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Titel 

Det handlar bara om att man måste tänka lite annorlunda 

It´s simply about thinking a bit different 
 

Sammanfattning 

Tanken att särskilja de elever som avviker från det som anses normalt är ingalunda en ny företeelse inom skolans 
värld.  Hur välmenande än tanken i grunden må vara, kan den dock leda till stigmatisering av den särskiljda eleven i 
fråga. Norrköpings kommun använder sig, i dagsläget, av resursgrupper för att möta elever med neuropsykiska 
funktionshinders behov. Målet med denna studie är att genom användandet av intervjuer såväl som observationer se 
hur elevernas pedagogiska förutsättningar samt förutsättningar för återgång till skolan skapas inom denna specifika 
resursgrupp. Ämnet inkludering inom skolan är innehavare av en komplexitet där eleven påverkas av ett flertal 
aspekter förutom det reella funktionshindret. Denna komplexitet kan leda till svårigheter att möta eleven och se 
individen med individuella behov.  
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Förord 
 

Först och främst vill jag tacka: 

 mina informanter för deras tid, engagemang och villighet att delta i studien. Utan er hade jag inte 

kunnat skriva denna uppsats! 

 min handledare Eva Bolander tackar jag för hennes kommentarer, tålamod och smidighet att låta 

mig testa min väg, men samtidigt tydliggöra vad som kan hända om jag gör det!  

Min familj förtjänar även de ett stort tack för servande, förståelse och acceptans samt 

uppmuntran under tiden jag varit i min studiebubbla! 
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Inledning 

 

Den svenska skolan har som målsättning att vara en skola för alla. Denna skola skall omfatta alla 

elever med individuella egenheter såväl som behov. Vad händer när elevens behov inte kan 

tillmötesgås av skolan den befinner sig på och hur väljer Norrköpings kommun att tillgodose 

elevens behov om denna problematik uppstår?   

Behovet av placeringar utanför skolan har ökat och Norrköpings kommun har, i dagsläget, valt 

att använda sig av så kallade kommungemensamma resursgrupper för elever vars behov av stöd 

inte kan tillgodoses av den enskilda skolan. Denna lösning förekommer inom flertalet kommuner 

och är tänkta för elever med funktionshinder som inte omfattas av särskolan såsom exempelvis 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  Tanken bakom gruppernas tillkomst – i Norrköpings 

kommun- var att eleven för en tid skulle ges möjlighet att, i en lugn miljö, skapa ett lugn och ett 

fokus för att sedan –om möjligt- återgå till ursprungsskolan. Trots detta hamnar elever mer eller 

mindre permanent i dessa grupper. Det som gör Norrköping intressant är att tankarna kring hur 

behoven hos dessa elevgrupper skall tillmötesgå ständigt är under omvandling och under hösten 

2010 har ett antal prioriterade elever ej kunnat erbjudas plats inom resursgrupp. Med målet att 

möta dessa elevers behov har Norrköpingskommun valt att tilldela elevernas ursprungsskolor en 

summa pengar för att motivera skolan att skapa bättre förutsättningar för att möta elevens 

individuella behov inom skolan.  

 

Syfte och frågeställning 

 

Syftet med föreliggande undersökning blir att undersöka vilka pedagogiska såväl som personliga 

förutsättningar som skapas för elevens integrerade verksamhet i de kommungemensamma 

grupperna.  

Vilken syn har pedagogerna på elevernas förutsättningar?  Vilka förutsättningar finns för elevens 

återgång till ursprungsskolan? Vad kan den exkluderande verksamheten ha för inverkan på 

elevens anpassning till skolans rådande normer? 

 

Metod 

 

Jag valde att genomföra en kvalitativ studie då jag ansåg att områdets komplexitet bäst kom till 

rätta genom observationer såväl som intervjuer.   Detta innebär att material har samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer samt fältobservationer inom skolmiljö. Alan Bryman benämner i 

boken Samhällsvetenskapliga metoder observationer som deltagande respektive icke-deltagande 

observationer. Skillnaden mellan dessa båda är att under en icke-deltagande observation deltar 

inte observatören i det vardagliga arbetet utan istället endast iakttar eleverna samt pedagogernas 
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interaktion. 1 I sin bok När kvalitativa studier blir text menar Anna-Liisa Närvänen att det under en 

fältstudie ses som viktigt att såväl kunna se det som sker som ”se det som sker i det som synes 

ske”.2  Tolkningen av detta kan vara att även vardagliga sysslor kan ses ur flertalet perspektiv. 

Sysslor som pedagogerna utför dagligen kan ges olika betydelse utifrån elevens individuella 

perspektiv såväl som den ursprungliga meningen av sysslan. Min roll som observatör blev 

deltagande i den reella skolmiljön samt även inom resursgruppen.  Denna form av observation 

innebar en interaktion med de individer som ingick i min fältstudie3. Rollen som iakttagande 

observatör kan dock hävdas att jag antog under raster där jag endast iakttog elevernas interaktion 

med varandra.  

Jag valde att intervjua den pedagogiska personalen för att få deras syn på elevernas 

förutsättningar. Valet av metod föll på semistrukturerad intervju. Denna ger mig som intervjuare 

mer utrymme att föra intervjun vidare genom att ställa följdfrågor då intressanta ämnen som är 

möjliga att utveckla kommer fram under intervjun.4  Jag använde mig av ett frågeschema där jag  

antecknat vilka områden som skulle avhandlas samt underområden till dessa. Intervjuer kan 

definieras som ” en kommunikationsform där någon berättar och besvarar frågor som ställs av en 

annan person och där det sagda registreras i någon form”.5  De enskilda intervjuerna 

genomfördes i ett avsides rum i resursgruppens lokaler. Dock kände jag efter att ha transkriberat 

de enskilda intervjuerna att materialet behövde förtydligas och att vissa frågor behövde utvecklas 

ytterligare. Detta ledde till att jag återvände till resursgruppen för en kompletterande 

gruppintervju. 

De intervjuer jag utförde spelades in via diktafon, för att sedan föras över till dator och 

transkriberas med hjälp av programmet Express scribe. Detta program underlättar, enligt min 

mening, transkriberingen. Detta då programmet kan sänka samt höja hastigheten på inspelningen 

samt det innehar tydliga tidsmarkeringar. Transkribering kan utifrån Eva Fägerborgs perspektiv 

ses som en process vilken innebär att det talade språk översätts och tolkas til l skriftlig form som, i 

möjligaste mån, ger det talade språkets alla skepnader rättvisa6. Det insamlade materialet, såväl 

intervjuer som observationer, kom sedan att bearbetas enligt grundad teori. 

 Grundad teori är en teorigenererande metod som har sin hemvist inom den symboliska 

interaktionismen.7 Denna metod kan ses som: 

[…]en väg till en ny teori som består av välgrundade antaganden om hur saker hänger 
samman och interagerar utifrån ett aktörsperspektiv[…]8 

                                                   

1 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö,2002), s.176 

2 Anna-Liisa Närvinen,  När kvalitativa studier blir text, s.26 

3 Magnus Öhlander, Deltagande observation, i Etnologiskt fältarbete ,Kaijser Lars & Öhlander, Magnus (red), 

(Lund,1999) s.78 

4 Bryman, s.127 

5  Eva Fägerborg, Intervjuer i Etnologiskt fältarbete ,Kaijser Lars & Öhlander, Magnus (red), (Lund,1999) s.57 

6 Ibid.s.69 

7 Gunilla Guvå, & Inger Hylander, Grundad teori, (Stockholm,2003) s.24 

8 Ibid. S.87 
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Gunilla Guvå och Ingrid Hylander, båda psykologer och fil. dr., menar i sin bok Grundad teori – ett 

teorigenererande forskningsperspektiv att valet att använda grundad teori motiveras om forskaren har 

som mål att dels ”nå fram till en teori som kan ge nya förklaringar som bidrar till förståelse av 

grundläggande sociala processer” samt att ”utforska generella skeenden och inte enskilda 

personer”.9 

Grundad teori består av fyra grundstenar. Dessa är teoretiskt urval, kodning, komparation och 

konceptualisering för att sedan dessa koder indelades i kategorier vilka sedan legat till grund för den 

analys som senare presenteras i denna uppsats. Enligt Strauss och Corbin innebär grundad teori 

bland annat att forskaren lägger sina förförståelse åt sidan för att istället låta materialet och 

tolkningen av materialet styra analysen. Corbin och Strauss menar vidare att det insamlade 

materialet kan ha olika betydelser för de personer som studerar materialet. Det är således 

forskaren som tar tillvara och ut det som denne anser vara av vikt för studien. Detta innebär 

vidare att hur forskaren väljer att titta på materialet kan bero på utifrån vilka teorier forskaren valt 

att arbeta med i studien. 

 Kodningen av materialet kräver att forskaren lär sig tänka i abstrakta former. 10 Guvå och 

Hylander menar att det ska kunna krävas av forskaren att denna redovisar sina ställningstaganden 

genom en beskrivning av vilken verklighet som forskaren anser sig kunna studera samt vilken 

kunskap som kan ses som möjlig att erhålla inom detta fält.11  Min förförståelse kan härledas såväl 

från arbetet med b-uppsats samt det faktum att mitt ena barn varit placerad i en projektklass i 

vilken Norrköpings kommun blandade elever med funktionshinder med elever som ansågs ha 

förmåga att arbeta självständigt. Denna förförståelse är något som jag försökt vara medveten om 

under arbetets gång. 12. Det transkriberade intervjumaterialet såväl som anteckningar från 

observationer kodades och kategoriserades tills empirisk mättnad uppnåtts.  

Nästa steg av analysen är komparation. I detta steg skall koderna gås igenom för att påvisa 

sammanhang mellan koder samt orsaker till att dessa specifika koder hänger samman skall 

påvisas. De kodade indikatorerna förs ihop till kategorier. Dessa kategorier ges sedan ett 

överskådligt namn, en gemensam nämnare för vad dessa koder speglar.13 Här jämförde jag de 

olika koderna för att se hur och om dessa passade eller inte passade samman. Kodningen kan ses 

som ett pussel där var bit kan tänkas höra samman med någon annan och ibland överraskades jag 

över de kategorier och –så småningom- analyser som materialet förde fram. Grundad teori menas 

vara en teorigenererande forskningsstrategi genom detta kan det ses som viktigt att hela tiden 

vara nytänkande. Guvå och Hylander menar att syftet inte är att göra en beskrivning av 

forskningsområdet utan att försöka hitta nya grepp som kan leda till en ny förståelse.14 Den sista 

                                                   

9 Gunilla Guvå och Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv, (Stockholm, 2003), s.16. 

10 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Bascis of qualitative research 3e ed, (Sage,2008) s.160 

11 Guvå&Hylander. S.88 

12 Ibid, s. 34. 

13 Gunilla Guvå och Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv, (Stockholm, 2003), s. 40. 

14 Ibid, s. 41. 
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byggstenen i grundad teori är konceptualisering. Konceptualiseringen ligger till grund för den 

analys, vilken kommer att presenteras senare i detta arbete. 

Avsikten med mitt val av grundad teori blir att låta empirin tala för att se hur elevens behov 

tillgodoses i nuläget inom resursgrupperna. Intervjuer såväl som observationerna skapar 

tillsammans ett material varifrån jag kan hämta den kunskap som krävs för att besvara mina 

frågeställningar. 

 

 

Teorier och tidigare forskning 

 

Teorier 

 

De teorier jag valt att använda i detta arbete känns relevanta genom att de påvisar samhällets 

normer och värderingar påverkar individens syn på sig själv och andra. Dessa normer och 

värderingar är något som genomsyrar synen på elever med funktionshinder. Samhället baseras på 

de individer som bebor det. Dessa individer fostras till anpassning gällande samhälleliga normer 

och värderingar. Detta innebär att samhället har behov av socialiserande institutioner som skolar 

in människor i gällande normer och värderingar.15 Individen formas genom att vi interagerar och 

agerar tillsammans med andra individer. Enligt Brodin och Lindstrand ses skolan som en 

socialiserande institution16 inom vilken elever – inte enbart tar tillvara kunskap - utan även lär sig 

socialisera med andra för att lära sig de sociala koder som existerar inom skolans värld.  

Den symboliska interaktionismens centrala begrepp är symbol, språk samt kommunikation. 

Sociologen Charles Cooley menar att ”människan är som sociala varelser aspekter av samma 

helhet”.17  Innebörden av interaktionen exempelvis kommunikationen tolkas genom begrepp som 

mening, tolkning samt förståelse. ”Den sociala verkligheten blir väsentligen en symbolisk 

verklighet, en värld av mening.”18  Människans identitet förvandlas och omförhandlas i 

förhållande till den sociala kontext individen för närvarande befinner sig i. Den sociala ordningen 

baseras på den process varigenom institutioner uppstår så kallad institutionalisering. Inom våra 

sociala relationer skapar vi nya vanor och rutiner genom vårt handlande. 19 

Individerna skapar enligt denna teori sin verklighet bestående av institutioner samt dess 

legitimeringar och godkännanden kring handlingar samt beteenden. Men denna skapade 

verklighet skapar genom socialisering även individernas individuella identiteter. Socialiseringen 

                                                   

15 Jane Brodin & Peg Lindstrand, Perspektiv på en skola för alla, (Lund,2004) s.13 

16 Ibid s.13 

17 Charles Cooley, Samhället och individen, (Göteborg,1981) s.8 ff 

18 Ibid.s.9 

19 Mats Alvesson & Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion ( Lund,2008) s.86 



 5 

ses som en samhällelig påverkan genom vilken sociala normer och kunskap internaliseras. Den 

primära socialisationen innebär inlärningssekvenser som definieras socialt 20. Vid exempelvis fyra 

månaders ålder förväntas ett barn kunna rulla runt och sträcka sig efter saker. Barnet förväntas 

även inneha ett visst ordförråd vid en specifik ålder. Förmågan att kommunicera är en väsentlig 

del av socialisationsprocessen.21Under primära socialisationen påverkas barnet av de signifikanta 

andra som definieras av föräldrar och andra närstående. Barnet identifierar sig inte endast med 

signifikanta andra utan även en massa av de generaliserade andre. Dessa kan benämnas som ett 

samhälle. Endast i kraft av dessa generaliserade andra stabiliseras det egna jagets identifikation 

och kontinuitet.22 De generaliserade andre kan även ses som bärare av de samhälleliga normer 

inom vilka individens jag skall fostras23. Berger och Luckmann menar att den primära 

socialisationen avslutar då individen etablerar massan det vill säga den generaliserade andre i sitt 

medvetande.24 Den sekundära socialisationen, vilken exempelvis kan omfatta skolvärlden, ses 

som mer formaliserad och abstrakt och de signifikanta andra kan ses som utbytbara, exempelvis 

lärare. Ett viktigt redskap för att upprätthålla den subjektiva vekligheten är konversation. 25 

Genom konversation såväl som genom det som inte direkt sägs utan mer underförstås skapas 

individens verklighetsbild.26 

 

Kunskapssociologin ses som en empirisk disciplin där teorier måste kunna prövas genom 

hänvisning till bland annat observationer.27 Samhället ses som en process som ständigt skapas 

samt vars innehåll och gestalt endast finns tillgängliga i den formande skapelseprocessen.28 

Teorier såsom Goffmans stigmateori samt sociologen Cooleys teori om spegeljaget kan ses som 

relevanta för detta ämnesval. Stigmateorin kan tolkas som den stämpel som de normalfungerande 

applicerar på de som kan ses som avvikande eller på något vis udda. 29Goffman menar att när vi 

möter en främling tillskriver vi denna främling egenskaper. Vi skapar en virtuell social identitet till 

denna individ. Då vi lär känna denna främling kan vi upptäcka att denna innehar någon egenskap 

som gör honom olik oss andra. Genom detta reduceras främlingen från en fullvärdig individ till 

en utstött stigmatiserad individ. Denna stämpling innebär ett stigma då individen ses som mindre 

värd genom vanhedrande omdömen såsom oförmögen, oduglighet eller exempelvis 

handikappad.30 De attityder vi som definierar oss själva som normala väljer att inta mot en person 

                                                   

20  Peter Berger  & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi, (Stockholm,2007) s.160 

21 BergerLuckmann s. 161 

22 Ibid s.157 

23 Mats Hilte, Avvikande beteende, (Lund,1996) s.114 

24 Ibid. S.160 

25 Alvesson& Sköldberg s.89 

26 Ibid s.89 

27 Nils Gilje&Harald Grimen, Samhällsvetenskapernas förutsättningar, (Göteborg,2007) s.305 

28 Lars-Erik Berg, Den sociala människan i Moderna samhällsteorier, Per Månsson, ( red) ,(Stockholm,2007) s.152 

29 Erving Goffman, Stigma, (Stockholm,2007) s.11 

30 Ibid. S.12 
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med stigma samt de åtgärder vi vidtar mot denna är, enligt Goffman, välbekanta då det är sådana 

reaktioner som välmenande sociala insatser är avsedda att lindra eller att vända till godo. 

Goffman fortsätter:: 

 

Definitionsmässigt anser vi att en person som innehar stigmat inte är fullt mänsklig. 
Utifrån detta vidtar vi diskriminerande åtgärder av olika varianter där vi på ett effektivt 
men oavsiktligt reducerar den andres livsmöjligheter.31 

 

Goffman menar att vi bygger en stigmateori för att förklara den andra individens 

underlägsenhet.32 Genom användandet av denna teori kan vi rättfärdiga de aktioner som vidtas 

för att definiera stigmat samt att återanpassa den stigmamärkta till det vi ser som normalitet. 

Cooley hävdar att vår självbild bygger på hur andra ser på oss och även på vilken uppfattning vi 

tror att andra har om oss.33 Cooley menar vidare att individen och samhället skapar varandra. 

”Individen finns inte till, som social individ, utanför samhället.”34  I samvaro med de andra 

formas individens medvetande och självmedvetande samt utan de andra är individen ingen social 

varelse. Den sociala individen föds, enligt Cooley, i en primärgruppssamvaro, vilken han 

benämner som ”grunden för den mänskliga naturen och de mänskliga idealen.”35 

Som individer skapar vi samhället såväl som samhällets normer skapar de sociala kontexter inom 

vilka vi finner oss tillrätta. Normer och värderingar varierar från olika samhälleliga kontexter. 

Detta innebär att det som tolkas som normalitet i ett sammanhang kan tolkas som en avvikelse i 

nästkommande sammanhang. Den grupp jag iakttagit bildar sina normer och sin acceptans kring 

individerna inom gruppens problematik och det som tolkas som normalitet inom gruppen ses 

som avvikande utanför gruppen, där den generaliserade andre har andra utgångspunkter och 

definitioner för vad som ses som normalt agerande. 

 

 

Tidigare forskning 

 

Jane Brodin och Peg Lindstrand belyser i Perspektiv på en skola för alla problematiken att möta 

eleverna utifrån elevens individuella behov. De påvisar hur synen på elever som avviker från det 

som definierats som normala förändrats samt hur skolan som institution exkluderat de avvikande 

                                                   

31 Ibid s.12 

32 Ibid s.14 

33 Hilte,s.110 

34 Cooley, s. 12 

35 Ibid.s. 12-13 
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för att bibehålla en homogen grupp. Inkluderingens olika former presenteras samt de sätt som 

inkludering såväl som exkludering av elever med funktionshinder förändrats sedan 1920. 36 

Med syfte att få en ökad insikt kring den komplexa problematiken med funktionshinder som 

ADHD samt Autism i kombination med inkludering har jag valt att använda mig av Att vilja se 

möjligheter i svårigheter av specialpedagog Britt-Inger Olsson och Kurt Olsson. De presenterar olika 

psykologiska såväl som specialpedagogiska teorier till varför barn kan drabbas av 

koncentrationssvårigheter. De menar att de känslomässiga svar som barn får på sina 

känslouttryck samt att de tillåts använda sig av sitt fullständiga tankespektrum formar barnets 

självkänsla. Olsson och Olsson poängterar även vikten av att läraren inom förskola och skola tar 

tillvara på barnets intressen för att kunna stödja dess utveckling och därigenom kompensera de 

som inte växer upp inom en miljö som tillfredsställande inspirerar dess möjligheter till utveckling. 

De skriver vidare: ”i en grupp där barns nyfikenhet, intresse, glädje och stolthet bekräftas skapas 

också goda förutsättningar för lärande”.37 Förhållningssättet med vilket barnet bemöts, skapar 

därigenom inte enbart barnets bild av sig själv utan även bilden av barnets förmåga att ta till sig  

kunskap. Yvonne Karlssons avhandling Att inte vilja vara problem från 2007 behandlar den självbild 

elever som inte lever upp till skolans normer och värderingar tillskriver sig själva. Hon tydliggör 

även det så kallade osynliggörandet av de elever som inte lever upp till skolans normer och 

värderingar.  Karlsson visar även på hur tillhörigheten och inkluderingen av elever i resursgrupp 

sker på andras villkor samt att trots elevens särskilda behov kommer ofta deras behov i andra 

hand.38 Eleverna i denna avhandling ses som auktoritetsstyrda och beroende av pedagoger för att 

såväl passa tider samt var de rumsligen ska befinna sig. Gruppen är placerad i en undanskymd 

verksamhet vid sidan av ordinarie verksamhet.39 Eleverna i denna avhandling tillskriver den ideala 

eleven en förmåga att kunna invänta sin tur, arbeta hårt samt sitta stilla. Då eleverna inte klarat att 

leva upp till detta ideal uppfattas de själva ha förorsakat flytten till resursgruppen.40  I Att platsa i 

en skola för alla av Eva Hjörne och Roger Säljö tar upp problematiken kring att stämplas som 

avvikande inom skolan.  Hjörne & Säljö påvisar genom att använda sig av utdrag från 

elevhälsovårds protokoll hur problemen ofta placeras hos eleven som utreds. Genom att använda 

kategorier som avvikelser tilldelas eleverna identiteter som är anpassade till dessa kategorier. 

Kategorierna som används härleds till barnets förutsättningar i form av beteende, mognad såväl 

som dess förmåga att fokusera och följa med i undervisningen. Termer som exempelvis […] 

eleven är svag, svagt begåvad ,är lite dum i huvudet, omogen eller skoltrött […]41 förekommer 

och skapar ett intryck av att eleven innehar problemen såväl som att skolan friskiver sig från 

ansvarstagande för de problem som uppstår.42  Dessa kategorier hjälper även skolan att föra 

                                                   
36 Jane Brodin & Peg Lindstrand ,Perspektiv på en skola för alla (Lund, 2010) s.86 

37  Britt-Inger Olsson & Kurt Olsson, Att se möjligheter i svårigheter, (Lund,2007) s.77 

38 Yvonne Karlsson,  Att inte vilja vara problem, (Linköping, 2007) s.64 

39 Ibid.s.77 

40 Ibid.s.84 

41 Eva Hjörne & Roger Säljö, Att platsa i en skola för alla, (Stockholm, 2009) s.143 

42 Ibid.s.98 



 8 

eleven genom skolgången på ett sätt som bäst kan sägas tillmötesgå elevens behov. Eleven 

kommer även bemötas av skolpersonal med utgångspunkt ur den identitet som kategorierna 

tillskriver denne. 43 Gemensamt för Karlsson samt Hjörne och Säljö är att dessa både fokuserar 

på hur eleven ses som bärare av problematiken såväl som det stigmatiserande detta innebär. 

Vikten av förståelse samt bemötande från skolpersonal för att undvika denna form av 

stigmatisering är något som Tony Attwood behandlar i  Asperger´s syndrome :a guide for parents and 

Professionals .Han menar att eleven med asperger kan behöva speciell förståelse och acceptans 

exempelvis genom att elevens behov av rast kan vara annat än en elev utan funktionshinder. 

Eleven med asperger kan finna ro exempelvis genom att få stanna inne i biblioteket under rasten 

eftersom rastens sociala koder kräver för mycket av denna.44 Det kan även behövas att en 

aktivitet bryts då eleven uppvisar tendenser som kan tolkas som att eleven är nära ett utbrott  av 

olika slag. Attwood påvisar även hur metoden sociala berättelser kan tolkas som effektiva för att 

få eleven att förstå koder i en speciell social situation som exempelvis att vänta på sin tur . 

Metoden som syftar till att utveckla elevens förmåga att anpassa och förstå det sociala livet har 

utarbetats av lärarinnan Carol Gray.45 Sociala berättelser kan även få andra att förstå barnets 

agerande som annars kan tolkas som naivt, eller olydigt46 Attwood påvisar även risken med att 

flickor med aspergers misstolkas såsom omogna och därigenom osynliggörs deras problematik. 

Detta är även något som artikeln Sex differences in Autism Spectrum Disorder: An examination of 

developmental functiononing , Autistic symptoms, and coexisting behavior problems in toddlers  av Sigan L. 

Hartley och Darryn M. Sikora behandlar. Denna artikel presenterar en undersökning i vilken unga 

barn med autisms olika förmågor och egenskaper undersökts. Denna undersökning menar att 

flickor med autism innehar större kommunikativa egenskaper än pojkar.47  Dock är det, enligt 

undersökningen, 3- 4 gånger flera pojkar än flickor som innehar diagnosen, vilket kan ses som en 

förklaring till att forskningen inom autism är inriktad mot pojkar 48 samt att pojkar ses som 

mötande de stereotypa bilderna av vilka egenskaper en individ med autism förväntas inneha. 

Autistiska flickor menas inte inneha det restriktiva och repetitiva agerandet under lek såväl som 

intressebas, i samma utsträckning som pojkar med diagnosen. En skillnad ligger även i att 

flickorna i större utsträckning riskerar att få psykiska problem såsom ångest och depressioner 

samt sömnbesvär under uppväxten49.  Flickornas diagnos definieras således genom hur pojkarnas 

problematik ter sig. Detta kan leda till att flickornas problem inte syns under det  dagliga 

skolarbetet och därigenom osynliggörs flickornas problem.  

                                                   
43 Hjörne & Säljö s.155 

44 Tony Attwood, Asperger´s syndrome-a guide for parents and professionals 
(http://site.ebrary.com.lt.ltag.bibl.liu.se/lib/linkoping/docDetail.action?docID=5000368 2010-05-04 s.31 
45 http://www.thegraycenter.org/social-stories/carol-gray 2010-05-14 

46 Ibid.s.33 

47 Sigan L Hartley, & Darryn.M Sikora,”Sex differences in autism spectrum disorder: An exam ination of 

developmental functioning, autistic symptoms, and coexistisng behaviour problems in toddlers” I J Austism Dev 

Disord  (39:2009 s.1715-1722 ) s. 1720 

48 Ibid s.1719 

49 Ibid.s.1720 

http://site.ebrary.com.lt.ltag.bibl.liu.se/lib/linkoping/docDetail.action?docID=5000368
http://www.thegraycenter.org/social-stories/carol-gray
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Etiska reflektioner 

 

Jag valde att ta kontakt med rektorn för den specifika skolan för godkännande av min studie. 

Sedan rektor lämnat sitt godkännande, tog jag kontakt med resursgruppen där jag ville förlägga 

mitt arbete. Jag har varit noga med att informera alla kring vad mitt arbete syftar till samt att de 

när som helst under arbetets gång kan välja att avbryta sitt deltagande i studien. Min handledare 

och jag diskuterade hur informationen till föräldrarna skulle gå tillväga. Dock ansåg vi att 

undersökningen ej skulle handla direkt om enskilda eleverna utan vara riktad mot pedagogernas 

syn på pedagogiken i gruppen. Föräldrarna till de elever som var inskrivna i resursgruppen vid 

tidpunkten för min undersökning informerades av personalen. Jag lämnade kontaktnummer där 

de –om så önskade- kunde nå mig. 

En forskare bör ha stor inblick i vilka konsekvenserna av en identifiering av en individ samt den 

möjliga skada publiceringen av en studie kan medföra. Därför, menar Närvänen i sin bok När 

kvalitativa studier blir text att det alltid kan ses som forskarens skyldighet att ta ställning till etiska 

frågor.50 Offentliga rapporter och dokument ska undvika att ange uppgifter utifrån vilka en 

specifik social miljö eller enskilda individer kan identifieras.51Detta är något som jag valt att ha 

med i tankarna under arbetet med min uppsats.  

Individsskyddskravet säger att individer ska skyddas från otillbörlig insyn samt inte utsättas för 

fysisk eller psykisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Individsskyddskravet kan vidare delas in 

i fyra konkreta delar: 

Konfidentialitetskravet syftar till att identifieringen av de intervjuade skall försvåras genom att 

informanterna avidentifieras. Detta ser jag som extra viktigt då den grupp jag undersöker kan ses 

som en svag och redan utsatt grupp.  Jag har valt att ge samtliga informanter kvinnonamn för att 

inte tydligt utpeka de manliga medlemmarna i personalgruppen. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen måste samtycka till deltagande. 

Informationskravet menar att forskare ska informera uppgiftslämnare såväl som deltagare om 

uppgiften i projektet samt vilka villkor som gäller för deltagandet. Det ska även framgå att 

deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin medverkan.52  

Nyttjandekravet syftar till att materialet som samlats in endast kommer att användas i den 

utsträckning som informant och forskare enats kring. 

Oscar Pripp skriver i Reflektion och etik om den tredje närvarande som en osynlig frågeställare. Han 

syftar här till den omslutande uppfattning som kan drabba en specifik kategori människor som 

tillskrivs ett samhälleligt intresse.  Detta intresse får till följd att dessa individer bedöms som ett 

                                                   

50 Anna-Liisa Närvänen, När kvalitativa studier blir text, (Lund,1999) s.67 

51   Ibid s.68 

52 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s.7 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 10 

kollektiv och tillskrivs en mängd egenskaper, vilka kan vara svåra att välja bort i mötet med andra. 

Följaktligen omsluts individen av andras uppfattningar om de karakteristiska egenskaper gruppen 

innehar.53 Eva Fägerborg utvecklar detta genom att mena att en intervjuade som är medveten om 

denna omslutande uppfattning kan göra val för att förmedla en tillrättalagd syn på gruppen 

genom att exempelvis framhäva eller nedtona frågeställningar som kan leda till att meningarna 

kring gruppen förstärks.54 De förutfattade meningarna som samhället har kring exempelvis barn 

med funktionshinder kan skapa en bild av vad dessa barn förväntas uppnå genom social träning 

eller anpassning. Dessa bilder kan förhindra att barnet bemöts som individ och istället som 

tillhörande ett kollektiv som omsluter alla individer med detta specifika funktionshinder.  

 

Bakgrund 

 

Särskiljandet av elever med neuropsykiatriska funktionshinder såsom ADHD, Autism och 

Aspergers kan ses ur en tidsmässig diskurs. Under 1800-talets moraliska och religiösa diskurs 

benämndes dessa barn som utan erforderlig fattningsförmåga, fåne, idiot, sinneslö, lat, fattig, 

stygg såväl som vanartig.  Dessa begrepp har under tidens gång omvandlats för att under 1990-

talet handla mer om en biomedicinsk diskurs som beskriver eleverna med ord som psykiskt 

utvecklingsstörd, begåvningshandikappad, ADHD, Aspergers, autism och Tourettes.55  

Exempelvis ADHD kan inte ses som ett entydigt avgränsbart tillstånd. Dessa diagnoser är 

exempel på vad som kallas symptomdiagnoser. Funktionshindren betraktas som osynliga sådana 

vilket ytterligare påvisar problematiken med att fastställa dess karaktär. 56 Elevernas svårigheter 

syns inte på ytan och därigenom kan omgivningen misstolka deras agerande som ouppfostrat, 

bråkigt eller som enbart besvärligt. 

Tanken om särskiljning av barn som ses som abnormala eller avvikande kan spåras redan till 

folkskolans skapande. Differentiering eller segregering sågs 1906 som något fördelaktigt för alla 

elever. De elever som ansågs som innehavare av intellektuella brister menades hämma 

undervisningen och därigenom även skapa en ofördelaktig läromiljö för de övriga eleverna. 57 

Genom avskiljandet ansågs alla parter gynnas, eleverna med funktionshinder fick en anpassad 

undervisning, de kvarvarande eleverna bildade en homogen grupp med förbättrade resultat vilka 

även förenklade lärarens undervisningsmöjligheter. Sett ur dåtidens perspektiv kunde även 

elevernas förbättrade resultat ses som gynnande för lärarens status. 58 Särskiljandet gick från 

exkludering till integreringstanke 1967 då ett beslut som menade att grundskolan måste ta emot 

och integrera barn med grava funktionshinder inom skolan kom. Lösningen för skolorna blev att 

                                                   

53 Oscar Pripp, Reflektion och etik i Etnologiskt fältarbete, Lars Kaijser & Magnus Öhlander  (lund, 1999) s.43 

54 Fägerborg, s.58 

55iHjörne&Säljö.s.55 

56 Ibid s.52-53 

57 Hjörne&Säljö s. 31 

58 Ibid.s.31 
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låta specialläraren samverka och assistera eleven med speciella behov inom klassen. Detta kallades 

samordnad special undervisning.59  Barn med funktionshinder ses som innehavare av samma 

grundläggande behov som alla andra barn, dock kan de under en period vara i behov av särskilt 

stöd. Detta stöd kan innebära att svårigheterna inom skolan förminskas eller kanske helt 

försvinner. 60 Då eleven tilldelas stöd exempelvis i form av en resurs som följer eleven genom 

skoldagen kan elevens skolgång förenklas och därigenom kan eleven måhända klara resterande 

skolgång utan stöd. Dock kräver det att skolan kan identifiera och möta elevens behov. 

I Perspektiv på en skola för alla menar Brodin och Lindstrand att för att en elev ska ses som 

integrerad krävs först att eleven varit segregerad det vill säga avskild. En placering av en elev med 

funktionshinder i en klass där de övriga eleverna inte är funktionshindrade innebär inte per 

automatik att eleven blir integrerad om inte eleven betraktas som en naturlig del av klassen såväl 

som gruppen och därigenom upplever sig ingå i gemenskapen. 61 Pedagogen Mårten Söder väljer 

att indela integreringen i fyra nivåer. Han benämner den lägsta nivån som en fysisk integrering. 

Här menar han den rena placeringen av en särskola i närhet av, men utan anslutning till, en 

grundskola. Den funktionella integreringen, menar Söder, omfattar kontakt i form av 

gemensamma utrymmen såväl som gemensamma aktiviteter för hela skolan. En social integrering 

ses som relationsbunden. Här interagerar eleverna och skapar sociala relationer med varandra 

oavsett eleven innehar funktionshinder eller ej. Som en total gemenskap ses den samhälleliga 

integreringen.  Den innebär en fullständig integrering där individerna samverkar och accepteras 

inom samhället på likvärdiga villkor.62 

Peder Haug menar i sin rapport Pedagogiskt dilemma - Special undervisning att lärare och sakkunniga 

med målsättningen att hitta en anpassad miljö för den enskilda eleven väljer att plocka eleven ur 

klassammanhanget för en placering i en avskild lugnare miljö. Detta väljer Haug att kalla en 

exkluderande form av inkludering.63 Motsatsen benämns som inkluderande integrering. Här 

undervisas eleven i den klass där eleven har sin klasstillhörighet. Inkluderande integrering har 

som mål att det ligger såväl i barnets som i samhällets gemensamma intresse att alla deltar i 

samhällsgemenskapen och får gemensam undervisning från unga år.64  Den exkluderande 

inkluderingsformen kan liknas med de särskilda undervisningsgrupper inom vilka elever med 

neuropsykiatriska funktionshinder placeras för att bättre kunna bemöta deras individuella 

behov.65 En särskild undervisningsgrupp innebär att eleven lämnar sin klass för att vistas och 

undervisas i en grupp speciellt anpassad för elevens behov.66 

 

                                                   

59 Ibid.s.44 

60 Brodin&Lindstrand s.69 

61 Brodin&Lindstrand s. 70 

62 Brodin&Lindstrand s.86 

63 Peder Haug, Pedagogiskt dilemma ,(Stockholm,1998) http ://www.skolverket.se/publikationer?id=471 s.23 

64 Ibid.s.24 

65 Hjörne&Säljö.s.47 

66 Brodin&Lindstrand.s.86 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=471


 12 

 I samband med läroplan 80 kom tanken kring en skola för alla. Denna läroplan kompletterades 

med idéer som att man avskiljde elever till särskilda undervisningsgrupper om det ansågs som 

nödvändigt baserat på elevens problematik. Läroplanen menar att om eleven hade stora 

intellektuella eller fysiska svårigheter rekommenderades kompensatoriska strategier. Detta 

inkluderade placering i särskild undervisningsgrupp.67 Norrköpings kommun har skapat så kallade 

resursgrupper för placering av exempelvis barn med aspergers syndrom eller ADHD. De har en 

hög ambitionsnivå vad gäller elevens individintegrering men om avsikten med integrerad 

särskoleverksamhet skall vara att elever med funktionshinder anpassas till vad vi kallar normalitet 

kan det tyckas att det motsägs av att eleven exkluderas från det dagliga arbetet i klassen.  

En av förutsättningarna för att eleverna ska få söka till dessa grupper är att deras skola bedöms 

ha uttömt alla resurser för att tillmötesgå elevens individuella nivå. Eleven får då lämna sin 

ursprungliga skola för att placeras i resursgrupp. Resursgruppens mål är integrering men det skall 

ske utifrån elevens individuella förmåga. Då vissa elever kan delta på samtliga lektioner i sin klass, 

kan andra vara med på utvalda lektioner samt ha resterande lektioner enskilt. Så väl social träning 

som vardagsträning är viktiga moment i arbetet inom grupperna. 68 Pedagogerna i dessa grupper 

menas ha spetskompetens för att möta elevernas individuella behov.69  En elev placerad inom 

resursgrupp har ofta en anpassad studiegång det vill säga undervisningen tillåts avvika från den 

läroplan som gäller för skolan.  

 

Presentation av fältet 

 

Jag har intervjuat personalen inom en av resursgrupperna i Norrköpings kommun. Denna 

specifika resursgrupp består av åtta elever samt sex pedagoger med skiftande utbildning. Eleverna 

inom resursgruppen är inskrivna inom låg- och mellanstadium det vill säga förskoleklass till 

årskurs sex. Personalen består till största delen av förskolelärare eller barnskötare som 

vidareutbildats för att möta barnen inom denna grupps speciella behov. Personalgruppen består 

av pedagoger såväl av båda könen som blandade åldrar. Detta kan leda till  att eleverna möter 

individer med olika sätt att uttrycka sig både i tal såväl som agerande. Två av personalen var 

delaktiga i gruppens skapande för tiotalet år sedan. Resursgruppen är placerad avsides, dock inom 

promenadavstånd från den skolan som de tillhör.  Miljön är vacker och utomhusmiljön är 

anpassad för barn. Det faktum att gruppen är placerad i baracker skapar emellertid en känsla av 

att vara en temporär lösning. Barackerna är så kallade moduler som hyrs av Norrköpings 

kommun och personalen fick lämna önskemål kring utformandet av lokalerna. Inomhus upplever 

jag att det råder ett lugn och miljön påminner mer om en förskola än om en ren skola. Baracken 

är uppdelad i små rum där undervisningen av eleverna sker. Datorer förekommer inom vart rum 

                                                   

67 Ibid.s.47 

68 http://www.norrkoping.se/barn-utbildning/elevhalsa/resursgrupper/oxelbergsskolan/20100308 

69 http://www.norrkoping.se/barn-utbildning/elevhalsa/resursgrupper/20100308 
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och används flitigt i samband med undervisningen. Eleverna har sina scheman uppskrivna på de 

tavlor som finns uppsatta i respektive rum.  

 

Analys 

 

I denna analysdel presenteras de teman som kategoriseringen enligt grundad teori ledde fram till. 

De teman som utkristalliserade sig är exkluderande, utsatthet, skolgörande, inkludering, 

kommunikation, bemötande samt förhållningssätt. Under dessa rubriker kommer jag utveckla 

teman genom att koppla dem till informanternas utsagor samt till teorier såväl som tidigare 

forskning. 

 

Exkluderande  

 

Norrköpings kommun har valt att använda sig av resursgrupper för barn med exempelvis 

neuropsykiatriska diagnoser som exempelvis adhd, aspergers och autism. Resursgrupperna 

menades vara en tillfällig lösning för att eleven skulle ges möjlighet till att skapa strategier för att 

möta kraven inom den reguljära undervisningen men vistelsen inom resursgruppen blir för 

flertalet elever en permanent sådan. Placeringen ska prövas med en regelbundenhet för att se om 

det är den lämpligaste placeringen. Malin, kommunansvariga för resursgrupperna, menar att 

stödsamordnare har ansvar att övervaka att eleven är på rätt plats. Den ansvariga rektorn skall 

initiera möte där var elevs placering inom gruppen skall prövas för att se utreda elevens 

möjligheter för återgång till – om möjligt- ursprungsskolan. Detta är dock något som 

pedagogerna anser brister och de efterlyser mer kommunikation kring placeringar såväl som med 

ursprungsskolan. Sedan ursprungsskolan bedömt att de inte kan göra mer för barnen tas , i samråd 

med elevhälsoteamen, beslut om att eleven ska ansöka för plats i resursgrupp. Antagningen till 

dessa grupper har förändrats, tidigare gjordes en bedömning utifrån vilka som hade störst behov 

dock har nu detta ändrats till ” har man blivit prioriterad så ska man också bli erbjuden plats.”  

Kravet för att eleven skall placeras är att ursprungsskolan bedöms ha uttömt alla resurser för att 

möta elevens behov. Denna bedömning kan upplevas som subjektiv och varierar från skola till 

skola. Skolans förutsättning att bemöta elevens behov menar informanten Malin, kan bero på 

såväl lokalmässiga hinder som bristande kompetens hos personalgruppen . Malin menar att det 

bör finnas krav på ursprungsskolan att de ska arbeta med att förbättra och fylla på sin kompetens. 

Hon menar att skolan bör:  

Se till att det händer saker där så barnen kan komma tillbaka under tiden jobbar vi 
med barnet i gruppen då för det är ju möjligt att man behöver flytta på eleven för att 
det inte finns förutsättningar av olika skäl för att det kommer vara så men då ska man 
åtgärda det som eventuellt brister eller det som man kan se en möjlighet att åtgärda 
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och sedan är det ju inte alltid så lätt att flytta på personal för ibland så krävs det 
också[…] 

Dock upplever pedagogerna såväl som Malin att ursprungsskolan lägger problematiken på eleven 

för att sedan gå vidare utan att reflektera över vilka faktorer som kan ha bidragit till den 

uppkomna situationen sedan eleven lämnat dem. Under höstterminen 2010 har antalet elever 

som söker till resursgrupperna överskridit antalet tillgängliga platser. För att möta behovet har 

Norrköpings kommun valt att föra ut pengar till de skolor där de elever som inte fått plats 

kommer att kvarstanna. Detta görs med förhoppningen om att pengarna ska förändra synsättet 

och ”[…] i förlängningen att området ska kunna bygga upp egna verksamheter där behoven kan 

mötas[…]” 

Om elevens behov kan mötas i närområdet skulle elever slippa forslas från sitt hem till en 

resursgrupp som kanske är placerad 4 mil från hemmet. Dock krävs det att personalen på 

hemskolan kan bygga upp kompetens och anamma ett alternativt tänkande utanför de gängse 

normerna för att möta elevens individuella behov samt problematik. Malin avslutar med att säga 

att det krävs strategier för att förstå hur eleverna med autism tänker. Det krävs ett annat sätt att 

tänka vilket kan försvåra inkluderingen om personalgruppen i stort inte förstår eller accepterar att 

det krävs olika förhållningssätt och strategier mot olika elever beroende på funktionshindrets 

problematik såväl som individuella förutsättningar . De strategier som kan appliceras på en elev 

behöver inte per automatik fungera på nästkommande elev. Elevernas individuella personlighet 

påverkar vilka förutsättningar eleven har för att tillgodogöra sig exempelvis en inkludering såväl 

som vilken undervisningsform som bäst skapar en lärande miljö för eleven. 

Målet med den specifika grupp som detta arbete gäller var ”att barnen så mycket som möjligt 

skulle delta i ordinarie verksamhet men ha en trygghet utanför klassen vid behov”. 

Förutsättningarna för deltagandet i ordinarie verksamhet styrs såväl av barnens individuella 

förutsättningar men även av yttre faktorer, vilket jag kommer återkomma till senare i denna 

analysdel. 

 

Avsides placerande 

 

Gruppen är avsides placerad, dock inom promenadavstånd från den skola vars organisation de 

tillhör. Ursprungligen placerades gruppen i lokaler på den närbelägna förskolan. Jenna, pedagog 

inom resursgruppen, menar att den avsides placeringen gagnar lugnet och att eleverna inte 

behöver konfronteras med det som kan upplevas svårt eller jobbigt utan ibland måste de vara vid 

sidan av.  Pedagogen Ulrika utvecklar: 

Jag tror att det är bra. För när de vill gå till skolan så är det inte så långt att gå. Om det 
skulle vara på samma gård och så. Det skulle bli så rörigt, Nej , det skulle inte gå. Man 
skulle inte få det här lugnet då om det låg nära. 
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Eleverna ses som behövande av lugn såväl som att de genom den avsides placeringen får chans 

att vara som de är utan att ses som udda exempelvis för att de som 6e klassare väljer att leka en 

stund i sandlåda. Ulrika fortsätter: 

Jag tror att det är därför de här barnen ska vara en bit ifrån för då de går till skolan 
sedan så kan de vara som alla andra. Men här kan de vara som de är och då orkar de 
kanske vara som alla andra en stund. 

Även Rebecca menar att den avsides placeringen är bra för eleverna inom denna grupp. Hon 

menar dock att för elever med en annan problematik med behov av att möta andra elever 

exempelvis under en rast skulle den avsides placeringen skapat problem kring inkluderingen. Hon 

poängterar att personlighetsprofilen inom elevgruppen inte är sådan att de har behov av att vara 

nära skolan., men avslutar med” Men om den skulle vara så, så hade det ju självklart underlättat 

om den legat närmare.” Den avsides placeringen upplevs av pedagogerna som positiv, dock 

innebär den även ett osynliggörande av eleverna placerad inom resursgruppen.  

 

Förhållningssätt 

 

Det handlar bara om att man måste tänka på ett annorlunda sätt 

 

Ett kriterium för ansökan om placering inom en resursgrupp är att den överlämnade skolan skall 

ha uttömt alla resurser för att möta elevens individuella behov. Dock finns inga klara direktiv för 

på vilka sätt skolan skall agerat för att möta dessa behov. Malin, kommunrepresentant, berättar: 

[…]skolan kommer till en punkt där de tycker att vi kan inte mer. Det är ju en 
subjektiv bedömning och sedan då det är ju inte bara skolans bedömning utan det är 
ju också teamen”. 

Teamen som nämns här är elevhälsoteam. Dessa är ombud för elevhälsoarbetet på respektive 

skola. Hjörne & Säljö menar i Att platsa i en skola för alla att konsekvensen för den 

beslutsomfattande eleven blir att denna särskiljs och placeras i ett annat sammanhang med en 

alternativ läroplan. De fortsätter ”även om syftet med omplaceringen är att hjälpa eleven tillbaka 

till huvudfåran, kan man fråga sig i vilken utsträckning men lyckas med detta.” 70  Malin menar 

vidare att det är upp till var skola när den anses uttömt alla resurser. 

 […] en skola kanske uttömt sina resurser beroende på att det inte finns kompetens 
och det ändrar man inte sedan behöver man fylla på kompetensen men det gör man ju 
inte över en natt. En annan skola handlar det om något annat då så det går inte att 
svara på den frågan.  

                                                   

70 Hjörne&Sälje, s.19 
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Avskiljandet av elever med funktionshinder kan få till följd såväl att den kvarvarande gruppen ses 

som mer homogen och därigenom underlättas lärarens roll inom klassen, men även Hjörne & 

Säljö påpekar även att den får individuella konsekvenser för den som särskiljs. Denna individ 

stigmatiseras genom att identifieras såsom varande sitt funktionshinder.71  

Till resursgrupper ansöker och antas förskolebarn. Dessa barn kommer således direkt från 

förskolan för att placeras som förskoleklasselev inom resursgruppen. Enligt Brodin och 

Lindstrand har förskolepersonalen en förutfattad mening om hur ett normalutvecklat barn skall 

vara. Då betoning läggs på barnets begränsningar skapas en fokusering på barnets handikapp och 

dess funktionsnedsättning med medföljande problematik leder till en stämpel på barnet som 

därigenom ses som avvikande.72 Informanten Lena menar att en sexårsverksamhet borde kunna 

vara så pass anpassad att ett förskoleklassbarn skulle kunna, med hjälp av en resurs, kunna få 

tillbringa några timmar per dag i sin ursprungsskola. Placeringen av 6åringar inom dessa 

resursgrupper kan ses ur ett institutionellt fostrande perspektiv, där individen inte anses som 

kapabel nog att ta emot den fostran som skolan erbjuder. Malin spekulerar över att 

problematiken med den speciella eleven kan ses som så pass stor att bedömningen görs att 

hemskolan inte kan erbjuda den anpassade skolmiljö som krävs för att möta elevens behov. Dock 

är samtliga informanter överens kring att det som krävs för att skapa bättre förutsättningar för 

elever inom hemskolorna är en ökad förståelse för problematiken kring diagnosen. Rebecca 

säger: ”[…] bara för att det finns en diagnos så behöver inte problemet vara så supersvårt för det. 

Det handlar bara om att man måste tänka på ett annorlunda sätt.”  Genom att exkludera de som 

ses som avvikande kan den kvarvarande elevgruppen ses som mer homogen och därigenom 

förenklas lärarens arbete med gruppen. Dock stämplas den exkluderade eleven såsom innehavare 

av problemen.  

 

Bemötande 

Växa sig starka på flera plan 

 

Institutioner hjälper till och fostrar individers identiteter. Dessa identiteter formar hur andra 

människor bemöter individen och dennes förutsättningar. Skolan har förväntningar på hur en 

elev förväntas agera. Elever som inte förmår att leva upp till dessa förväntningar, stämplas som 

avvikare. Denna identitet bidrar till att forma elevens uppfattning om sig själv och vad denna 

förväntas klara av.73 Enligt Yvonne Karlssons avhandling Att inte vilja vara problem tillskriver 

eleverna den ideala eleven en förmåga att kunna invänta sin tur, arbeta hårt samt sitta stilla. Då 

eleverna inte klarat att leva upp till detta ideal uppfattas de själva ha förorsakat flytten till 

                                                   

71 Ibid, s.93 

72 Brodin & Lindstrand s.141 

73 Hjörne & Säljö s.70  
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resursgruppen.74 Eleverna i Karlssons avhandling tillskriver sig själva ansvaret för den 

problematik som uppstått inom dess klassplacering. Även elever inom den specifika 

resursgruppen jag närvarat inom har placerats akut inom gruppen sedan situationen på deras 

ursprungliga skola blivit ohållbar.  

Samtliga informanterna poängterar vikten av korrekt bemötande och hur man ska förhålla sig till 

eleverna med problematiken.  Informanterna påpekar att det är genom förhållningssättet och att 

eleverna upplever att de är viktiga samt att personalen kommunicerar med dem som det skapas 

en trygg bas att utvecklas från. Lena berättar om sin upplevelse kring barns medvetenhet om sin 

placering i resursgruppen.  

Det finns en medvetenhet hos vissa medan en del barn inte alls är medvetna om att de 
går i en resursgrupp på det viset. De tänker inte överhuvudtaget så tycker att det här är 
väl inte konstigt eller någonting, andra barn kan ha upplevt att de har varit bråkiga och 
stökiga och så och det har de blivit på grund som de också kan uttrycka omgivningens 
krav,medan andra inte alls reflekterar och de som har uttryckt att de har varit stökiga 
och bråkiga de har ändå förklarat som att de hade rätt ändå för att han sa så dumt. 

Hon poängterar vikten av att inte stöpa om barnen utan att istället” […] de får känna att de är 

skapta så här och såhär är de.[…] Det är inte rätt att göra om människor.” Eleverna ska, inom 

gruppen, känna sig accepterade som de individer de är och därigenom hitta en balans och 

strategier för att gå vidare inom skolan. Måhända kan det faktum att de är accepterade som de 

individer de är med individuella behov och förutsättningar underlätta förmågan att hitta strategier 

för att klara skolgång i en klass. 

 

Skolgörande 

 

Man kan inte ljuda ost om man inte vet vad en ost är 

 

Lektionspassen såväl som skolmaterialet anpassas efter elevens individuella behov. Arbetspassen 

beskrivs som korta och bestående av extremt anpassade uppgifter. Lena beskriver […] vi gör så 

att vi skriver eget och vi anpassar oss 100 % till de här barnens förmåga och den vet vi exakt för 

vi har sådan kunskap om barnens förmåga och nivå”. Somliga dagar kan eleverna pressas lite 

extra, andra dagar menar pedagogerna att de får släppa för att då saknas motivationen helt.  Detta 

beskriver även Tony Attwood i sin bok Asperger´s syndrome där han menar att uttrycken för 

funktionshindret varierar från dag till dag. Under en bra dag kan eleven koncentrera sig, ta till sig 

information och hantera sociala koder med framgång, för att nästkommande dag uppvisa 

oförmåga att fokusera samt att följa de normer som existerar i klassrummet. Attwood menar att 

det sådana sämre dagar kräver ett tålamod och en förmåga från läraren att vänta tills eleven 

                                                   

74 Karlsson s, 84 
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återigen kan fokusera.75 Motivationen hos eleverna beskrivs generellt som liten varför 

pedagogerna menar att det är viktigt att ta tillfället i akt. Jenna menar :[…] kommer ett barn och 

pratat om flaggor […] tar man bort det man planerat och nappar på det för att äntligen komma in på 

geografi som varit svårstimulerat.  

Ett exempel på detta kan vara det Afrikapussel som Rebecca tillsammans med en elev tillverkat.  

Vid ett av mina besök på skolan visade eleven detta pussel och förklarade att ”men du vet, Afrika 

är ingen ö. Det ska ligga mer länder här. Så det är ingen ö fast det ser ut som det”. Elevens 

intresse av Afrika hade här tagits till vara och eleven kunde sedan förmedla sina kunskaper om 

världsdelen Afrika till mig.  

Elever placerade inom resursgruppers utbildning tillåts avvika från den generella läroplanen. 

Dessa elever kan ha svårigheter med att exempelvis knäcka läskoden, vilket leder till att 

pedagogerna får, som de själva benämner det, nöta in ord som eleven själv kan relatera till och 

förstår.”[…] ska man lära sig ett ord så ska man ju lära sig vad det ordet betyder[…] man kan inte 

ljuda ordet ost om man inte vet vad en ost är”. Anpassningen sker till vart elevs individuella 

behov. Några elever inom gruppen upplevs kunna följa vanliga läromedel, medan andra har en 

problematik som gör att det krävs anpassning för att eleven ska kunna ges möjlighet att repetera 

tills exempelvis ordförståelsen uppstår. Anpassade egentillverkat material underlättar inlärningen 

för eleverna. Lena förtydligar:[…] huvudsaken är att barnet förstår vad det ska göra, vad syftet är och 

vad den vill, så är det ju inte så noga. Ibland kan det avskalade tråkiga kanske vara mer lätt förstått.  

En enkel avskalad bok kan, enligt pedagogerna, vara bättre än en färgglad rolig bok med små 

bilder på var sidan, detta då exempelvis en liten mus kan avleda fokus från elevens egentliga 

uppgift på sidan. Även en bok kan ses som ett oöverstigbart hinder. En bok kan tolkas som att 

eleven bör göra hela boken, valet blir då att ge eleven en stencil med samma uppgifter som kan 

återfinnas i boken. Pedagogen Jenna menar att det ”blir väldigt jobbigt och svårt om man inte vet 

hur mycket man ska kanske göra eller prestera”. Detta underlättas av att eleven får en stencil och 

genom detta kan se att när stencilen är färdig är denne färdig med uppgiften.  

Pedagogerna inom denna grupp värdesätter även leken som ett läromedel Rebecca utvecklar de 

tankegångarna genom att säga: 

”Värdesätta leken lika mycket som att man läser en bok att man ju löser ett mattetal. 
Leker på ett sätt som kan tolkas som ett mattemönster exempelvis med klossar, men 
det handlar om det sätt som personalen kanske värdesätter att det också kan vara en 
skolform.” 

Elevernas individuella förutsättningar kan ses som kopplade även till vilka former deras diagnos 

tar sig. Jenna menar då en elev får stämpeln svagbegåvad bör man fråga sig vad det beror på. Hon 

poängterar att ”om eleven har tics eller tvång så är det klart att det tar all kraft och tid så att 

kunskapsbiten alltså - det är ju såna saker som man inte kan mäta[…]” Ordet svagbegåvad 

används för att definiera elevens problematik dock menar Jenna att man måste titta på vad 

orsaken är till att man inte har den kunskapen eller den förmågan som är. Hon säger ”är man 

                                                   

75 Attwood.s. 173 
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försenad i sin utveckling eller är det det autistiska som gör att man blir försenad? Vad kommer 

vad?”  

Då flertalet elever kan sägas vara språkstörda eller ha språksvårigheter väljer pedagogerna att 

använda sig av ett riktat anpassat tal då de pratar med eleverna. Eleverna lär sig genom 

kommunikation vilket leder till att allt tal kan anses som en form av lektion mellan pedagog och 

elev. Upptill 50 % av barn med Aspergers syndrom kan upplevas ha en försening i talet. Även 

sedan talet är fullt utvecklat kan eleven ha problem med att föra en dialog.76 Då språket ses som 

en viktig del i olika sociala kontexter kan bristen på dialog upplevas som ett hinder för att förstå 

vilka sociala koder och normer som finns inom den specifika kontexten. Jenna nämner hur en 

elev kan misstolkas för att vara social genom att den tar kontakt och initierar ett samtal kring ett 

intresse som eleven har. Eleven ses som öppen och social i och med detta beteende, men om 

samtalspartnern försöker leda in samtalet på andra spår tappar eleven intresset eller för tillbaka 

samtalet till det ursprungliga samtalsämnet. Attwood menar att denna kontroll över samtalet 

minskar elevens känsla av utsatthet, genom att välja ett samtal som exempelvis kretsar kring lego 

kan eleven visa hur mycket den kan och därigenom uppvisa förmåga såväl att samtala som sina 

kunskaper kring ämnet.77 

Elevernas problematik innebär att de kan förknippa kunskaper med en speciell plats. Jenna menar 

att det kan vara så att  

[…] jag kan det här i det här rummet sedan ska jag bära med mig kunskapen och 
kunna den någon annanstans vid något annat tillfälle och det är inte säkert. Ibland kan 
kunskaperna vara förknippade med just den miljön eller det tillfället. Så det är också 
att man måste pröva kunskaperna vid olika tillfällen också och använda dem.” 

Något som är förknippat med dator eller med en skolsal kan inte överföras till en generell bild 

eller föreställning om världen eller livet. Eleven ser den kunskap den förvärvat på en plats som 

något specifikt för den lokalen. Detta kan även härledas till hur elever upplevs ha svårigheter att 

måla inre bilder för att förknippa exempelvis ett besök på ett museum med hur nästkommande 

besök på liknande plats kan komma att te sig eller hur eleven förväntas agera under detta besök. 

För att knyta samman kunskaper kan exempelvis sociala berättelser kring vad som kan komma att 

hända och hur kunskapen ska bäras med användas. Denna metod kommer jag att återknyta till 

senare under min analys. 

 

En dag utan schema går alldeles bra… 

 

Eleverna närvarar vid resursgruppen hela dagar vilket gör att tiden för lektioner inte är begränsad 

till 8.20-13.20 utan ett matematikpass kan ske vid vilken tidpunkt som helst under dagen.  Det 

                                                   

76 Attwood s. 67 

77 Ibid.s.69 
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existerar schema som är uppsatta eller uppskrivna på tavlorna i respektive rum. Dock menar Lena 

att  

[…] schema inte är det avgörande. De är mest till för att de ska ha ett hmm om dagen 
och de ska se fint om de glömt om det är gymnastik den dagen[…]   

Schema är följaktligen inte något som prioriteras. Denna tanke kan ses som ett avsteg från den 

forskning som visar att elever med autism behöver tydlighet och ramar inom vilka schema är ett 

hjälpmedel för att hålla denna struktur. Schemat inom resursgruppen ses som något flexibelt, 

vilket Lena menar, måste finnas för att eleverna ska kunna bli självständiga. Även Rebecca 

framhåller att  

” […] man har pratat om tydlighet i scheman . det är struktur barnen ska veta vad de 
ska göra och det har personalen i skolan fått jobba till och vet man inget annat så tror 
man ju att det är det bästa[…]. ”  

Ett schema för en dag kan underlätta som hjälpmedel för att eleven ska veta att denne under 

dagen skall upp till skolan för att ha lektion i sin klass. Men hela pedagogiken eller skoldagen 

kretsar inte kring att ett schema följs. Lena jämför schemats betydelse med ett användande av en 

almanacka. Såväl schemat som almanackan kan ses som stöd för individer att komma ihåg saker 

som möten och dylika företeelser, men dagen fungerar utan de hjälpmedlen. 

 

Inkludering 

 

Kunskap & sunt förnuft behöver inte vara motstridigt 

 

Inkludering kan, som tidigare nämnts, ha olika former och olika funktion. Eleverna i 

resursgruppen kan ses som fysiskt integrerade. Gruppen ligger i anslutning till en skola där 

eleverna har en klasstillhörighet med ett hemmaklassrum samt en klasslärare. Dock kan elevernas  

behov och möjlighet till inkludering kan se ut på olika vis. Jenna menar att inkludering även kan 

handla om det man ser. Hon fortsätter:  

är man inkluderad i lokaler, är man inkluderad och med i gruppen fast man gör det 
man har sina egna uppgifter. Det är ju olika hur man ser eller ska man göra fullt ut 
som alla andra. Vart lägger man vad inkludering är? 

Eleverna inom resursgruppens inkludering anpassas även den till individens förutsättningar och 

behov. Elever kan delta på rena lektionspass där personal gjort bedömningen att de kan fungera 

såväl som andra elever går upp till skolan för att exempelvis ha träslöjd i en egen grupp. Dessa 

elever ses som inkluderade även om de är delaktiga på sina egna villkor. Inkludering kan även 

omfatta att elever från skolan kommer ned till resursgruppen för att ha ett lektionspass. Denna 

form av inkludering benämner personalen som omvänd inkludering.  
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Den genomgående synen på inkludering är att den ska gagna alla elever.  Även i fall då eleven 

endast kan ses som lokalinkluderad kan inkludering vara positiv eftersom den inkluderingen 

förmedlar en bild av skolupplevelse. Dock kan yttre påverkan även vara en faktor till att eleven 

inte kan inkluderas så mycket som det önskas. Faktorer som personaltäthet kan vara en av 

anledningarna till att inkludering vid vissa tillfällen inte kan vara rent praktiskt möjligt då eleven 

vanligtvis kan vara i behov av resursperson med sig vid inkluderingstillfället. Även lärarens vilja 

att ta emot eleven kan bidra till att inkludering påverkas negativt och blir svårare än avsett. 

Pedagogerna inom resursgruppen upplever att lärare ibland uttryckt att den inkluderade eleven 

ses som en belastning. Detta är även något som resursen som följer den inkluderade eleven 

uttrycker. Denna menade att personal inom skolan kan uttrycka en bryskhet som ibland kan ses 

som helt obefogad. Avsaknad av hänsyn kan upplevas och samma krav ställs på den inkluderade 

eleven som på elever utan funktionshinder. Under min observation i skolmiljön räckte den 

inkluderade eleven upp handen för att svara på lärarens fråga. Läraren kommenterade detta med 

att ställa frågan ” Kan någon annan än *elevens namn* svara?”. Pedagogerna förklarade att det ta 

kan bero på att läraren har en kunskap om hur eleven fungerar samt är medveten om dennes 

förmåga, varför läraren ville ha svar från någon av de övriga eleverna. Genom att särskilja eleven 

från de övriga kan elevens funktionshinder stämplas som något negativt. Lärarens förhållningssätt 

är av stor vikt för hur väl inkluderingen kan falla ut. Under Ulrikas tid som assistent för en elev 

med ADHD samt dyslexi hade eleven missuppfattat en del av ett prov., vilket fått till följd att 

eleven varit snubblande nära ett G. Då Ulrika försökte förklara för läraren på vilket sätt eleven 

tänkt och även försökt påvisa att eleven tänkt motsatt, menade läraren att det inte kunde göras 

undantag och eleven dömdes utifrån samma kriterium som de övriga eleverna i klassen. Här valde 

läraren att bortse från elevens problematik för att istället tillskriva denne samma förmågor och 

kunskaper som elever utan funktionshinder. Tony Attwood menar i boken Asperger´s syndrome att 

elevernas förmåga att prestera under prov påverkas av stress och ångest, vilket leder till att lärare 

kan behöva anpassa proven såväl som lokalerna för proven till enskilda elever.78 

Andra elever kan uppleva en tveksamhet inför hur de till en början ska reagera på den 

inkluderade elevens uppförande. De vänder sig då till läraren, den signifikanta andra, för att se 

hur denna förhåller sig till den inkluderade eleven. Därför anser Attwood det vara av största vikt 

att läraren kan uppvisa tolerans, uppmuntran såväl som social kompetens i förhållande till 

samtliga eleverna i klassen.79 Läraren blir den förebild till vilken eleverna i klassen ser upp. 

Pedagogerna har även upplevt kritik från lärare då de valt att backa undan från elev för att skapa 

utrymme för denna att – om möjlighet finns- imitera andra elevers agerande och beteende för att 

på så sätt skapa egna strategier för problemlösning. Lärare kan mena att pedagogerna bör vara i 

närheten av eleven för att vara eleven behjälplig om problem skulle uppstå. Här menar Lena att 

de väljer att backa undan av två orsaker, dels hänsyn till eleven, genom att pedagogen inte är en 
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övervakare känner eleven sig inte utpekad och dels för att eleven ska få träna att hitta egna 

strategier för att hantera situationer som, av olika anledningar, kan uppfattas som svåra.  

 Pedagogerna upplever att det krävs en smidighet i förhållandet mot klassläraren för att 

inkluderingen ska kunna fungera. Inkluderingen bör gagna alla elever, inte enbart eleven med 

funktionshinder: Jenna poängterar detta genom att säga: 

Så att de mår bra ,orkar och fungerar även om våran elev fungerar i inkludering så 
måste man ändå se att det kan ju inte vara att den påverkar så mycket att det blir 
negativt för då blir det ju negativt för våran elev. Man måste hela tiden så att de orkar 
så att det är ok för att de kan vara ganska påfrestande i olika situationer. 

Elever menas kunna ta över en hel klass om den tillåts och inte balans uppnås. Om obalans och 

oreda existerar i klassrummet kan ingen tillgodogöra sig undervisningen.  

Även en fungerande inkludering kan behöva avbrytas eller minskas på grund av yttre 

omständigheter som påverkar elevens mående. Det som en gång bestämts måste man rucka på 

för att hitta former för just här och nu. Elevens önskan såväl som behov skall ligga till grunden 

för i vilken grad inkluderingen kan ske. Men det som eftersträvas är, vad som Rebecca benämner 

som:  

[…] den balans där trappan ska sträva efter att vara sakta men säkert uppåt. Den 
behöver inte vara spikrak uppåt men för att undvika att man kliver neråt på trappan, 
det är därför vi vill begränsa tiden i början för att då skapa en bra grund att stå på först 
i början innan man går till en så stor verksamhet som den stora skolan ändå är. 

Här poängteras återigen vikten av att skapa balans för eleven och att vara lyhörd för dennes 

behov för att inte skapa problem i ett senare skede. Föräldrarnas önskan om att barnen ska 

närma sig en normalitet och om möjligt gå i en vanlig klass är något som genomsyrar 

intervjuerna. Pedagogerna uttrycker en förståelse för denna önskan, dock poängterar de att det  är 

elevernas behov som ligger till grund för inkluderingen. Jenna menar att […] därför är det så 

mätbart och därför tror jag att man minimerar normaliteten också genom att det är preciserat så 

mycket när var och hur det ska gå till.” De som ses som normala sätter gränser för resterande 

befolkning.80 Dock kan normalitet, som tidigare nämnt, variera från kontext till kontext.  

 

Förhållningssätt 

 

…en dag utan rätt förhållningssätt går inte alls 

 

Pedagogerna inom gruppen har varierande erfarenhet av arbete inom gruppen . Dock innehar de 

ett gemensamt förhållningssätt mot de elever som är placerade i gruppen. Pedagogerna menar att 

det som är avgörande för huruvida eleven ska lyckas inom skolan är bemötandet såväl som  

                                                   

80 Karlsson s.18 
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”[…] förhållningssättet, förhållningssättet, förhållningssättet. Och det är överordnat 
allt annat sedan är ett schema en liten hjälpreda som kan vara bra som kan vara 
nyttigt[…] men det bästa är ju att de klarar sina dagar via förhållningssättet via 
atmosfären via lugnet via glädjen via allt det där som är självklart egentligen”.  

Elever med funktionshindret innehar generellt en svårighet att förstå de sociala koder och normer 

som finns under den sociala samvaron med andra individer. Förmågan att imitera de 

generaliserade andras beteende samt agerande saknas och därigenom försvåras samvaron med 

andra. Jenna menar att eleverna inte får något gratis då imitationen saknas. ”De får nästan lära sig 

att säga hej för att förstå att man ska säga hej när man träffar en människa[…]” Andra barn lär sig detta 

genom imitation av andra individer inom den sociala kontext där de befinner sig men barn med 

autism behöver, enligt Jenna, träna och traggla. 

Att inte förstå sociala koder kan leda till att exempelvis saker som beteende under en rast blir 

problematiskt och eleverna kan ses som avvikande eller udda utanför sin egen grupp elever. En 

rast, menar Jenna, innebär att individen lämnar arbetet eller skollokalen för att gå ut och samla 

energi med målsättningen att återvända med ny ork och ny kraft. Hon fortsätter: 

 […] i och med att rast ställer sådana krav på dessa barn så kan det bli tvärtom. Det 
kan ta fruktansvärt mycket energi istället av dem. För om någonstans så är det mycket 
oskrivna regler mycket socialt spel som pågår som är svårt som inte har några ramar 
[…] Efter att ha varit på inkluderad rast behöver eleverna en rast efter rasten. Förstår 
man inte så blir det jättejobbigt att springa kring. 

Attwood delar uppfattningen att rasterna kan kräva mycket av elever med Aspergers syndrom. 

Han menar att rastens brist på struktur, höga ljudnivå samt en intensiv form av socialisering leder 

till att eleven kan uppleva sig förvirrad och sårbar.81  Återhämtning kan istället ske på alternativa 

sätt för en inkluderad elev. Formen inom vilken återhämtning behöver inte vara specifikt utelek 

för samtliga elever. Den kan likväl ske genom att eleven får sitta inne under rasten för att 

exempelvis rita eller läsa en bok i tystnad. 

Inom gruppen tränas den sociala förmågan på flertalet sätt. Flera av pedagogerna menar att bus 

samt skvaller visar på en utveckling på det sociala området. Den sociala kontakten tränas även vid 

datorer. Där får eleverna samarbeta då de exempelvis spelar onlinespel. Även i relationen mellan 

pedagoger och elever tränas det sociala spelet. Jenna menar att om en elev lyckas lura henne med 

att den inte mår bra eller orkar fullfölja skolarbetet ”[…] det är positivt också. Sedan får det ju 

inte gå till överdrift men ändå lite…” Pedagogerna uppvisar en förmåga att se de stora 

framgångarna i de små saker som vanligtvis kan passera som obemärkta.  Genom att 

uppmärksamma dessa menar de att eleven känner sig uppmärksammad och accepterad utifrån de 

förutsättningar eleven innehar. 

                                                   

81 Attwood.s.39 
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Det måste få bli konstigt ibland 

 

Under detta läsårs sista termin har resursgruppens personal arbetat medvetet med att backa 

undan från en elev vilken kommer lämna resursgrupp för att följa med sin klass upp i högstadiet. 

Denna elev är inkluderad till 80 %.  Eleven upplevs av resursen som innehavare av ett eget driv 

såväl som intelligent och behöver därigenom inte kämpa med inlärningen. Eleven beskrivs som 

innehavare av en begränsad social förmåga och kommer att uppleva att det ibland blir konstigt. 

Louise menar ”det är lättare att träna det i den trygga miljö där man känner till nu istället för att  

allt kommer bli en chock senare. Det kommer ändå att bli en chock men vi gör allt för att mildra 

den.” 

Medvetenheten om att eleven skall förberedas för att gå upp till högstadiet har funnits denna 

termin och därigenom har personalen diskuterat samt förberett strategier för att eleven ska kunna 

ta ett ökat eget ansvar samt bli mer självständig. Med mål att uppnå detta har en lärare avsatts 

som resurs till eleven med motiveringen att en person lättare kan backa undan och har lättare 

kontroll på vad som försiggått under föregående dag i skolan. Parallellt med arbetet att backa 

undan har även tiden i skolan ökats för att eleven ska vara rustad för att klara sin kommande tid i 

stor klass och i en ny skola. Resursen visade exempel på hur denna backar undan under en 

tekniklektion där jag närvarade. Frustration uppstod sedan saker inte blev som eleven tänkt, 

resursen valde att avvakta för att se vad som hände med motiveringen att det var ”learning by 

doing” som gällde och efter en stund redde eleven själv ut situationen. Resursen valde att låta 

eleven själv lösa problemet för att, om möjligt, sedan bära med sig kunskap och strategi om 

liknande situation skulle uppstå senare. 

 

Hellre en glasspinne än ett utbrott 

 

Målsättningen för pedagogerna är att ligga steget före med fokus på att avleda och dämpa 

eventuella utbrott. De avdramatiserar och tränar fostran såväl som social träning vid tillfällen som 

kan ses som lämpliga ur elevens perspektiv istället för att ta en större konflikt då elevgruppen 

kanske är ur balans. Jenna menar att ” […] man blundar för den saken som skulle kunna bli en 

strid för att man eliminerar det”. Hon forsätter 

 ”det är så jag menar att man väljer så när så när man säger jag eller nej så måste man 
tänka lite –har jag tid kraft ork, passar det?-   

Den sociala träningen kan även bestå av att pedagogerna säger nej och tar en diskussion kring 

det. Detta sker vid tillfällen då eleven i fråga är i balans och det är lite barn närvarande.  

Jag kan säga nej på den frågan. Jag kan ställa det kravet även om det är fullt möjligt så 
medvetet val att.. Nu jobbar vi med att ibland kan det inte riktigt bli så.  
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Social träning kan även vara att eleverna argumenterar sinsemellan.  Pedagogerna ser det som ett 

tecken på att barnen utvecklas. Jenna menar ”[…] det är ett socialt spel att gnabbas om 

ja..orättvisor eller datorer eller att man vill och inte vill.”  

Sociala berättelser är något som pedagogerna arbetar med vid tillfällen då det kan uppstå 

problematik. Pedagogerna menar att det såväl kan vara ett beteende som inte fungerar eller en 

svår situation där problemet kan konkretiseras med bilder för att skapa förslag till eleven att 

använda sig av. En del av elevens problematik kan vara förmågan att visualisera nya situationer 

och generalisera.  Detta kan avhjälpas genom användandet av sociala strategier. Enligt Tony 

Attwood har dessa metoder visat sig ha en märkbart positiv effekt för att hjälpa eleverna att 

förstå de sociala koder som existerar exempelvis då eleverna ska köa till skolmaten. De sociala 

berättelserna kan även ses skapa en ökad förståelse för att omgivningen ska kunna förstå hur 

eleven tänker, eftersom elevens agerande annars kan ses som naivt eller olydigt.82 Sociala koder 

som att man väntar på sin tur i en kö kan ses som självklara för elever utan funktionshinder, men 

enligt Attwood kan detta verka förvirrande för en elev med Aspergers. Genom att skapa en social 

berättelse baserad på den situation som kan skapa problem kan problemet visualiseras och 

redskap kan ges för hur eleven ska bli bättre rustad om problematiken skulle uppstå igen. Det är 

dock betydelsefullt att vokabulären inom dessa sociala berättelser är anpassade efter elevens ålder, 

läsförmåga såväl som dess förståelseområde. Om dessa kriterier inte uppnås, menar Attwood, att 

den sociala berättelsen enbart blir en lista bestående av vad man får respektive inte får göra. 83   

Attwood menar att en elev med Aspergers syndrom lär sig de sociala koderna gradvis genom 

intellektuell analys och instruktion medan en elev utan funktionshindret lär sig dem genom 

naturlig intuition samt imitation av andras agerande.  Eleven kan upplevas behöva tid för att 

reagera på saker som andra elever svarar spontant och snabbt på.84 Pedagogerna kan även 

instruera eleven att då den upplever en oro eller tveksamhet välja att iaktta hur andra elever i 

klassrummet agerar. Detta kräver dock att eleven har en förmåga att imitera de övriga elevernas 

agerande såsom exempelvis sitta stilla eller arbeta.85  Då pedagogen väljer att inta ett avvaktande 

förhållningssätt för att se huruvida eleven själv innehar den förmåga eller har tillförskaffat sig de 

strategier som krävs för att lösa en specifik situation eller ett problem, kan det tolkas såsom 

pedagogen inte tar sitt ansvar . Dock menar Olsson och Olsson i Att se möjligheter i svårigheter att 

elever med autism behöver visuellt tydlig pedagogik för att förstå och möta sin vardag 86, genom 

att backa undan ger pedagogerna eleven möjlighet att såväl visualisera vad omgivningen gör som 

att pröva om kunskap eller strategier är tillräckliga för eleven att kunna delta på liknande villkor 

som sin omgivning.  

 

                                                   

82 Attwood s.33 

83 Ibid.s.34 

84 Ibid s.35 

85 Ibid s. 37 

86 Olsson&Olsson s.62 
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Kommunikation 

 

Om kommunikationen inte finns då försvinner ju förutsättningarna 

 

Då eleven antas i en kommungemensam grupp, skrivs den samtidigt in i den skola under vilken 

organisation resursgruppen tillhör. Elevens ursprungsskola kan släppa ansvaret för eleven och 

därigenom förlorar eleven kontakten med skolan. Dock efterfrågar samtliga informanter mer 

dialog med ursprungsskolan såväl som en översyn från kommunen. Lena menar att om elevernas 

övergång till ursprungsskolan skulle kunna underlättas om kommunikation mellan denna och 

resursgruppen fanns. Hon fortsätter ”[…] det är väldigt stelbent så är man väl placerad här så är 

man här punkt slut. Ingen ifrågasätter någonting. Det bara rullar på år efter år efter år.” 

Avsaknaden av kommunikation mellan resursgrupp och ursprungsskola kan leda till problem vid 

exempelvis övergång från resursgrupp till högstadium eller om personalen inom resursgruppen 

menar att ett barn nu kan anses som skolfärdigt efter en tid inom resursgruppen. Kontakten med 

kommunen menar Lena, består av att de en gång om året besöker elevhälsan för diskussion kring 

nuvarande status samt framtid, men dialogen i övrigt är något hon upplever sig sakna. Hon 

eftersaknar även kontakt med handläggare som ”[…]såg hur det fungerade och hur vi jobbade 

och följde vi våra mål? Men det är ingen kontakt längre”. Utan kommunikation och utvärdering 

riskerar elever att kvarstanna i en placering, trots att den kan inneha en förmåga att kunna gå 

vidare tillbaka till sin ursprungsskola. Pedagogerna är noga med att påtala att de hittills inte har 

haft någon elev där de upplever att eleven är felaktigt placerad, men om förmågan till återgång till 

skolan finns, skall den givetvis tillgodoses.  Dock försvåras detta genom brist på kommunikation 

 

Det kanske är just det här som är en skola för alla.. 

 

Rebecca menar att eleverna inom resursgruppen är i stort behov av en individuell studieplan. 

Hon fortsätter ”De behöver ta tillvara på de förmågor som de har . De kan inte göra som alla 

andra elever i skolan utan det är nästintill omöjligt”.  En av resursgruppens elever är, i skrivande 

stund, inkluderad till 80 % i den klass där eleven är inskriven.  Detta upplever Rebecca visar på 

betydelsen av elevernas individuella förutsättningar att möta undervisningsmiljön på skolan.   

Pedagogerna inom gruppen arbetar nära eleverna i och med att lokalernas yta är begränsade samt 

elevgruppen endast består av 8 elever kommer pedagogerna nära var enskild elev och därigenom 

skapas en kunskap kring elevens förutsättningar och vilken problematik som kan uppstå i 

specifika situationer. 

Då frågan hur organisationen för att bemöta elevernas behov i skolan skulle kunna se ut i 

framtiden svarar Jenna:”[…] jag tror att man måste ha någon slags verksamhet för de här barnen. 

Det tror jag att de mår bra av. Men jag skulle vilja att det fanns flera.”  Då resursgruppen är 
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kommungemensam sträcker sig upptagningsområdet från Vikbolandet till Vånga, vilket gör att 

eleverna kan få en resväg på 45 minuter enkel resa för att komma till gruppen. En närmare 

placering kunde minska restid såväl som underlätta ett socialt umgänge – om förutsättningar för 

ett sådant finns -.  Jenna fortsätter: ”Som skolan ser ut nu tror jag att vi måste ha små öar och vi 

har diskuterat det här en skola för alla. Det kanske är just det här som är en skola för alla att man 

får det man behöver” Elever med autism menas kunna behöva den avsides segregerade 

placeringen för att tillgodogöra sig undervisningen.87  Men , som tidigare nämnts, kan den avsides 

placeringen förstärka intrycket av eleverna inom resursgruppen såsom udda eller konstiga.  

 

 

 

Utsatthet 

Rättighet att bemötas på ett värdigare sätt 

 

Individernas olika förutsättningar och vikten av korrekt förhållningssätt tydliggörs under 

intervjun med en av pedagogerna. Denna berättar om en elev som flyttats från sin ursprungliga 

skola till en resursgrupp där eleven inte passade in varför eleven flyttades till denna resursgrupp. 

Efter tio dagar bröts eleven ur från denna resursgrupp för att, enligt pedagogen, placeras i en 

egen grupp som för i skrivande stund består av eleven och två personal.  Pedagogen menar att 

eleven har en komplex problematik men ifrågasätter även huruvida förhållningssättet i 

ursprungliga skolan kan ha inverkat på elevens mående.  Pedagogen fortsätter: 

[…] så har en elev mer rättighet att bemötas på ett värdigare sätt än att man får hoppa 
från plats till plats utan att det finns personal som faktiskt får lägga ännu mer fokus på 
att faktiskt alla ska få lyckas och att det inte är ok att bara flytta runt på ett problem.  

Eleven stämplas såsom innehavaren av problematiken och pedagogen menar att ”[…] man blir 

nöjd med situationen att man får ett lugn för att det här barnet har skapat uppståndelse på sina 

platser där han varit”. Pedagogen menar att det finns förutsättningar även för denna elev att finna 

strategier och ett lugn för att lyckas inom skolan, men att elevens nuvarande placering inte 

kommer att tillgodose eller skapa de förutsättningarna för eleven. 

Kontrasten kan då vara den elev som går inkluderad och fått strategier för att gå upp till 

högstadiet . Denna elevs förmåga att vara inkluderad, menar pedagogerna, har byggts med små 

steg. Eleven beskrivs som ”[…] verkligen intelligent och begåvad och har väldigt lätt för sig med 

inlärning så.. han behöver ju inte tampas med båda bitarna.[…] han får ju istället lägga väldigt 

mycket energi på den sociala biten.” Eleven har varit placerad i resursgruppen sedan 

förskoleklass, vilket kan ses som exempel på en lyckad placering såväl som integrering. Cooley 

menar att vi formar vår identitet genom vad vi tror att andra kan tycka om oss. Denna 

                                                   

87 Brodin&Lindstrand s.137 
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föreställning skapar en negativ eller positiv bild av oss själva som förutom vår självkänsla även 

kan styra våra handlingar.88  Den inkluderade eleven har fått tid att landa i en identitet där han 

kan sägas accepterats för den han är genom resursgruppens förhållningssätt gentemot honom. 

Där igenom kan återigen förhållningssättet hos personalen hävdas vara en avgörande faktor för 

hur elever med funktionshinder skapar sin identitet inom skolan.   

 

Pojkarnas svårigheter som syns 

 

Den grupp som jag fokuserat på består enbart av pojkar i åldern 6-12 år det vill säga från 

förskoleklass upp till årskurs 6. Till denna grupps årskursindelning har det sökt en flicka under 

åren gruppen funnits. Dock valde pedagogerna i samråd med placerare att inte ta emot en ensam 

flicka. Informanten Jenna motiverar det med:  

”[…] för ska man ta in flickor kanske man ska ta in två flickor. Det kan vara tufft att 
komma in i en pojkgrupp. Sedan är det olika givetvis men i det här fallet så valde man 
att inte […]” 

Dock förekommer flickor inom de högre årskursernas resursgrupper. Vid frågan om var flickorna 

är svarade informanten Ulrika : 

De märks inte. De sitter tysta och snälla någonstans. Grabbarna de.. Tjejerna tror jag 
kan kontrollera lättare att de är lättare att handskas med u de stora grupperna och 
grabbarna blir ju utåtagerande för att de inte orkar och tjejerna blir tystare istället och 
då är det lättare att ha dem kvar i gruppen och grabbarna som far runt mellan golv och 
tak och slåss. Då måste man få ett annat ställe till dem där de får lugn och ro. Fast det 
är ju inte säkert att tjejerna mår bättre för det bara för att de inte säger något. 

Flickorna med diagnosen uppvisar, enligt Ulrika, ett annat sätt att handskas med diagnosen och 

därigenom osynliggörs deras funktionshinder, vilket kan få till följd att flickorna mår sämre.  

Artikeln Sex differences in Autism spectrum disorder påvisar att flickor med autism lider större risk att 

utveckla såväl ångest som depression än pojkar med samma diagnos.89 Det är, enligt samma 

artikel, 3-4 gånger så mycket pojkar som flickor som får diagnosen.  Informanten Rebecca menar: 

[…] det kan ju ligga en risk i att det är pojkarnas svårighet som syns och hörs medan 
det som flickorna har är nog lika viktigt men i och med att det inte tar lika stor plats 
genom att svårigheten med att på vilka svårigheter de har så märker man att det är 
något man undrar över..” 

Här menar Rebecca att flickorna med diagnosen osynliggörs då deras problematik inte tar sig 

samma uttryck som pojkarna.  Informanten Jenna förklarar detta med att många flickor lär sig 

strategier för att klara skolgången genom att hitta en bästa vän och imitera dennas beteende.  

                                                   

88 Hilte.s.110 

89 Hartkey & Sikora.s.1720 
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Hartley och Sikora menar även att flickor med denna diagnos generellt innehar en större 

kommunikativ förmåga90 vilket kan leda till att förenkla det Jenna beskriver med imitationen av 

beteenden och tillförskaffandet av strategier. Flickornas problematik kan även ses som mindre 

stigmatiserande än pojkarnas, då dessa, enligt Hartley och Sikora, ofta uppvisar ett mer repetitivt 

och restriktivt beteende.91 Attwood menar att pojkar med diagnosen Aspergers syndrom generellt 

sett uppvisar tendens att bli utåtagerande då det uppstår frustration eller stress genom detta 

uppmärksammas deras svårigheter. Flickorna med samma diagnos innehar en större social 

förmåga och innehavare av en mer jämn profil av sociala färdigheter. Precis som tidigare nämnt 

menar även Attwood att flickorna innehar en större förmåga att imitera andras beteenden även 

om denna imitation innebär att deras handlingar inte kan ses som spontana eller anpassade efter 

den specifika situationen. 92 Flickor med denna diagnos kan tolkas som omogna,detta sedan de 

inte följer den klassiska utvecklingen från lek med dockor till den tonårsaktiga vänskapen som 

kan anses baserad på konversation.93  Flickor med diagnosen kan tolkas ha en bättre långsiktig 

prognos baserad på förmågan att maskera och kamouflera sin problematik, dock innebär även 

detta att de lider mer i tystnad då deras svårigheter inte syns på ytan.94 Genom att forskningens 

fokus ligger på pojkarna med autism blir deras beteende och ageranden det stereotypa för hur 

omgivningen ser på barn med autism samt aspergers syndrom. Flickorna bedöms efter pojkarnas 

agerande och risken finns att flickornas problematik osynliggörs. Dock pågår forskning kring 

flickornas problematik samt problematiken uppmärksammas, inom Norrköpings kommun, 

genom exempelvis föreläsningar. 

 

Personalens utsatthet 

 

Ett genomgående tema inom personalintervjuerna är utsatthet som personal, både genom 

erfarenhet av arbete som assistenter inom skolan men även genom ifrågasättande som 

resursgrupp. Utsattheten tar sig uttryck genom en berättelse kring ensamhetskänsla då två av dem 

arbetat som assistenter till elever med funktionshinder inom skolan. De upplevde ett 

ifrågasättande då de exempelvis valde att avleda elevens frustration genom att gå för att fika eller 

anpassade arbetspassen till elevens dagsform. Lena berättar ”[…] det är inte lätt att vara en ensam 

och arbeta med ett sånt här barn.” Det kan inte vara lätt för att det är så pass annorlunda 

lösningar men måste göra att omgivningen tror att man skämmer bort”. Eleverna inkluderas även 

i matsalen och där kan diskussioner kring huruvida eleven ska få hjälp att skära mat uppstå. Lena 

                                                   

90 Ibid.s.1720 

91 Ibid.s.1716 

92 Attwood.s.151 

93 Attwood.s.152 

94 Ibid.s.152 
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menar att beroende på elevens dagsform kan skärandet av exempelvis en köttbulle bli ett 

oöverstigligt hinder även om eleven klarat det dagen före. Louise fortsätter med att säga: 

Sedan kan det vara ett barn som har språksvårighet och då kan den förmedla sig 
genom att säga kan du skära på något vis och då måste man ju visa att jag förstår vad 
du säger och därigenom göra. Så det finns ju många anledningar till att vi gör något 
som andra kanske tror att vi inte borde ha gjort. 

 Den övriga personalens oförståelse kring vilka uttryck elevens funktionshinder kan ta sig, leder 

till att personalen gång på gång understryker sin medvetenhet kring den individuella elevens 

förutsättningar och behov, även under intervjuerna med mig.  Ett exempel på detta framkommer 

under en gruppintervju där det poängteras att de mesta handlingarna är genomtänkta och 

diskuterade från personalens sida.  

Skolmaterialet anpassas helt efter eleverna och även där kan en vilja för att förmedla sina insikter 

skådas då Lena menar att anpassningen till 100 % efter elevernas individuella behov sker ”[…] 

för att vi har sådan kunskap om barnens förmåga och nivå. Vi vet exakt vad den kan och inte 

kan. ”. Attwood menar att det inte är en absolut nödvändighet att pedagogerna kring elever med 

Aspergers skall ha erfarenhet från andra elever med funktionshindret. Han hävdar att var elev är 

unik och därigenom kan kräva olika förhållningssätt för att tillmötesgå elevens problematik, 

därigenom behöver pedagogerna olika strategier för var enskild elev. Vidare fortsätter han att det 

kan ta upp till flera månader före det att pedagogerna såväl som eleven har lärt sig förstå och 

skapa ett förhållningssätt till varandra.95  Olsson och Olsson menar att lärarens förhållningssätt 

och förmåga att relatera till elevens problematik är betydelsefull för hur eleven kan inkluderas 

inom skolvärlden.96  

 

Slutdiskussion 

 

Tanken ” en skola för alla” är bärare av en vacker vision inom vi lken alla elever ska hitta sin plats 

och känna sig accepterade för vilka de är. Dock kräver denna vision en stor förståelse och 

acceptans samt engagemang från alla inblandade parter såväl ansvariga lärare som övrig personal 

inom skolans värld. Denna förståelse och acceptans kan kräva utbildning men det primära att 

försöka ändra tycks vara personals förhållningssätt mot elever med diagnoser. Fokus på min 

undersökning har varit personalen och vilka pedagogiska förutsättningar som skapas för eleven 

både inom inkludering såväl som återgång till ursprungsskolan. Pedagogerna inom resursgruppen 

innehar en bred kompetens kring elevernas funktionshinder såväl som omgivningens krav och 

vilken problematik som kan uppstå mellan dessa båda.   

De pedagogiska förutsättningarna inom resursgruppen kan ses som positiva så till vida att 

pedagogerna gör sitt yttersta för att möta eleven på den nivå där eleven befinner sig och ifrån 

                                                   

95 Attwood..s.173 

96 Olsson&Olsson s. 65 
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vilken den kan utvecklas. Pedagogernas målsättning tycks vara att skapa en miljö där eleven blir 

accepterad för den individ den är och eleven blir sedd utifrån sina behov istället för att kanske ses 

som ett störande moment i en klass. Eleven får en balans och ett lugn för att senare ,om möjligt, 

delta i undervisning inom gymnasium eller högstadium. Pedagogen Lena menar att: 

:[…] man behöver inte hålla på och träna för att de ska ha strategier när de är vuxna. 
Det är lätt att träna in det som vuxna. Det är grundtryggheten och glädjen. Det är det 
som är grunden för allting sedan kan de få en strategi när det är dags för det men här 
nere i tryggheten. 

Miljön för eleverna är lugn och trygg med en god personaltäthet för att möta elevens behov. 

Detta är även något som Hjörne och Säljö framhåller då de menar att i en miljö där eleven 

upplever att dess intresse, stolthet och naturliga nyfikenhet bekräftas skapas goda förutsättningar 

för lärande.97   

Fokus ligger såväl på bemötande som på förhållningssätt, dock kan tanken kring inkludering 

motsägas av den avsides placeringen. Exkluderingen av elevgruppen kan ses som positiv ur det 

perspektiv som påvisar att eleverna behöver ett lugn och en möjlighet att få vara de individer de 

är, dock skapas en bild av dessa elever som udda och konstiga. ”De där nere på den 

avdelningen”. En exkludering kan förstärka stigmatiseringen av barnen såsom udda eller konstiga. 

Goffman menar att de åtgärder som vidtas för att exkludera eller anpassa de som ses som 

avvikande eller som bärare av ett stigma ses som välmenande från omgivningen. Dock kan dessa 

åtgärder reducera den stigmabärandes livsutrymme.98  .  

Exkluderingen från skolan och dess omgivning leder således både till, vad som pedagogerna, 

uppfattar som ett positivt lugn i omgivningen, men även finns risken att såväl omgivningens som 

elevens egen syn på sig själv som avvikande förstärks. Cooley menar att individers identitet 

formas genom hur vi uppfattar omgivningens syn på oss och denna syn präglar även hur 

individer bildar sin självbild. Detta osynliggörande kan leda till en förstärkning av att eleverna ses 

som än mer udda. Genom särskiljandet identifieras eleven som avvikande från de övriga eleverna 

och dennes stigmatisering kan förvärras eller förstärkas genom detta. Avskiljandet av eleven kan 

leda till att den kvarvarande gruppen ses som mer homogen. Då den kvarvarande gruppen 

stämplas såsom det normala varifrån eleven med funktionshindret särskiljs, förstärks elevens 

funktionshinder. Elevens stigmatiseras genom att identifieras såsom avvikande och varande sitt 

funktionshinder.99 Peder Haug menar att lärare och sakkunniga med målsättningen att hitta en 

anpassad miljö för den enskilda eleven väljer att plocka eleven ur klassammanhanget för en 

placering i en avskild lugnare miljö. Detta väljer Haug att benämna som en exkluderande form av 

inkludering.100  

                                                   
97  Olsson & Olsson, s.77 

98 Goffman s.14 

99 Hjörne &Säljö , s.93 

100 Peder Haug, Pedagogiskt dilemma ,(Stockholm,1998) http ://www.skolverket.se/publikationer?id=471 s.23 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=471
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Huruvida en sexåring som ännu ej beretts möjlighet att göra entré inom skolvärlden bör stämplas 

som avvikare redan under förskolevistelse kan det råda delade meningar om. Dock visade det sig 

att flera elever placerats inom resursgruppen som sexåringar. Det kan skapa fördelar i form av en 

plattform av trygghet att få utvecklas till den individ som eleven är, det kan även forma elevens 

självbild till den av en avvikare Eleven måhända inte når kraven för sin årskurs men inkludering i 

en lägre årskurs kanske även det ska ses som en möjlighet. Om möjlighet finns att bortse från 

elevens reella ålder för att se till elevens kunskaper. Skolupplevelsen kan i förlängningen gagna 

eleven och därigenom ge eleven en positiv självbild. Eleven kan genom detta arrangemang såväl 

förvärva sig en upplevelse kring hur skolan kan vara såväl som denna möter andra elever med 

liknande kunskaper. Brodin och Lindstrand menar att för att en elev ska ses som inkluderad krävs 

det först att den varit exkluderad. Dock tänker de att endast en tilldelning av klasstillhörighet per 

definition inte innebär att en elev ses som inkluderad. Brodin och Lindstrand menar att eleven 

även bör ses såväl som känna sig delaktig i klassen för att fullt ut ses som inkluderad.101 

Pedagogerna inom resursgruppen menar dock att den rena närvaron i klassen kan skapa en 

skolupplevelse och därigenom gagna eleven. Detta kan tolkas ur ett perspektiv som menar att 

känslan av inkluderingen är individuell och sett utifrån elevens behov såväl som perspektiv kan 

även en fysisk inkludering vara gynnsam. Resursgrupper kan ses såväl som exkluderande så till 

vida att eleven exkluderas från skolan och den dagliga interaktionen för att placeras i en mindre 

grupp där elevens behov bedöms mötas samt som en fysisk inkludering. Söder benämner den 

fysiska inkluderingen som den lägsta formen av inkludering. Han syftar här till en placering av 

exempelvis en särskola i närhet av men utan anslutning till grundskolan.102 Resursgruppen är 

placerad inom gångavstånd från den grundskola vars organisation de tillhör. Pedagogerna menar 

att detta är positivt för eleverna inom denna grupp, dock kan, som tidigare nämnts, stämpeln som 

avvikare förstärkas genom att elevgruppen osynliggörs och avskiljs från skolan.  

Möjligheter till återgång till ursprungsskolan tycks, i nuläget, vara minimala för elever som 

placerats i resursgrupp. Orsakerna till detta kan tyckas varierande men Såväl Karlsson som 

Hjörne och Säljö förmedlar en bild av hur eleven tillskrivs som innehavare av problematiken och 

sedan eleven avlägsnat från gruppen kan skolan välja att friskriva sig från ansvar för de problem 

som uppstått. Genom att kategorisera eleven genom användande av termer som exempelvis[…] 

eleven är svag, svagbegåvad, är lite dum i huvudet, omogen eller skoltrött […] 103 skapas ett 

intryck av att eleven innehar problemen såväl som att skolan friskiver sig från ansvarstagande för 

de problem som uppstår.104 Dock efterlyser Jenna en förmåga att se vad ursprunget till elevens 

bedömning som exempelvis svagbegåvad kan vara. Hon menar att funktionshindret som sådant 

kan innebära symptom som kräver energi exempelvis tics. Dessa kan ta energi samt fokus från 

inlärningsförmågan. Den generaliserade andre bär med sig de normer och värderingar inom vilka 

                                                   
101 Brodin&Lindstrand s. 70 

102 Brodin&Lindstrand s.86 

103 Hjörne & Säljö, s.143 

104 Ibid.s.98 
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vi skapar en förståelse kring hur livet bör gestalta sig105 Då den generaliserade andre påvisar att 

eleven är avvikande, svagbegåvad eller besvärligt skapas en självbild hos eleven där den blir sitt 

funktionshinder. Förståelsen inför elevens problematik i kombination till en brist på 

kommunikation tycks leda till att eleverna kvarstannar inom resursgrupper trots att avsikten inte 

var att placeringen skulle bli en permanent sådan. Inom gruppen visar de generaliserade andra att 

eleven är accepterad som den är, vilket i sig kan skapa en trygghet och en säkerhet. Dock kan 

även denna omslutning leda till att eleven fastnar i den trygga känsla som gruppen ger och inte 

utvecklas vidare inom skolan. Eleverna inom gruppen innehar en komplex diagnos, vilken 

förutom komplexiteten påverkas av individens individuella förutsättningar. Dock påverkar även 

yttre faktorer till vilken grad eleven kan inkluderas och - om möjligt - återgå till klass. Om dessa 

yttre faktorer såsom resursbrist samt lärarens bemötande kan förändras, skapas ytterligare 

förutsättningar för eleven att inkluderas.  

Då fokus varit på pedagogerna innebär detta att det är deras bild av elevernas behov och 

förutsättningar som förmedlas genom arbetet, om intervjuer skett även med elever hade 

slutanalysen kunnat bli en annan. Dock skapar detta arbete ytterligare frågeställningar som skulle 

vara intressanta att besvara, exempelvis huruvida eleverna inom de lägre årskurserna är medvetna 

om sin placering inom resursgruppen och hur den påverkar dem. Frågeställningar kring flickors 

upplevelser av sitt funktionshinder känns även dem som relevanta för att – om möjligt- skapa en 

bild av funktionshindrets komplexitet och hur olika upplevelserna kring denna diagnos kan te sig. 

Förhållningssätt och bemötande tycks vara det genomgående temat för huruvida en elev skall 

lyckas med sin skolgång. Detta gäller oavsett eleven innehar en diagnos eller ej. 

 

 

 

                                                   

105 Hilte,s.114 
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