighet med skolan, tillit till sin 
förmåga att klara skolarbetet, målsträvanden och skolintresse på-
verkas bl.a. av de relationer som uppstår mellan lärare och elever 
inklusive lärares attityder till och beteenden mot elever (Furrer & 
Skinner, 2003; Goodenow, 1993; Rey et al., 2007; Pianta, 2006; Roeser 
et al., 1996, 1998; Ryan, Stiller & Lynch, 1994; Skinner & Belmont, 
1993; Wentzel, 1998, 2002).  

Forskning om effektiva lärare, dvs. lärare vars elever skolmässigt 
presterar bättre än andra elever med hänsyn tagen till elevers för-
kunskaper, socioekonomiska bakgrund och begåvning, visar ett an-
tal särdrag som kännetecknar sådana lärare. Effektiva lärare är en-
gagerade, har höga förväntningar på och stor tilltro till elever, har 
en stark tilltro till sin egen kapacitet att som lärare kunna göra skill-
nad för elevers lärande och skolprestationer samt bemöter och be-
handlar elever med värme och respekt. Personliga, varma och stöd-
jande lärare-elevrelationer korrelerar positivt med goda studiere-
sultat hos elever. Lärare som engagerar sig i elevers känslomässiga 
och sociala behov såväl som deras behov rörande ämneslärande och 
skolarbete lyckas bättre med att engagera fler elever än de lärare 
som enbart är upptagna av elevers ämnesmässiga lärande. Effektiva 
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lärare har dessutom långsiktiga strategier för att knyta an till och 
lära känna elever som uppvisar s.k. ”problembeteenden”. Detta sätt 
att som lärare relatera sig och knyta an till elever är särskilt betydel-
sefullt för elever från studieovana hem eller med lägre socioekono-
misk bakgrund (för forskningsöversikter, se Muijs & Reynolds, 2005; 
Thornberg, i tryck). 

Flera studier har påvisat en stark relation mellan lärares höga 
förväntningar på elever och elevers goda studieprestationer. Låga 
förväntningar hos lärare sammanhänger med en passiv lärarstil och 
en känsla av att inte kunna påverka elevers svårigheter medan höga 
förväntningar hos lärare korresponderar med god självtillit i sin lä-
rarutövning och med en mer aktiv lärarroll. Lärare till elever som 
lyckas sämre än vad man skulle kunna förvänta sig mot bakgrund 
av socioekonomisk bakgrund, begåvning och förkunskaper tror inte 
heller att de kan göra skillnad utan tenderar att ensidigt förklara och 
betrakta de dåliga studieprestationerna hos eleverna som en följd av 
deras bristande begåvning och socioekonomiska bakgrund. Lärares 
förväntningar har en tendens att fungera som ”självuppfyllande 
profetior”. Förväntningar på elever förmedlas bl.a. genom de attity-
der som lärare kommunicerar till elever. I samspelet med eleverna 
betonar effektiva lärare vikten av att anstränga sig och de hjälper 
elever att tillägna sig en känsla av egenkontroll (till skillnad från 
”inlärd hjälplöshet”) genom att hela tiden påpeka betydelsen av och 
tilltron till det arbete som eleverna gör (Thornberg, i tryck).  

Klassrumsforskning om interaktionsmönster visar att elever som 
är mer engagerade i klassrummet erhåller mer positiva beteenden 
från lärare medan elever som är mindre engagerade under lektio-
nerna erfar mer försummelser och negativ maktutövning från lärare 
(Skinner & Belmont, 1993; Sutherland & Oswald, 2005). Därigenom 
tenderar lärare att främja fortsatt engagemang hos elever som redan 
är engagerade och samspela med oengagerade elever på ett sätt som 
ökar sannolikheten för fortsatt oengagemang. Elever som utmanar 
skolan genom besvärliga och störande beteenden i klassrummet och 
dåliga skolprestationer löper större risk att dra till sig aversiva och 
negativa lärarreaktioner (reprimander, skäll etc.) jämfört med andra 
elever (Robinson & Griesemer, 2006; Sutherland & Oswald, 2005). 
De möts oftare av ilska, kritik och bestraffning och mer sällan av ly-
hördhet, engagemang och uppmuntran från lärares sida (Kaiser & 
Rasminsky, 2009). En studie av Beran (i tryck) pekar på att ungdo-
mar med stökiga och störande beteendeproblem får sannolikt 
mindre stöttning från lärare och har sannolikt mindre omsorgsin-
riktade och mer avvisande föräldrar än ungdomar utan stökiga och 
störande beteendeproblem. I samspelet mellan lärare och elever lö-
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per därför elever som utmanar skolan större risk att inte åtnjuta po-
sitiva lärar-elevrelationer, vilket är mycket viktigt att uppmärk-
samma och aktivt arbeta med inom ramen för en inkluderande pe-
dagogik. 

Forskning har visat att positiva lärar-elevrelationer är särskilt 
viktiga för elever som utmanar skolan (s.k. ”högriskelever”, elever 
som anses svåra att undervisa eller som uppvisar ”beteendepro-
blem”). Varma och stödjande relationer mellan lärare och högrisk-
elever fungerar som en skyddande faktor som minskar risken för att 
dessa elever ska utveckla aggressiva eller antisociala beteende-
mönster och ökar sannolikheten för att de ska lyckas i skolan och 
utveckla ett positivt socialt beteendemönster (Baker et al., 2008; 
Hamre & Pianta, 2005, 2006; Meehan, Hughes & Cavell, 2003; Pi-
anta, 1999, 2006; Silver et al., 2005). Positiva lärar-elevrelationer 
tycks också ha betydelse för skolungdomars psykiska hälsa. Till ex-
empel visar en studie att när högstadieelever upplever att lärares 
stöd och intresse gentemot dem ökar med tiden så ökar också deras 
självkänsla samtidigt som risken för psykisk ohälsa minskar (Reddy, 
Rhodes & Mulhall, 2003). 

”Besvärliga” skolungdomar känner ett större förtroende för och 
är mer benägna att lyssna till och vara samarbetsinriktade gentemot 
lärare som i sitt pedagogiska ledarskap tycker att det är viktigt att 
lära känna och utveckla personliga relationer till elever (Gregory & 
Ripski, 2008). I en studie som främst omfattar manliga ungdomar i 
ett socialt underprivilegierat bostadsområde framgår det att dessa 
ungdomar investerar mer i sina relationer till lärare som de uppfat-
tar bryr sig om dem och som ger dem både struktur och har höga 
förväntningar på deras framsteg (Muller, Katz & Dance, 1999). En 
annan studie där elever från ett socialt underprivilegierat bostads-
område deltog visar att när elever uppfattar att deras lärare bryr sig 
om dem, är lätta att prata med, ger dem bra stöd och har en nära 
relation till dem så är dessa elever också mer benägna att efterleva 
skolans regler, är mer engagerade i och intresserade av skolan och 
är mindre aggressiva i skolan (Rey et al., 2007). 

En biprodukt av förbättrade relationer mellan lärare och elever 
innebär dessutom positiva effekter för lärares egna psykiska hälsa, 
arbetstillfredsställelse och tillit till sin egen kapacitet som lärare (Pi-
anta, 1999, 2006).  

Bortom auktoritär och eftergiven fostran 
I analysen av fokusgrupperna med lärare och resursteamet framträ-
der två motsatta sociala representationer om varandra i relation till 
fostran eller disciplin. En del lärare uppfattar att teampersonerna är 
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för eftergivna och inte tydligt sätter gränser medan teampersonerna 
uppfattar att skolkulturen och lärare generellt är för auktoritära och 
bestraffningsorienterade. Denna polarisering mellan auktoritär kon-
tra eftergiven fostransstil består dock av stereotypa representationer 
som genererar och bibehåller ett skeptiskt eller negativt förhåll-
ningssätt till varandra. Dessutom skymmer denna polarisering sik-
ten för andra typer av fostransstilar. Inom exempelvis forskning 
som rör föräldrar som fostrare talar en del forskare om fyra olika 
fostransstilar: auktoritär, eftergiven, oinvolverad och auktoritär 
(Baumrind, 1971, 1991a: Maccoby & Martin, 1983; se även Berk, 
2006; Thornberg, 2004, 2006a). 

Auktoritär fostransstil 
Auktoritär fostransstil innebär att föräldrar kräver och förväntar sig 
att barnen ska lyda utan att ifrågasätta. Regler förklaras sällan. ”Gör 
det därför att jag säger det” är deras attityd. Föräldrarna sätter re-
gler utan utrymme för förhandling och kompromisser. Lydnad och 
respekt för vuxna betonas. Genom strikta regler och begränsningar 
för barnens beteende försöker föräldrarna forma och kontrollera 
barnens beteenden och attityder. Om barnet inte lyder uppfattas det 
som att föräldrarnas auktoritet utmanas och de svarar med bestraff-
ning, maktutövning eller att de drar undan sin kärlek.  

Eftergiven fostransstil 
Eftergiven fostransstil innebär att föräldrar i mycket stor utsträck-
ning låter barnen göra vad de vill och fatta sina egna beslut. Till 
skillnad från de auktoritära föräldrarna präglas deras föräldraskap 
av värme och acceptans. De undviker att ställa krav, sätta upp regler 
och utöva kontroll. De har hög grad av acceptans vad gäller barnens 
impulsiva beteenden, inklusive aggressiva beteenden. Även om en 
del föräldrar intar denna fostransstil på grund av att de tänker sig 
att detta är bra för barn så finns det andra föräldrar som är eftergi-
vande eftersom de helt enkelt är osäkra och brister i självförtroende 
rörande sitt föräldraskap. 

Oinvolverad fostransstil 
Oinvolverad fostransstil innebär att föräldrar är oengagerade och 
minimalt involverade i sina barns liv och upplever föräldraskapet 
som en börda. De distanserar sig emotionellt från sina barn, till skill-
nad från de eftergivna föräldrarna. Om de tillmötesgår barnets krav 
eller på annat sätt ingriper i en situation är det för att själva slippa 
det obekväma i situationen (t ex barnets tjat eller gråt). Långsiktiga 
fostransmål och därtill knutna fostransstrategier, t ex att etablera 
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och upprätthålla regler när det gäller att hjälpa till i hemmet, att re-
sonera med sina barn kring eller exponera dem för en uppsättning 
värden eller normer när det gäller det sociala samspelet med andra, 
saknas emellertid eller är mycket minimala. Ofta är dessa föräldrar 
deprimerade och överbelastade med många stressfaktorer i sina liv, 
vilket resulterar i att de inte har så mycket tid och energi att avvara 
till sina barn.  

Auktoritativ fostransstil 
Auktoritativ fostransstil innebär att föräldrar ställer krav och sätter 
upp regler och de förväntar sig att barnen vill samarbeta. Till skill-
nad från auktoritära föräldrar lyssnar de i mycket större utsträck-
ning till sina barns känslor och synpunkter, förklarar för dem sina 
egna skäl och synpunkter och är öppna för ett visst utrymme av för-
handling. De uppmuntrar sina barn att delta i familjens beslutsfat-
tanden. Respekt för både barn och vuxna betonas. Fostran vilar 
primärt på resoneranden, att försöka få barnen att förstå varför de 
förväntar ett visst beteende och ogillar ett annat. Relationen till bar-
nen bygger på känslomässig värme och närhet. 

Att medvetet välja fostransstil med stöd från forskning 
Forskning visar att det är vanligare att barn till auktoritära föräldrar 
har en lägre självkänsla, är mer fientliga, aggressiva eller undan-
dragande i umgänget med andra barn och oftare använder påstri-
diga och ovänliga metoder vid konflikter med jämnåriga jämfört 
med barn till auktoritativa föräldrar. Det är vanligare att barn till ef-
tergivna föräldrar är impulsiva, aggressiva (särskilt pojkar), omogna, 
självcentrerade och brister i självkontroll samt är mindre socialt an-
svarstagande jämfört med barn till auktoritativa föräldrar. 

Barn till oinvolverade föräldrar är oftare aggressiva, utagerande, 
olyckliga samt har lägre självkänsla och oftare skolproblem än andra 
barn. Barn till auktoritativa föräldrar är mer vänliga, samarbetsorien-
terade, socialt ansvarstagande, psykiskt välmående, självständiga 
och prosociala samt har en högre grad av självförtroende, självkon-
troll och social kompetens än andra barn (empiriska studier som in-
dikerar ett eller flera av dessa samband är bl.a. Baumrind, 1967, 
1971, 1991a, 1991b; Denham, Renwick & Holt, 1991; Hart et al., 1992; 
Hart, DeWolf & Burts, 1993; Hart, Ladd & Burleson, 1990; Herman 
et al., 1997; Kurdek & Fine, 1994; Lamborn et al., 1991; McClun & 
Merrell, 1998; Steinberg et al., 1994; för en tidig och klassisk forsk-
ningsöversikt, se Maccoby & Martin, 1983; för en kritisk forsknings-
översikt, se Thornberg, 2004). 
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Denna forskning pekar på att en debatt om fostran i skolan som 
begränsar sig till polariseringen auktoritär fostran (sträng, hård, be-
straffande, få elever att lyda) kontra eftergiven fostran (låt-gå, ingen 
gränssättning, oordning, flum och kaos) leder uppmärksamheten 
bort från auktoritativ fostransstil som visar att lärare kan vara en 
auktoritet utan att vara auktoritära och att de kan utveckla varma, 
stödjande och positiva relationer till elever, ha positivt fokus, 
primärt fostra genom resonerande och skapa förhandlingsutrymme 
och delaktighet för elever samtidigt som de kan ställa krav, ha höga 
förväntningar, sätta gränser och utöva vuxenmakt på ett klokt sätt 
vid behov.  

I en amerikansk studie genomförde forskarna bl.a. klassrumsob-
servationer där de studerade lärares reaktioner på elevers s.k. pro-
blembeteenden samt dessa elevers reaktioner på lärarnas reaktioner 
och sätt att hantera detta. Exempel på problembeteenden var att för-
söka göra så lite skolarbete som möjligt, att uppträda aggressivt, 
trotsigt eller hyperaktivt. Forskarna fann att det var vanligare att 
elever lyssnade till och tillmötesgick lärarens krav om läraren hade 
en auktoritativ orientering jämfört med om läraren hade en aukto-
ritär orientering. Eleverna tenderade dessutom att reagera med räd-
sla, motstånd eller motvillig attityd när lärare uppträdde med hot, 
beskyllningar och bestraffningar, även om de gjorde som läraren sa 
(Brophy & McCaslin, 1992). 

Lunenburg och Schmidt (1989) genomförde en enkätstudie där 
både lärare och elever fick ta ställning till en mängd påståenden om 
den egna skolvardagen. Deras studie indikerar att ju mer lärare är 
humanistiska och demokratiska (dvs. strävar efter ömsesidig re-
spekt och vänskap i sina relationer med eleverna, är tålmodiga, trev-
liga och lättillgängliga i samspelet med eleverna, är sensitiva och 
öppna för elevernas förslag och idéer, uppmuntrar eleverna till 
självständighet och att styra över och ta ansvar för sitt handlande, är 
toleranta och flexibla och försöker förstå upplevda problembeteen-
den istället för att bara fördöma och bestraffa), desto vanligare är 
det att eleverna känner sig positiva till skolan, känner att skolarbetet 
är intressant och viktigt samt är positiva till lärare.  

Deras studie indikerar vidare att ju mer lärare är auktoritära och 
övervakande (dvs. är opersonliga, otillgängliga, hårda och stränga i 
samspelet med eleverna, primärt använder hot och straff för att 
uppnå kontroll, misstänkliggör och misstror eleverna och ofta till-
talar dem på ett obehagligt och argt sätt), desto vanligare är det att 
elever känner sig negativa till skolan, känner att skolarbetet är oin-
tressant och oviktigt samt är negativa till sina lärare. Andra studier 
visar att när lärare i mycket stor utsträckning utövar tvångsmakt så 



 161

tenderar detta att minska elevers motivation för lärande och presta-
tioner i skolan samt skapa negativa känslor till läraren, lektionerna 
och själva skolämnet. Positiva lärar-elevrelationer visar sig däremot 
vara gynnsamma för elevers motivation och prestationer i skolan (se 
Richmond & Roach, 1992).  

All den forskning som gjorts som har påvisat betydelsen av att 
lärare utvecklar positiva och stödjande relationer till elever talar 
också för auktoritativ fostransstil och mot auktoritär fostransstil (se 
tidigare avsnitt). Mot bakgrund av detta är det angeläget att olika 
fostransstilar klargörs inom ramen för såväl resursteamsverksam-
heten som skolverksamheten generellt. Utifrån den samlade forsk-
ningen kan således följande rekommendation formuleras: Både auk-
toritär, eftergiven och oinvolverad fostransstil bör undvikas medan 
auktoritativ fostransstil och dess positiva relationsarbete bör efter-
strävas. 

 

Det viktiga relationsarbetet med föräldrar 

Resursteamets arbete med att försöka utveckla positiva och stöd-
jande relationer till föräldrar och en respektfull och öppen kommu-
nikation med föräldrarna där de främst (men inte enbart) fokuserar 
på elevers styrkor och positiva beteenden har också stöd i forsk-
ningen. Det finns all anledning att verka för att ett sådant förhåll-
nings- och arbetssätt blir en naturlig del i den dagliga skolverksam-
heten, i synnerhet i skolor som har ett mer socialt utsatt upptag-
ningsområde och när det gäller föräldrar till elever som utmanar 
skolan.  

Betydelsen av föräldrars engagemang och delaktighet 
Föräldrainvolvering, dvs. föräldrars engagemang och delaktighet i 
sina barns skolgång och skolarbete, har visat sig ha positiva effekter 
för hur väl deras barn klarar skolan (Englund et al., 2004; Fan & 
Chen, 2001; Jeynes, 2003, 2005). En studie visar t.ex. att elevers läs- 
och skrivutveckling från lågutbildade låginkomstfamiljer särskilt 
gynnas av att en sådan föräldrainvolvering kommer till stånd (Dea-
ring et al, 2006). Metaanalyser av ett flertal amerikanska studier vi-
sar att föräldrainvolvering positivt påverkar skolresultaten hos ele-
ver som växer upp i socialt utsatta eller underprivilegierade områ-
den (Jeynes, 2003, 2005). Forskning visar dessutom att skolor genom 
välutarbetade program kan förbättra föräldrainvolveringen och där-
igenom också positivt påverka elevers skolresultat i socialt under-
privilegierade områden (Jeynes, 2005). 
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Att utöver interventioner i skolan arbeta för att stödja och väg-
leda föräldrarna i deras föräldraroll samt för att öka samverkan mel-
lan hem och skola där föräldrarna blir mer involverade i sina barns 
studier och skolarbete har ett direkt stöd i den samlande forsk-
ningen kring arbetet med elever som utmanar skolan (Buerkle et al., 
2009; Ferrer-Wreder et al., 2005; Kaiser & Rasminsky, 2009; Jeynes, 
2005). En viktig komponent för framgångsrika interventioner är att 
få tillstånd ett konstruktivt samarbete mellan lärare och föräldrar 
(Buerkle et al., 2009; Christenson, 2004; Minke, 2006; Walker, Ram-
sey & Gresham, 2004; Webster-Stratton, 1993).  

Det föreligger dessutom en s.k. additiv effekt vilket innebär att ele-
ver lär sig ännu bättre i skolan när de har positiva (dvs. varma, en-
gagerande och stödjande) relationer med både lärare och föräldrar 
jämfört med om de bara har positiva relationer med lärare (Gregory 
& Weinstein, 2004). Föräldrars engagemang och delaktighet i sina 
barns skolarbete och utbildning kan relateras till förbättringar när 
det gäller provresultat, betyg, attityder till skolarbete, läxor, själv-
känsla, ihärdighet i studierna och hur aktivt man deltar under lek-
tionerna. Föräldrars engagemang och delaktighet kan dessutom re-
lateras till färre placeringar i specialpedagogiska inrättningar, färre 
avhopp, ökad sannolikhet för antagning till högre studier samt 
minskad risk för högriskbeteenden i ungdomsåren (Buerkle et al., 
2009). 

Betydelsen av professionellt bemötande och samarbete med 
föräldrar  
Walker et al. (2004) konstaterar samtidigt att ”it is well known that 
schools are not necessarily parent-friendly places for the parents of 
problematic students” (s. 285). När föräldrarna återkommande och 
ensidigt får höra negativa beskrivningar av sina barn från lärare och 
annan skolpersonal så stärker detta hos föräldrarna känslor av otill-
räcklighet, inkompetens, hjälplöshet i att hantera problemen och ali-
enation från skolan (Webster-Stratton, 1993). En del av dem var 
själva ”svåra” elever när de gick i skolan och har negativa minnen 
från sin skoltid. Det finns därför hos dem en tendens till misstro mot 
skolan och dess företrädare och ofta förväntar de sig det värsta när 
de ombeds kontakta skolpersonalen (Walker et al., 2004).  

Mot bakgrund av detta kan ”den gyllene regeln” vara vägle-
dande och lärare (och annan skolpersonal) kan fråga sig själva: Om 
jag hade ett barn i skolan, vad för slags information skulle jag då 
vilja höra från läraren i början av terminen? Hur och när skulle jag 
vilja att lärare närmar sig mig för att prata om ett problem? Hur 
skulle jag vilja bli tilltalad? Hur skulle jag vilja bli lyssnad på? Skulle 
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jag vilja höra från lärare när mitt barn gör bra saker eller bara när 
det är problem? (Buerkle et al., 2009). 

Forskning visar att om skolan som institution använder familje-
centrerade principer så underlättar detta samarbetet kring tidiga 
interventioner. Familjecentrerade principer är särskilt betydelsefulla 
för familjer som känner främlingskap inför skolan och utbildnings-
processer (Buerkle et al., 2009), vilket ofta är fallet med föräldrar till 
elever som utmanar skolan genom hög grad av beteendeproblem. 
Familjecentrerade principer som Buerkle et al. (2009) avser är (s. 
669): 

 
• Familjeorienterad: En villighet att rikta hjälpverksamheten 

till hela familjen, snarare än till enbart eleven, vilket förut-
sätter att tillitsfulla relationer etableras. 

• Positiv hållning: Att ha tilltro till föräldrarnas förmågor, ett 
icke-dömande förhållningssätt, en optimistisk syn på barns 
utveckling, och en entusiasm för att arbeta med familjer. 

• Sensitivitet: en förmåga att se och förstå familjernas bekym-
mer, oro, behov och prioriteringar. Att kunna sätta sig in i 
förälderns situation för att därigenom kunna förstå och 
förutse hur familjerna kan tänkas känna och uppleva situa-
tionen, i motsats till att döma familjer på förhand eller 
tänka åt dem. 

• Lyhördhet och engagemang: Att vara uppmärksam på och 
agera när föräldrar uttrycker behov (t.ex. om information, 
om stöd) eller klagomål. 

• Vänskaplig hållning: Att vara en ”professionell vän” inrym-
mer att utveckla ömsesidiga relationer, bygga upp tillit, ta 
tid till att samtala med föräldrar om deras bekymmer, lyss-
na på föräldrar, uppmuntra dem, erbjuda konkret hjälp och 
uttrycka omsorg för både föräldrar och barnet. 

• Kompetens om barn och närsamhället: Att det i skolan och hos 
dess personal finns goda kunskaper om (a) barn och ung-
domar, t.ex. kunskaper om att hjälpa barn/ungdomar att 
bli delaktiga och engagerade i skolan och sitt lärande, och 
(b) om närsamhället eller skolans upptagningsområde, dvs. 
en medvetenhet om det ekonomiska och kulturella klima-
tet, förtrogenhet med närsamhällets resurser och en vilja att 
samverka och samarbeta.  

 
I samverkan med föräldrar är det av stor vikt att lärare och annan 

skolpersonal strävar efter en positiv och konstruktiv hållning som i sam-
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tal med föräldrar och i det pedagogiska arbetet tydligt betonar elevens 
starka sidor snarare än att ensidigt fokusera på brister eller kriser. En an-
nan viktig aspekt är att överväga såväl tonen som innehållet i kom-
munikationen (t.ex. omformulera språket från problem till mål för 
eleven) och aktivt arbeta för en reguljär tvåvägskommunikation 
mellan förälder och lärare (dvs. inte skicka hem lappar till föräldrar 
för att tala om elevens tillkortakommanden). Andra viktiga aspekter 
är en ”vinn-vinn”-orientering i stället för att skuldbelägga (t.ex. att 
diskutera och fokusera gemensamma och ömsesidiga mål och 
intressen), att se och befrämja föräldrar som värdefulla och aktiva 
deltagare, och att försäkra sig om att föräldrar har den information 
som behövs för att hjälpa och stödja sina barns utbildningsmässiga 
framsteg (Buerkle et al., 2009).  

Utöver empati lyfter Minke (2006) fram två kommunikativa as-
pekter som särskilt viktiga i lärares samtal med föräldrar: aktivt 
lyssnande och att konstruera tydliga budskap.  

Aktivt lyssnande handlar bl.a. om att fokusera den andre och ställa 
sig själv frågan: ”Vad är det huvudsakliga som den här personen 
vill att jag ska förstå?” Försök att fundera över huvudbudskapet och 
inte på allt möjligt som sägs. Var uppmärksam på både innehåll och 
känslor. Vidare innebär aktivt lyssnande att undvika att avbryta, 
vara dömande eller snabbt komma med råd. Uppmuntra istället 
personen att fortsätta att prata, ställ öppna frågor och formulera kort 
tillbaka hur du har förstått personens budskap.  

Att konstruera tydliga budskap innebär att ha en varm ton, att prata 
om specifika beteenden snarare än att etikettera eller använda jar-
gong (t.ex. ”Simon pratar med andra nästan hela tiden när vi under 
lektionerna arbetar tyst var och en” kontra ”Simon är hopplös och 
stökig i klassen” eller ”Simon visar tecken på ADHD”), att fokusera 
på en eller två frågor åt gången och inte rada upp en lång lista med 
problem, att vara kortfattad och ge den andra en chans att komma 
med respons, att ha en vilja att lyssna till den andres tankar och per-
spektiv och att ha och uttrycka en optimism inför att problemet kan 
lösas. (För en lättillgänglig och praktiskt inriktad bok om samtals-
färdigheter, se Rautalinko, 2007.)  

Ju mer föräldrar upplever att lärare uppskattar deras bidrag, 
håller dem informerade om deras barns styrkor och svagheter, och 
förser dem med förslag, desto högre är föräldrars engagemang i sina 
barns lärande och skolarbete i socialt utsatta områden (Patrikakou & 
Weissberg, 2000). Skillnaden mellan involverade och oinvolverade 
föräldrar är att involverade föräldrar är medvetna om att de har en 
betydelsefull roll i sina barns skolarbete och utbildning (Buerkle et 
al., 2009). Därför finns det all anledning att hjälpa och stödja oinvol-
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verade föräldrar i riktning mot en ökad tilltro till sitt föräldraskap 
och engagemang i barnens skolgång. 

 

Prevention och tidiga interventioner 

Enligt flera deltagare i studien anser man att interventionerna eller 
hjälpen egentligen kom för sent och borde ha kommit betydligt tidi-
gare. Några elever menar att om de hade fått den här typen av hjälp 
tidigare så hade det gått bättre för dem idag. Flera av föräldrarna 
anser också att hjälpen egentligen kom anmärkningsvärt sent och 
borde ha kommit tidigare för att därigenom minska möjligheten för 
problem att växa sig stora. Tidigare interventioner efterfrågas också 
bland lärarna. Att fördröja interventioner uppfattas som oetiskt 
gentemot eleverna. Även rektorer efterlyser att interventionerna bör 
komma så tidigt som möjligt och gärna redan under lågstadiet efter-
som ju tidigare insatser desto bättre prognoser. Dessa uppfattningar 
har stöd i forskningen.  

Enligt forskning är det preventiva, dvs. förebyggande, arbetet 
grundläggande för att uppnå god effektivitet (Durlak, 2009; Ferrer-
Wreder et al., 2005; Jimerson & Furlong, 2006; Kaiser & Rasminsky, 
2009; Reinke et al., 2009; Robinson & Griesemer, 2006; Walker et al., 
2004; Webster-Stratton & Taylor, 2001). Dessutom bör interventioner 
ske så tidigt som möjligt i barns liv så fort det finns tecken på att bar-
net löper ökad risk att utveckla antisociala problem eller skolpro-
blem (Reinke et al., 2009: Robinson & Griesemer, 2006; Walker et al., 
2004; Webster-Stratton & Taylor, 2001). Att förflytta fokus från ung-
domar och äldre skolbarn till barn i förskolan och de tidigaste åren i 
grundskolan är dock inte det enklaste, konstaterar Walker et al. 
(2004), mot bakgrund av (a) antalet äldre barn och ungdomar som 
här och nu uppvisar antisociala beteendemönster, (b) det intensiva 
och aversiva i deras beteenden, (c) de begränsade tillgängliga resur-
serna, och (d) samhällets motvillighet att ”fånga upp problemet ti-
digt”. Att lägga resurser på prevention och tidig intervention är 
dock motiverande utifrån den bild som forskningen tecknar. Tidiga 
insatser har betydligt högre sannolikhet att vara effektiva än senare 
insatser när det gäller att hindra högriskbarns utveckling mot pro-
blematiska och destruktiva utfall (Walker et al., 2004; Webster-
Stratton & Taylor, 2001). Tidiga interventioner bör därför prioriteras 
i den fortsatta resursteamsverksamheten. Dessutom behöver kom-
munen och skolor arbeta fram planer för preventiva verksamheter 
samt andra former av tidiga interventioner, inte minst i relation till 
familjecentraler och förskoleverksamhet. 
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Avslutande reflektioner om studiens 
kvalitet och användbarhet 

Avslutningsvis diskuteras i detta kapitel några tankar kring denna 
studies kvalitet och användbarhet. 

Studiens kvalitet 
Det är viktigt att påpeka att inte alla som är eller har varit inblan-
dade i resursteamsverksamheten har kommit till tals. Endast ett ur-
val av skolpersonal, föräldrar och elever har deltagit i denna studie. 
Det innebär att hade andra lärare, elever eller föräldrar deltagit i 
studien istället skulle resultatet möjligtvis kunna se annorlunda ut. 
Dessutom har urvalet av föräldrar och elever skett med hjälp av en 
rekrytering som resursteamet bistått med, vilket skulle kunna pro-
blematiseras, eftersom resursteamet skulle kunna tänkas ha – med-
vetet eller omedvetet – agerat på ett sätt så att de har verkat för att 
rekrytera elever och föräldrar som de har skäl att anta är positivt in-
ställda till resursteamsverksamheten. Det skulle därigenom bli en 
skevhet i urvalet.  

Å andra sidan har alla elever och föräldrar liksom lärare och 
rektorer som ingått i denna studie på olika sätt varit involverade i 
resursteamsverksamheten och därför är deras perspektiv av bety-
delse för att erhålla en ökad förståelse för hur verksamheten funge-
rar. En styrka i studien är att den inte utgår från en enda grupps 
perspektiv (t.ex. enbart från resursteamet eller lärarna) utan från 
flera gruppers perspektiv. Enligt Strauss och Corbin (1998) är en 
strategi för att bibehålla en viktig balans mellan sensitiv närhet och 
analytisk distans i kvalitativ forskning att forskaren ”obtain mul-
tiple viewpoints of an event, that is, to attempt to determine how the 
various actors in a situation view it” (s. 44), vilket är precis den 
strategi som använts i denna studie.  

I en kvalitativ studie, som detta är, är forskaren själv som person 
det centrala verktyget för datainsamling och analys. Forskaren kan 
därför inte vara helt ”objektiv” och blott återge ”verkligheten” som 
den är (Fejes & Thornberg, 2009; Thornberg & Fejes, 2009). Det inne-
bär att även om resultatet är grundat i det empiriska materialet så är 
det samtidigt en konstruktion av mig som forskare och en produkt 
av mitt tolkningsarbete (Charmaz, 1990, 2006). Resultatet erbjuder 
”an interpretive portrayal of the studied world, not an exact picture 
of it” (Charmaz, 2006, s. 19). I relation till detta kan begreppet kom-
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munikativ validitet användas som i detta fall innebär en inbjudan till 
läsaren att kritiskt granska och pröva resultatet i denna studie 
genom ett slags dialog med mig genom texten (se Kvale, 1989). En 
åtgärd som jag vidtagit för detta är att jag varit generös vad gäller 
att illustrera olika sociala representationer eller föreställningar med 
hjälp av excerpts från intervjuerna och fokusgrupperna. Därigenom 
kan läsaren pröva rimligheten i de tolkningar som jag har gjort.   

Vidare är självklart inte heller intervjumaterialet någon exakt av-
bildning av verkligheten. Både intervjupersonen och intervjuaren 
konstruerar tillsammans innehållet i en intervju (se Rapley, 2004; Sil-
verman, 2001). Det kan således vara ”svårt att skilja mellan vad som 
hör till kontexten (dvs. den specifika fokusgrupps- eller intervjusi-
tuationen, min kommentar) och vad som är talarens egna och relativt 
varaktiga uppfattning eller attityd” (Abric, 1995, s. 99). Därför kan 
jag inte göra anspråk på att jag oproblematiskt presenterar deras 
perspektiv. Vad en person säger och vad en person tänker är inte 
heller samma sak (Säljö, 2000). Intervjuns och fokusgruppens sam-
konstruerande karaktär och forskarens tolkande arbete innebär att 
man alltid bör läsa denna typ av resultat med dessa premisser för 
ögonen och att både tolka resultatet med försiktighet och ändå ta 
intervjupersonerna och deras berättelser på allvar.  

Charmaz (2006) lyfter fram trovärdighet som ett kvalitetskriterium 
för kvalitativ forskning som använder GT som analysverktyg. En 
del av diskussionen ovan har handlat om detta. En aspekt som hon 
fogar till detta kvalitetskriterium är frågan om i vilken grad påstå-
enden i resultatet är väl underbyggda av data. Genom att använda 
procedurer från GT och utveckla koder och kategorier som bygger 
på systematiska jämförelser mellan olika delar av data så menar jag 
att resultatet är väl grundade i data. I resultatkapitlen har jag dess-
utom varit generös med excerpts eller citat från datamaterialet som 
illustrerar och konkretiserar de kategorier som beskrivs och de po-
änger som görs.  

Vidare talar Charmaz (2006) om resonans och originalitet som kva-
litetskriterier: Är den teoretiska modellen begriplig, och låter den 
vettig för dem som deltagit i studien och för andra som delar deras 
omständigheter? Erbjuder analysen dem en djupare insikt om deras 
praktik? Lyckas kategorierna sammantaget beskriva nyanserna av 
det som studerats? Erbjuder de nya insikter? Hur utmanar, utvidgar 
eller förfinar den teoretiska modellen befintliga idéer, representatio-
ner, begrepp och praktiker? Detta är frågor som de läsare som själva 
på olika sätt är involverade i resursteamsverksamheten kan ge svar 
på. Därigenom är frågan om denna studies kvalitet delvis en fråga 
som uppstår i gränssnittet mellan resultatet och läsaren.  
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Ytterligare ett kvalitetskriterium som både Charmaz (2006) och 
Larsson (1994) framför i bedömningen av en kvalitativ studie är i 
vilken grad resultaten är användbara. Erbjuder analysen tolknings-
verktyg som individer kan använda i sin vardagspraktik? Hur kan 
studien bidra med kunskap? I vilken grad har studien ett värde för 
praktiken? Hur kan den bidra till förbättringar? Nästa avsnitt be-
handlar frågan om studiens användbarhet. 

Studiens användbarhet 
I kvalitativ forskning föreligger inga intentioner att kunna göra sta-
tistiska generaliseringar. Däremot talas det om andra former av ge-
neralisering (se t.ex. Larsson, 2009; Merriam, 1998; Patton, 2002; 
Thornberg & Fejes, 2009). Enligt Kvale (1997) kan läsaren göra en 
analytisk generalisering, vilket innebär att ”man gör en välöverlagd 
bedömning i vad mån resultatet från en undersökning kan ge väg-
ledning för vad som kommer att hända i en annan situation” (s. 
210). Detta kan t.ex. åstadkommas genom att betrakta resultatet från 
kvalitativ forskning som arbetshypoteser som tar hänsyn till lokala 
betingelser och som utgör blygsamma spekulationer om trolig till-
lämpbarhet på andra situationer med liknande betingelser som den 
situation som studerats. Forskningsresultat tillhandahåller då ett 
perspektiv snarare än sanningen. En sådan ansats är resonerande, 
eftertänksamt, prövande, problemorienterande och sensitivt för en-
skilda situationer (Merriam, 1998; Patton, 2002).  

Samma inställning bör man egentligen också ha till resultat från 
kvantitativa studier. Sociala fenomen är alldeles för föränderliga, 
varierande och kontextbundna för att generaliseras hur som helst. 
Vid en tidpunkt och inom en viss kontext kanske ett resultat beskri-
ver en existerande miljö mycket väl, men för en annan kontext eller 
vid en senare tidpunkt behöver inte alls så vara fallet (Cronbach, 
1975). Praktiker kan pröva denna arbetshypotes i sin egen situation 
genom en aktiv tolkning av resultatet och jämföra detta med sin 
egen situation.  

Även Larsson (2009) framhåller betydelsen av att vara sensibel 
för det specifika i situationer när man relaterar forskningsresultat till 
nya situationer utifrån det som han kallar situerad generalisering. 
Kvalitativ forskning producerar gestaltningar, dvs. tolkningar, be-
grepp och beskrivningar av processer eller mönster, som gör det 
möjligt för läsaren att identifiera en process i eller en kvalitet av ett 
fenomen som han eller hon inte tidigare noterat, reflekterat över el-
ler varit medveten om. Generaliseringen här är situerad i den be-
märkelsen att den inte kan förutses. I stället realiseras den när tolk-
ningar ”passar” in i andra fall. Logiken här är att användaren av 
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forskningen kan ta del av en tolkning av ett fall och ha denna ge-
staltning i beredskap när han eller hon möter ett annat fall som kan 
kännas igen med hjälp av tolkningen som forskaren konstruerat. 
Generalisering sker således genom igenkännande av resultatets ge-
staltning i andra situationer. Därigenom bidrar forskningen med 
identifiering av processer eller mönster som man annars inte är så 
medveten om. Läsaren kan känna igen en sådan identifierad process 
eller beskrivet mönster när han eller hon konfronteras detta i ett spe-
cifikt fall.  

Både i logiken bakom situerad generalisering och att betrakta re-
sultat som arbetshypoteser utgör läsarens tolkande länk mellan resul-
tatbeskrivningen och den eller de nya situationer som forskningen 
relateras till en avgörande roll. Läsaren snarare än forskaren genom-
för detta generaliseringsarbete. Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv 
kan läsaren reagera på resultatet på ett sätt som innebär att han eller 
hon förstår sig själv eller sitt sociala sammanhang på ett nytt sätt. 
”När detta sker, generaliseras eller översätts tolkningarna till indi-
videns egen situation. Tolkningen appliceras genom mottagarens 
egen tolkning på dennes livssituation” (Ödman, 1998b, s. 18). Mot 
bakgrund av en hermeneutisk tradition talar Sjöström (1994) också 
om en generalisering på metanivå som innebär att det specifika inne-
hållet i den framtagna kunskapen visserligen inte kan generaliseras i 
statistisk mening men däremot kan insikten i hur det kan te sig för 
en människa att leva under sina villkor generaliseras genom läsa-
rens tolkningsprocess.  

Enligt Strauss och Corbin (1994) kan ett forskningsresultat bli an-
vändbara i det vardagliga, praktiska livet både som en ökad förståelse 
och en direkt tillämpning. Resultatet kan bidra till att ”föreställa sig 
möjligheter, att vidga eller berika den repertoar av sociala konstruk-
tioner som står praktiker till buds” (Kvale, 1997, s. 212). Det kan 
dessutom utgöra en bas för att på nytt reflektera över, granska och 
omforma sina egna representationer eller konstruktioner av ett givet 
fenomen (Lincoln & Guba, 2002). Således kan den egna föreställnin-
gen såväl utmanas som vidgas.  

Denna studie kan bl.a. komma till användning genom att fun-
gera som ett diskussionsunderlag inom ramen för utvecklings- och 
förbättringsarbeten för såväl resursteamsverksamhet som annan 
verksamhet där ”experter” utifrån ska samverka med skolpersonal. 
Resultatet identifierar ett antal faktorer som av deltagarna uppfattas 
gynna respektive missgynna en framgångsrik samverkan, dvs. en 
samverkan som leder till positiv utveckling hos den enskilda eleven. 
Den utvecklade modellen om synkronisering av resurser kan 
mycket väl fungera som en arbetshypotes att arbeta med för prakti-
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ker som på olika sätt är involverade i resursteamsverksamheten el-
ler liknande verksamheter. Vidare kan studien utgöra diskussions-
underlag inom ramen för utvecklings- och förbättringsarbete när det 
gäller skolans eget arbete med elever som utmanar skolan. 
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10. Sammanfattning 

Under året 2006 slöt Omsorgsnämnden och Barn- och ungdoms-
nämnden i Linköpings kommun ett samverkansavtal som innebar 
ett inrättande av ett resursteam bestående av specialpedagoger och 
socialarbetare i syfte att utveckla och effektivisera kommunens in-
satser beträffande utformandet av olika former av stöd till barn, 
unga och deras föräldrar. Resursteamets främsta mål är att öka an-
delen elever som fullföljer sina studier inom den ordinarie skolan. 
En central utgångspunkt för teamets arbete är en helhetssyn av ele-
vens situation och inkluderar både skol-, fritids- och familjesitua-
tion. Målgruppen för resursteamets riktade insatser är barn eller 
ungdomar och deras familjer som är i behov av extra stöd och hjälp 
för att den unga ska erhålla en fungerade familje-, fritids- och skol-
situation. Verksamheten innebär och förutsätter en mångprofessio-
nell samverkan, dvs. en samverkan mellan olika yrkesgrupper eller 
professioner, men även en samverkan mellan dessa och elever och 
deras föräldrar. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva resurstea-
mets, lärares, rektorers, elevers och föräldrars föreställningar om 
vad som gynnar och missgynnar en framgångsrik samverkan och 
mot bakgrund av det generera en teoretisk modell om mångprofes-
sionell samverkan mellan skolpersonal och resurspersoner i arbetet 
med elever som utmanar skolan. Med framgångsrik samverkan av-
ses här en samverkan mellan inblandade aktörer som leder till posi-
tiv utveckling för eleven, t.ex. att han eller hon presterar bättre i 
skolan. Utöver resursteamet är de elever, föräldrar, lärare och rekto-
rer som deltar i studien på olika sätt involverade i resursteamets 
verksamhet. 

 

Metod 

Sammanlagt 30 personer deltog i utvärderingen. Fyra elever (tre 
pojkar och en flicka) i åldern 15-16 år samt sju föräldrar (fem fäder 
och tre mödrar) intervjuades. Åtta lärare och sju rektorer deltog i 
fokusgrupper. De fyra medarbetarna i resursteamet utgjorde en 
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egen fokusgrupp. Samtliga intervjuer och fokusgrupper spelades in 
med en mini-disc-recorder. De överfördes därefter som ljudfiler till 
dataprogrammet NVivo 8. Med hjälp av NVivo 8 gjordes en kod-
ning och en analys direkt mot det auditiva datamaterialet. Bearbet-
ning och analys av data genomfördes med hjälp av metoder och 
strategier från grounded theory.  

 

Uppfattningar om resursteamets utfall 

En inledande utgångspunkt som användes i analysen om samver-
kan mellan resursteam, skola, elev och föräldrar var att först under-
söka närmare hur aktörerna såg på själva utfallet av resursteams-
verksamheten. Eleverna anser att utfallet har blivit entydigt positivt. 
Främst pratar de om att de klarar skolan bättre nu än tidigare men 
några av dem nämner också positiva förändringar beträffande soci-
ala relationer med andra ungdomar och relationerna och samspelet i 
familjen. 

Föräldrarna ger uttryck för att de tycker att utfallet blivit entydigt 
positivt. Främst pratar de om att deras barn klarar skolan bättre nu 
än tidigare men en del av dem nämner också mer genomgripande 
positiva personliga förändringar hos deras barn (mår bättre, ökad 
självkänsla, ökat ansvarstagande och förbättrat socialt beteende). 
Några föräldrar berättar också att det har blivit bättre i hemmet. 

Teampersonerna ger uttryck för att de i de flesta fallen tycker att 
utfallet blivit positivt, dvs. att eleverna som de arbetar med gör syn-
liga framsteg, vilket de själva kan iaktta medan de arbetar med dem. 
De tycker också att de oftast får god relation till föräldrarna. I deras 
syn på samverkan med lärarna och förändringsarbetet i skolan 
framträder dock ett mer blandat utfall där det har fungerat bra i en 
del fall och mindre bra eller inte alls i andra fall. Det är framförallt 
samverkan med skolan och dess personal som beskrivs som den 
största utmaningen, vilket sammanhänger med skillnader i syn- och 
arbetssätt. 

Medan elever, föräldrar och resursteamet har positiva represen-
tationer om utfallet så framträder dock en mer splittrad bild hos lä-
rare. Några lärare tycker det har varit övervägande positivt. En del 
lärare har både positiva och negativa erfarenheter och menar att va-
riationen beror på dels elevproblematikens svårighetsgrad och dels 
teamperson. Några lärare är övervägande kritiska och negativa. 
Även hos rektorerna framträder en splittrad bild av resursteams-
verksamhetens utfall. Både positiva och negativa utsagor om re-
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sursteamsverksamhetens utfall förekommer men dock med en slag-
sida åt det negativa.  

Dessa differenser i sociala representationer mellan grupperna in-
dikerar att det finns spänningar mellan (a) skolan med dess personal 
och (b) elever, föräldrar och resursteam. I analysen har jag därför 
närmare granskat hur de olika aktörsgrupperna beskriver den sam-
verkan som de är eller har varit involverade i med varandra. Genom 
detta analysförfarande har jag försökt att (a) identifiera företeelser 
som uppfattas missgynna eller motverka en framgångsrik samver-
kan, och (b) företeelser som uppfattas gynna en framgångsrik sam-
verkan. Det är viktigt att framhålla att analysen bygger på aktörer-
nas beskrivningar och inte på direkta observationer av samverkans-
praktiker. 

 

Uppfattningar om missgynnande faktorer 

Ett sätt att försöka studera framgångsrik samverkan är att ”vända 
på myntet” – en analysmetod som kallas flipp-flopp-tekniken. För att 
försöka förstå vad som uppfattas känneteckna en framgångsrik sam-
verkan har jag här alltså studerat uppfattningar om vad som miss-
gynnar en sådan samverkan. Det ger kontraster och gränser och kas-
tar ljus över konturerna av uppfattad framgångsrik samverkan. 

Följande sociala representationer bland deltagarna om vad som 
missgynnar en framgångsrik samverkan har identifierats: 

 
• Missgynnande ramfaktorer: (a) för sena interventioner, (b) för 

kort interventionstid, och (c) orealistiska mål, dvs. en del 
elevärenden anses av skolpersonal som orealistiska för re-
sursteamets inkluderande målsättning. 

 
• Låg förankring: bristande förarbete med att informera om 

och förankra resursteamsverksamheten ute i skolorna; re-
sursteamets bristande legitimitet hos skolpersonal.  

 
• Låg tillgänglighet: skolpersonal har inte tillräckligt med tid 

för att samverka och samtala med resursteamet; rektorer är 
inte inbjudna och delaktiga i möten med resursteamet när 
arbetet på skolan väl har satts igång; skolpersonal har inte 
tillräckligt med tid för att samverka och samtala med för-
äldrar; resursteamsverksamhetens egen organisation leder 
till resursteamets bristande tillgänglighet för skolan. 
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• Bristande kommunikation: (a) otydlighet (lärare förmedlar 

inte tydlig information till resursteamet om skolvardagens 
rutiner, vanor och normer, dvs. lärares ”tysta kunskap” om 
skolpraktiken upplevs otydlig; skolpersonal upplever en 
otydlighet kring vad resursteamet egentligen ska arbeta 
med och om dess närvaro i skolan; och skolpersonals upp-
levelse av bristande återkoppling), (b) bristande framför-
hållning (teampersoner uppfattas inte meddela sin närvaro, 
sina intentioner eller förändringar av avtalade tider i god 
tid så att lärare kan väga in detta i sin planering och an-
passa verksamheten utifrån sådan information), och (c) vis-
sa lärare upplever att de har för många ofokuserade möten 
med resursteamet. 

 
• Professionskulturella hinder: (a) kollision mellan olika synsätt 

och organisatoriska kulturer (social inkludering kontra so-
cial exkludering; hård disciplin kontra mjuk disciplin; olika 
synsätt på problemens orsaker, och olika synsätt på rättvisa 
i arbetet med elever), (b) målkonflikter mellan professio-
nella kulturer, (c) teampersoners bristande förtrogenhets-
kunskap om skolkulturen, (d) bristande integrering mellan 
resursteam och skolpersonal, och (e) skolkulturens föränd-
ringsresistens. 

 
• Negativt socialt samspel: (a) att inte bli sedd och förstådd, (b) 

negativt fokus och bemötande, och (c) negativa gruppro-
cesser bland elever (negativt socialt klimat och inflytande i 
kamratgrupper och negativ stämpling från andra elever). 

 
• Ouppnådda förväntningar som skolpersonal har på resurs-

teamsverksamheten och dess medlemmar: (a) ouppnådda 
förväntningar på normalisering av elever, (b) ouppnådda 
förväntningar på teampersoners närvaro i skolan, och (c) 
ouppnådda förväntningar på kompetens och att få kon-
kreta anvisningar; (d) resursteamet menar dock att det har 
uppstått en del orealistiska förväntningar bland skolperso-
nal. 

 
• Brist på intersektoriellt nätverksarbete: Resursteamsverksam-

hetens förmåga att koppla in andra aktörer utanför skolan 
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(Råd och Stöd, socialtjänsten, etc.) så att samverkan mellan 
dessa och skolan etableras anses brista.  

 

Uppfattningar om gynnsamma faktorer 

Följande sociala representationer bland deltagarna om vad som gyn-
nar en framgångsrik samverkan har identifierats: 

 
• Positivt socialt samspel: (a) stödjande och förtroendefulla re-

lationer, (b) positivt fokus, dvs. att främst uppmärksamma 
och förstärka styrkor och positiva beteenden hos elever och 
deras föräldrar, (c) lyssna in och utgå från den andres per-
spektiv, och (d) se elever och föräldrar som resurser och 
förmedla tilltro till deras kapacitet. 

 
• Öppen kommunikation: att parterna har kunnat säga precis 

vad de tycker och tänker, dvs. en öppen, rak och balanse-
rad kommunikation. 

 
• Hög tillgänglighet: att det finns gott om tid och utrymme för 

att samverka och samtala med varandra. 
 
• Konstruktiv konflikthantering: resursteamets roll som tredje 

part och samtalslänk mellan elev och lärare, mellan hem 
och skola samt mellan elev och förälder (dock viktigt att det 
inte uppfattas av skolpersonalen som att de därigenom blir 
motarbetade – professionell dialog mellan skolpersonal och 
resursteam är här viktig); avfokusera konflikter eller nega-
tiva spänningar mellan elev och lärare för att istället få ele-
ver att fokusera på studierna; öppen för kritik. 

 
• Att arbeta mot gemensamma mål. 
 
• Framgång genom kompetens: (a) repertoar av strategier och 

metoder för positiv utveckling, och (b) få legitimitet genom 
positiva förändringsprestationer. 
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Synkronisering av resurser 

Utifrån vedertagna socialpsykologiska resonemang om hur sociala 
och mentala representationer påverkar individers attityder och be-
teenden i olika sociala situationer och utifrån analysen av det in-
samlade datamaterialet har en teoretisk modell utarbetats. Ett av de 
mest framträdande och centrala begreppen som analysen utvecklat 
är begreppet synkronisering av resurser. Med resurser avses här indi-
vider, kunskaper, kompetenser och hjälp- och stödinsatser som på 
olika sätt kan bidra till att elever utvecklas positivt. Synkronisering 
av resurser hänvisar till processer som inkluderar och koordinerar 
olika resurser så att de integreras och samverkar tillsammans för att 
utveckla elever positivt. Mot bakgrund av deltagarnas sociala repre-
sentationer om vad som gynnar och missgynnar framgångsrik sam-
verkan har en modell om synkronisering av resurser utvecklats. 

Modellen illustreras i form av en tabell. Vänsterspalten innefattar 
företeelser i samspelet mellan resursteam och skola som tycks bidra 
till osynkronisering, dvs. som motverkar integrering, samordning och 
koordinering av resurser (lärare, annan skolpersonal, teampersoner, 
kompetenser, insatser, föräldrar, eleven själv etc.) i rörelse mot ele-
vens positiva utveckling. Högerspalten utgörs av företeelser i sam-
spelet mellan resursteam och skola som verkar bidra till synkronise-
ring av resurser. 

 
MODELL ÖVER SYNKRONISERING AV RESURSER 

Osynkronisering Synkronisering 

Statiska mål Dynamiska mål 
Statiska mål är låsta, inte öppna Dynamiska mål har social inklude-  
för förhandling och inte sensitiva ring som utgångspunkt men är 
för situationen; lärare är inte del- samtidigt öppna för diskussion och  
aktiga i målformuleringar och mål- revidering i dialog mellan alla part-  
diskussioner; risk att skolpersonal er; lärare är aktivt delaktiga i mål- 
uppfattar dem som orealistiska eller formuleringar och måldiskussioner;  
att de uttrycker okänslighet för skol- målen uppfattas som realistiska av  
kulturen och lärares kunnande och  och förankrade hos skolpersonalen; 
arbete.  de görs till föremål för kontinuerlig 
 utvärdering. 
 

Ansvarsförskjutning Ansvarsdelning 
Avlastning istället för samarbete; Resursteamsverksamheten är inget 
skolpersonal förlägger allt ansvar ensamarbete; arbetet ses som ett 
på teampersoner; teampersoner över- gemensamt projekt där alla tar an- 
tar eleven och soloarbetar; brist på svar och samarbetar kring eleven; 
konsultation; lärare tilldelas en lärare har en viktig och aktiv roll;  
diffus och passiv roll; fördröjda tidiga interventioner; adekvata för- 
interventioner; inadekvata för- väntningar; konsultation med skol- 
väntningar; strategier för fortsatt personal och etablering av sam- 
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arbete efter interventionstiden ute- verkan mellan skola och andra 
blir. verksamheter för fortsatt arbete 
 efter interventionstiden. 
  
 

Professionskulturell motverkan Professionskulturell samverkan 
Otydlighet och bristande kommuni- Tydlighet och öppen kommunika- 
kation; låg tillgänglighet; ”vi-och- tion; hög tillgänglighet; ”vi”-tänk- 
dom”-tänkande, dvs. desintegrering ande, dvs. god integrering mellan 
mellan resursteam och skolpersonal; resursteam och skolpersonal; ser 
negativa sociala representationer om varandra som resurser; mångpro- 
den andra parten; professionell en- fessionalism och vilja till samför- 
fald; driver ensidigt sitt eget perspek- stånd; väger in många perspektiv; 
tiv; professioner och professions- professioner och professionskul- 
kulturer ställs mot varandra. turer ställs till varandras förfog- 
 ande för ett aktivt samarbete. 

 
Aversiva relationer Positiva relationer 

Negativ inställning; negativt fokus; Positiv och konstruktiv inställning; 
elever och föräldrar som motspelare; positivt fokus; elever och föräldrar 
aversiva metoder och arbetssätt; ne- som medspelare; positiva metoder 
gativa och infekterade relationer; och arbetssätt; positiva och stöd- 
destruktiv konflikthantering. jande relationer; konstruktiv kon- 
 flikthantering. 

 
Denna modell ska inte betraktas som ett slags universell sanning 

utan snarare som ett perspektiv och en arbetsmodell. Den bygger på 
analyser av de föreställningar och uppfattningar som teampersoner, 
lärare, rektorer, föräldrar och elever ger uttryck för i denna utvärde-
ring och kan givetvis inte generaliseras hur som helst. Dessutom 
bygger den inte på direkta observationer av samverkan och dess ef-
fekter.  

Som arbetsmodell kan den användas dels för att kritiskt analy-
sera mångprofessionell samverkan och dels som ett diskussionsun-
derlag för att utveckla och förbättra resursteamsverksamheten. Mo-
dellen visar på en del aspekter som tycks vara gynnsamma såväl 
som missgynnande för en hög synkronisering mellan olika profes-
sioner i samarbetet kring elever som utmanar skolan.  

En första förutsättning är att ”få med alla på tåget”, dvs. en inklu-
derande delaktighet, där både lärare, rektorer, teampersoner, föräldrar 
och elever bjuds in i målformuleringsarbetet, är aktiva deltagare i 
problemlösningsprocesserna och betraktas som viktiga resurser som 
utifrån sina olika kunskaper och erfarenheter kan bidra till en för-
bättrad helhetssyn. Att utveckla positiva relationer till elever och 
föräldrar (och följaktligen undvika aversiva relationer) är en viktig 
strategi för att göra dem motiverade för och delaktiga i detta arbete. 
Utöver dessa aktörer är det angeläget att utifrån behov även bjuda 
in andra relevanta aktörer, dels från skolans eget elevhälsoteam och 
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dels från organisationer utanför skolan. Inkluderande delaktighet 
innebär också att alla har och ges ansvar. Positiv utveckling hos ele-
ven är allas angelägenhet. Passivisering av eleven, föräldrarna eller 
lärarna måste motverkas. En hög synkronisering kräver att alla fo-
kuserar på hur de själva kan bidra till förändring i samspel med 
varandra. 

En annan förutsättning är acceptans av mångprofessionalism som 
överordnad ideologi. För att överbrygga skillnader eller barriärer mel-
lan olika professioner måste först en vilja till detta och en acceptans 
av professionell mångfald finnas. Mångprofessionellt samarbete kan 
inte tvingas fram. En alltför stor upptagenhet av att hävda sin egen 
profession och en oförmåga eller ovilja att väga in andra professio-
ners perspektiv leder till en professionskulturell motverkan. Nega-
tiva föreställningar om andra professioner kan komma att bli ony-
anserade där tillkortakommanden fokuseras medan förtjänster eller 
styrkor förminskas, förbises eller bortrationaliseras. Om man på all-
var ser fördelarna med mångprofessionalism så behöver man också 
på allvar acceptera och bejaka mångprofessionalism som överord-
nad ideologi istället för att hamna i ett professionellt revirbeteende. 
Meningsskiljaktigheter mellan olika professionsutövare och skillna-
der i synsätt, värderingar, metoder och arbetssätt mellan olika pro-
fessioner ska då inte ses som hot utan som utgångspunkter för vik-
tiga och fruktbara diskussioner i syfte att bredda synfälten och till-
sammans utveckla hållbara och framgångsrika interventioner. 

 

Slutsatser 

Om ambitionen i en fortsatt resursteamsverksamhet är att utveckla 
eller förbättra denna verksamhets förhållningssätt, strategier och ar-
betsrutiner samt samverkan med skolan så pekar resultatet på ett 
antal områden som behövs göras till föremål för ett utvecklings- 
eller förändringsarbete. Det är helt klart att särskilda insatser behö-
ver göras för att hantera gränssnittet resursteam–skola.  

Den utmanande kulturkrocken 
Ett område som måste hanteras på största allvar är professionskul-
turella hinder, dvs. skillnader och barriärer mellan skol- och lärar-
kulturen å ena sidan och den eller de professionskulturer som re-
sursteamet företräder samt den yrkeskultur som skapats i resurs-
teamet å andra sidan. I vilken grad andra aktörer utanför skolan 
kopplas in för samverkan med skolan bör också ses över.  
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För att undvika en del orealistiska förväntningar bör både skol-
personal, resursteamspersonal och andra aktörer redan innan sam-
arbetet kommer igång vara införstådda med att mångprofessionell 
samverkan inbegriper en mängd utmaningar, svårigheter och fall-
gropar. Först genom att medvetandegöra detta kan man också på ett 
helt annat sätt synliggöra, förstå och hantera hinder, motsättningar 
och fallgropar när de väl inträffar – istället för att se dem som hot 
och tecken på att verksamheten inte fungerar kan man se dem som 
utmaningar och potentialer för utveckling av verksamheten. Forsk-
ning indikerar dessutom att implementering av mångprofessionella 
team i skolan tar tid och att man därför bör räkna med en del ”barn-
sjukdomar” på vägen. En del av de svårigheter och problem som 
deltagarna förmedlar i denna utvärdering kan ses som ett uttryck 
för sådana barnsjukdomar. 

Det inledande förankringsarbetet är en viktig strategi för att före-
bygga en del samverkansproblem. En annan viktig strategi är att ar-
beta med den integreringsprocess mellan resursteam och skolperso-
nal, som rektorer efterlyser, vilket bl.a. innebär att lärare och team-
personer ges ökat tidsutrymme för att samverka och samtala med 
varandra liksom att teampersoner mer naturligt kommer in i ar-
betslagen. I utvärderingen efterlyser även teampersonerna och en 
del lärare mer tid för att samtala och samverka med varandra. Där-
emot innebär integreringsprocessen inte att skillnader ska slätas 
över utan de olika professionella kompetenserna ska komplettera 
och befrukta varandra, annars faller tanken med mångprofessionell 
samverkan och dess förtjänster.  

Öppen kommunikation som bygger på ömsesidig respekt är en 
förutsättning för mångprofessionell samverkan. Enligt modellen om 
synkronisering av resurser som analysen genererat är dynamiska 
mål, ansvarsdelning, professionskulturell samverkan och positiva 
relationer vägledande för ett sådant arbete. Öppen kommunikation, 
hög tillgänglighet och gemensamma samarbeten mot gemensamma 
mål motverkar negativa sociala representationer och stereotyper om 
varandra eftersom de utmanas av att man bättre lär känna varandra 
och får möjlighet att dels korrigera varandras förenklade föreställ-
ningar och missuppfattningar om varandra och dels utveckla ge-
mensamma sociala representationer som underlättar samspelet och 
kommunikationen mellan varandra. På detta sätt kan teampersoner, 
lärare och annan skolpersonal utveckla både ett förfinat samarbete 
där de med sina olika professionella kompetenser kompletterar var-
andra och gemensamma kunskaper och kompetenser i det överlap-
pande gränssnittet mellan deras olika professioner. 
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Idén om att teampersoner ska handleda lärare måste problemati-
seras och ifrågasättas. Mot idén om handledning (som bygger på 
den missvisande idén att teampersoner kan mycket mer än lärare) 
kan istället idén om konsultation ställas. I en konsultativ roll är 
teamperson och lärare aktiva och jämlika (de kan olika saker). Både 
teampersonens och lärarens expertis och kompetens betraktas som 
viktiga resurser som kompletterar varandra. Båda parter har ansvar 
för att analysera problemet och tillsammans generera interventioner 
som läraren sedan realiserar och som därefter följs upp tillsammans. 
Inom ramen för konsultation kan dock handledningsliknande inslag 
förekomma, t.ex. om resursperson förklarar och instruerar läraren 
en viss vetenskapligt baserad metod eller strategi som faller innan-
för teampersonens kunskapsområde. 

Tidiga interventioner 
En större satsning på tidiga interventioner redan i förskoleklass och 
de första åren på lågstadiet ses som angelägen. Det föreligger en 
bred uppslutning bland deltagarna i utvärderingen att detta skulle 
ge bättre resultat jämfört med fördröjda insatser först under högsta-
diet. Denna uppfattning är också i linje med aktuell forskningen om 
prevention och intervention. Tidiga insatser har betydligt högre 
sannolikhet att vara effektiva än senare insatser när det gäller att 
hindra högriskbarns utveckling mot problematiska och destruktiva 
utfall. Tidiga interventioner bör därför prioriteras i den fortsatta re-
sursteamsverksamheten. Dessutom behöver kommunen och skolor 
arbeta fram planer för preventiva verksamheter samt andra former 
av tidiga interventioner, inte minst i relation till familjecentraler och 
förskoleverksamhet. 

Det viktiga relationsarbetet med elever 
Analysen visar att resursteamsverksamheten inte bör ses som en 
isolerad företeelse. Den reguljära samverkan som äger rum mellan 
såväl skolpersonal och föräldrar som skolpersonal och elever bör 
också ses som ett prioriterat område för ett utvecklings- eller för-
ändringsarbete – inte minst det pedagogiska arbetet med att bemöta 
och utveckla positiva och stödjande relationer till elever som utma-
nar skolan samt deras föräldrar.  

Forskning visar att ju mer positiva och mindre negativa lärar-
elevrelationer är desto vanligare är det att elever har ett positivt so-
cialt beteende i skolan, både i och utanför klassrummet, och lyckas 
bra i sitt lärande. Positiva lärar-elevrelationer är särskilt viktiga för 
elever som utmanar skolan (s.k. ”högriskelever”, elever som anses 
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svåra att undervisa eller som uppvisar ”beteendeproblem”). När 
denna kategori elever uppfattar att deras lärare bryr sig om dem, är 
lätta att prata med, ger dem bra stöd och har en nära relation till 
dem så är de också mer benägna att efterleva skolans regler, är mer 
engagerade i och intresserade av skolan och är mindre aggressiva i 
skolan. 

Det viktiga relationsarbetet med föräldrar 
Resursteamets arbete med att försöka utveckla positiva och stöd-
jande relationer till och en respektfull och öppen kommunikation 
med föräldrarna där de främst (men inte enbart) fokuserar på ele-
vers styrkor och positiva beteenden har också stöd i forskningen. 
Det finns all anledning att verka för att ett sådant förhållnings- och 
arbetssätt blir en naturlig del i den dagliga skolverksamheten, i syn-
nerhet i skolor som har ett mer socialt utsatt upptagningsområde 
och när det gäller föräldrar till elever som utmanar skolan.  

Föräldrainvolvering (föräldrars engagemang och delaktighet i 
sina barns skolgång och skolarbete) har visat sig ha positiva effekter 
för hur väl deras barn klarar skolan. Metaanalyser av ett flertal ame-
rikanska studier visar att föräldrainvolvering positivt påverkar skol-
resultaten hos elever som växer upp i socialt utsatta eller underpri-
vilegierade områden. Det föreligger dessutom en additiv effekt vil-
ket innebär att elever lär sig ännu bättre i skolan när de har positiva 
relationer med både lärare och föräldrar jämfört med om de bara 
har positiva relationer med lärare. Arbetet med att stödja dessa för-
äldrar i sin föräldraroll bör därför ses som ett angeläget arbete. 
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 1

Bilaga 1 
 

 

Intervjuguide (frågeområden): elever 

 

• Den första kontakten med teamet/teampersonerna?  

• Hur har det varit för dig? Vad har hänt? Vad har ni sysslat 

med? 

• Hur har det påverkat dig? (skolan, hemma, kamrater, etc.) 

• Hur har det känts för dig? 

• Finns det saker som du tycker har varit bra?  

• Finns det saker som du tycker har varit dåliga? 

• Vad skulle kunna ha varit/gjorts bättre? 

 

 



 1

Bilaga 2 
 

 

Intervjuguide (frågeområden): föräldrar 

 

• Berätta lite om ditt/ert barn!  

• Hur kom du och din familj i kontakt med resursteamet? 

• Hur har det påverkat dig, ditt barn och din familj? 

• Vilka personer har varit med? Samverkan? Hur har det 

fungerat? 

• Finns det saker som du tycker har varit bra?  

• Finns det saker som du tycker har varit dåliga? Saker du 

saknat? 

• Vad skulle kunna ha varit/gjorts bättre? 

 

 

 



 1

Bilaga 3 
 

 

Intervjuguide (frågeområden): rektorer 

 

• Berätta: hur ni först hörde talas om och kom i kontakt med 

resursteamet! 

• Vad anser ni är resursteamets uppgifter? 

• Vilken roll har ni? 

• Vilka andra samverkar/samspelar ni med? Hur ser denna 

samverkan ut? 

• Hur tycker ni att samverkan fungerar?  

• Vad har fungerat bra?  

• Vad har fungerat mindre bra? 

• Vad skulle ni vilja förbättrades? 

 

 



 1

Bilaga 4 
 

 

Intervjuguide (frågeområden): lärare 

 

• Berätta: hur ni först hörde talas om och kom i kontakt med 

Resursteamet! 

• Vad anser ni är resursteamets uppgifter? 

• Vilken roll har ni? 

• Vilka samverkar ni med? Hur ser denna samverkan ut? 

• Hur tycker ni att samverkan fungerar?  

• Vad har fungerat bra?  

• Vad har fungerat mindre bra? 

• Vad skulle ni vilja förbättrades? 

 

 



 

Bilaga 5 
 

 

Intervjuguide (frågeområden): resursteamet 

 

• Berätta om ert arbete! Hur arbetar ni? 

• Hur tar ni er an ett konkret ärende? 

• Vilka samarbetar ni med? 

• Hur fungerar samverkan mellan er och 

- skolorna (lärarna, rektorerna, andra) 

- föräldrarna 

- barnen/ungdomarna/eleverna 

- socialförvaltningen 

- andra? 

• Vad har fungerat bra?  

• Vad har fungerat mindre bra? 

• Vad skulle ni vilja förbättra? 
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Ett resursteams samverkan med skola, elever och föräldrar – förtjänster, hinder och utmaningar 
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Sammanfattning 
Under året 2006 slöt Omsorgsnämnden och Barn- och ungdomsnämnden i Linköpings kommun ett samver-
kansavtal som innebar ett inrättande av ett resursteam bestående av specialpedagoger och socialarbetare i syfte 
att utveckla och effektivisera kommunens insatser beträffande utformandet av olika former av stöd till barn, 
unga och deras föräldrar. Resursteamets främsta mål är att öka andelen elever som fullföljer sina studier inom 
den ordinarie skolan. Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva resursteamets, lärares, rektorers, 
elevers och föräldrars föreställningar om vad som gynnar och missgynnar en framgångsrik samverkan och mot 
bakgrund av det generera en teoretisk modell om mångprofessionell samverkan mellan skolpersonal och re-
surspersoner i arbetet med elever som utmanar skolan. Sammanlagt 30 personer deltog i utvärderingen. Fyra 
elever i åldern 15-16 år samt sju föräldrar intervjuades. Åtta lärare och sju rektorer deltog i fokusgrupper. De 
fyra medarbetarna i resursteamet utgjorde en egen fokusgrupp. Bearbetning och analys av data genomfördes 
med hjälp av metoder och strategier från grundad teori.  
 
Medan elever, föräldrar och resursteamet har positiva representationer om utfallet så framträder dock en mer 
splittrad bild hos lärare och rektorer. Följande sociala representationer bland deltagarna om vad som missgyn-
nar en framgångsrik samverkan har identifierats: missgynnande ramfaktorer, låg förankring, låg tillgänglighet, 
bristande kommunikation, professionskulturella hinder, negativt socialt samspel, ouppnådda förväntningar 
och brist på intersektoriellt nätverksarbete. Följande sociala representationer bland deltagarna om vad som 
gynnar en framgångsrik samverkan har identifierats: positivt socialt samspel, öppen kommunikation, hög till-
gänglighet, konstruktiv konflikthantering, att arbeta mot gemensamma mål och framgång genom kompetens.  
 
Analysen resulterade i en grundad teori i form av en modell över synkronisering av resurser. Synkronisering 
hänvisar till processer som inkluderar och koordinerar olika resurser (dvs. individer, kunskaper, kompetenser 
och hjälp- och stödinsatser) så att de integreras och samverkar tillsammans för att utveckla elever positivt. 
Osynkronisering refererar till processer som motverkar integrering, samordning och koordinering av resurser i 
rörelse mot elevens positiva utveckling. Medan osynkronisering utgörs av statiska mål, ansvarsförskjutning, 
professionskulturell motverkan och aversiva relationer associerar modellen synkronisering med egenskaperna 
dynamiska mål, ansvarsdelning, professionskulturell samverkan och positiva relationer. Resultatet och model-
len diskuteras bl.a. i relation till professionsfrågor, social identitetsteori, lärares betydelsefulla roll i processen, 
konsultation, forskning om lärar-elevrelationer samt det viktiga relationsarbetet med föräldrar. 
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