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How is the work for pupils with special needs affected by decision 

at different levels? 

-A study of three schools in the same municipality  

 

The intention with this study is to investigate how schools are affected by state and municipal 

documents when they organize the education for children with special needs. The study is 

based on following questions. 

*How do decisions on state and municipal level of politics affect the decisions that the 

principals make concerning organization, and do the school leaders think that the decisions 

are made on the right level of liability? 

*What is the relationship between economic decisions and pedagogical decisions? 

*What decides whether the schools have children with special needs integrated in their 

ordinary classes, or if they receive segregated remedial courses, and what are the views on an 

equivalent education?  

 

The study is conducted through interviews with principals of three schools, one politician on 

municipal level and one special education teacher. The interviews are linked to an historic 

background as well as current studies and discourses. The study shows that there are 

contradictions between state, municipality and school goals. When the state formulates 

documents to ensure that all children in Sweden get an equivalent education there is no 

considerations of the economic conditions of the municipalities. The conclusion is that all the 

schools in this study have their own model for helping students with special needs, and show 

different ways do reach the state and municipal regulations. Still, national distribution of 

finances affects the municipal finances. In municipals with large socio-economic difficulties 

the schools gets less money, and that conflicts with the regulation regarding an equivalent 

education for all students. All types of assistance for students with special needs are not 

available at all schools. 
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Inledning  

 

I ett pressmeddelande från skolverket den 18 mars 2008 (Skolverket 2008a) kan man läsa att 

trots att insatser för elever i behov av särskilt stöd ofta sätts in tidigt så är de inte anpassade 

efter elevernas behov. Detta kan man även läsa om i Särskilt stöd i grundskolan. En 

sammanställning av senare års forskning och utvärdering (Skolverket 2008b, s.8). Stödet blir 

då ingen garanti för att eleverna faktiskt får hjälp med sina svårigheter och skolverket menar 

att det finns skäl att granska hur utformningen av insatserna ser ut på olika skolor.  

 

Kommunpolitikerna ta beslut kring kommunens skolverksamhet och organisation utifrån den 

budget de tilldelas av staten. Skolverksamheten har även statliga styrdokument att följa, 

såsom läroplaner och skollagen. Rektorerna sitter i en sits där de både är skyldiga att följa de 

politiskt tagna besluten i kommunen och att leva upp till de statliga målen (Jarl, Kjellgren och 

Quennerstedt 2007, s.23).  Problematiseringen i undersökningen bygger på skolans uppdrag 

att både leva upp till statens krav att följa styrdokumenten och kommunens krav på att hålla 

budget vid insatser för elever i behov av särskilt stöd. I skollagen kan man läsa att 

utbildningen ska vara likvärdig i hela landet. När man väljer skola väljer man dock samtidigt 

en viss organisation av de specialpedagogiska insatserna. Vissa skolor har små 

undervisningsgrupper, andra inte. Det är olika med tillgången till speciallärare och 

specialpedagoger etc. Trots att skolorna enligt grundskoleförordningen ska sträva mot 

inkludering så visar Skolverkets undersökning Särskilt stöd i grundskolan. En 

sammanställning av senare års forskning och utvärdering att särskiljande lösningar 

fortfarande är vanligt, trots att skolorna i stor utsträckning önskar mer inkluderande lösningar 

(Skolverket 2008b, s.45).  

 

Enligt Larsen är forskningsbaserad kunskap, till skillnad från allmänkunskap och personliga 

erfarenheter, viktigt för att förstå, förklara och förändra fenomen (Larsen 2007, s.11). 

Den här studien riktar sig till alla som har intresse av de politiska och organisatoriska frågor 

som leder fram till beslut i den dagliga skolverksamheten: lärare, föräldrar, skolledare och 

politiker. Jag hoppas den ska leda fram till reflektion och diskussion kring rättvisefrågor och 

förutsättningar för organisationen av insatser för elever i behov av särskilt stöd.  
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Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med undersökningen är att undersöka insatser för elever i behov av särskilt stöd i tre 

kommunala skolor, samt relatera skolornas insatser till kommunal och nationell styrning.  

 

Undersökningen utgår från problematisering och analys av följande områden: 

*Hur påverkar beslut på central nivå (kommunal och nationell) beslut på lokal nivå och anser 

skolledarna att besluten tas på rätt nivå? 

*Hur förhåller sig pedagogiska beslut till ekonomiska beslut? 

* Vad motiverar skolorna till olika organisationsmodeller, och hur ser skolornas och 

kommunens företrädare på en likvärdig utbildning? 

 

Bakgrund  

 

Historisk bakgrund 

 

Vilka elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd i skolan är beroende av hur man 

definierar normen och vad som ses som avvikande. Detta har sett olika ut om man ser tillbaka 

i skolans historia. I början av 1800-talet infördes skolor för blinda och döva barn i Sverige. 

Det lade grunden för hur man skulle organisera utbildning för funktionshindrade, d.v.s. 

genom segregerade specialskolor. Under senare delen av 1800-talet följde sedan flera 

specialskolor för olika funktionshinder, dock var det långt ifrån alla barn med funktionshinder 

som fick möjlighet att gå i skolan.  

 

Före 1842 var det främst barn som tillhörde medel- och överklass som fick möjlighet att gå i 

skolan, men det året infördes allmän folkskola i Sverige. Det fanns då reglerat ett minimum 

som skulle läras ut till så kallade ”obegåvade” barn (Skolverket 2005, s.16-18). 1878 infördes 

Normalplanen, som innebar att eleverna skulle uppnå viss kunskap för att kunna flyttas upp 

till nästa årskurs. Gjorde man inte det så fick man gå om samma årskurs igen. När Sverige 

några år senare införde skolplikt som gällde från 7-14 år resulterade organisationen med att 

hålla kvar elever som inte nådde kunskapskraven till att vissa inte hann gå igenom alla 

årskurser innan de fyllde 14 år. De fick då lämna skolan utan att ha slutfört den. Skolplikten 

gällde från början inte heller barn med funktionshinder. De första grupperna barn med 
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funktionshinder som omfattades av skolplikten var blinda och döva. 1875 kom de första 

landstingsdrivna särskoleinternaten, och det kom även anstalter för barn med rörelsehinder. 

Det kom även fler och fler specialklasser för elever som inte ansågs passa in i normen. Det 

handlade t.ex. om barn som stammade, barn med epilepsi och andra sjukdomar. Det infördes 

även B-klasser för svaga elever.  

 

Särskiljandet av elever fortsatte under 1900-talets första hälft med att man införde läsklasser 

för ”ordblinda” och observationsklasser för ”svåruppfostrade barn” (Skolverket 2005, s.18-

22). Grundtanken var att homogena klasser var det bästa, dels för de elever som behövde extra 

stöd, men inte minst också för att de inte skulle ”hindra” de andra barnens framsteg i 

skolarbetet (Heimdahl Mattsson 2008, s.9). Att segregering är för elevernas bästa, en förmån, 

har sedan dess använts för att motivera små undervisningsgrupper, och gör så än idag. 

Numera talar man dock inte så mycket om att det är för att skapa bra 

undervisningsförhållanden för de andra barnen i klassen som vissa barn segregeras, även om 

det ofta är en bidragande faktor (Skolverket 1998, s.15). 

 

1948 kom skolkommissionen med ett förslag om en nioårig enhetsskola, där alla skulle hållas 

samman. Barn i behov av stöd skulle ges det inom klassen eller i anslutning till klassen. Alla 

elever omfattades dock inte av förslaget, utan ”svagt begåvade” elever skulle fortfarande 

segregeras. 1962 infördes skolplikt för elever med svåra rörelsehinder. Samma år kom den 

första läroplanen (Lgr 62). Där står beskrivet om stöd i form av olika specialklasser, bland 

annat hjälpklass, observationsklass och läsklass (Skolverket 2005, s.24-27). I och med detta 

fördubblandes resurser för specialundervisning på 10 år (Skolverket 1998, s.16). 

 

Begreppet barn med särskilda behov introducerades först i Barnstugeutredningen 1968. Sedan 

dess har det pågått diskussioner i det statliga reformarbetet kring skolan hur detta stöd ska se 

ut. Till gruppen barn med särskilda behov räknades från början barn med fysiska 

funktionshinder och barn med psykiska, emotionella, sociala och språkliga problem, och 

problemen ansågs ligga hos barnen (Skolverket 2005, s.10). I läroplanen som kom 1969 hade 

man gått över från ett segregerande synsätt till att med förespråka integrering, vilket är 

ytterligare förtydligat i Läroplan för grundskolan från 1980 (Skolverket 2005, s.31). Under 

1979 började det även komma krav på lokalt inflytande i skolan. Man menade att de som 

innefattas i besluten också måste få vara med och påverka (Quennerstedt 2007, s.51). 
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Under 1980-talet styrdes fortfarande skolan av staten, och finansierades genom statsbidrag. 

Kommunala politiker kunde inte påverka verksamheten i skolan (Pierre 2007, s.10). I mitten 

av 80-talet påbörjades en omorganisation av styrning och ansvar i skolan. Det ledde fram till 

att kommunerna själva får ansvara för att organisera sin skolverksamhet sedan 1991, inom de 

ramar som riksdag och regering har slagit fast. Socialstyrelsen ändrade begreppet från barn 

med särskilda behov till barn i behov av särskilt stöd, för att förtydliga att det inte alltid är 

egenskaper hos barnet som är grund till problemen utan att det kan vara förhållanden runt 

omkring (Skolverket 2005, s.10-11).  

 

Om alla resurser i kommunen fördelas ut till skolorna som sedan själva får bestämma hur de 

ska användas finns det en risk att skolorna budgeterar för t.ex. små undervisningsgrupper och 

att de sedan saknar resurser om nya behov uppstår senare under terminen. Denna 

organisationsmodell kräver därför att man från kommunens sida utvärderar hur resurserna har 

använts (Skolverket 2009a, s.99-100). Ett viktigt syfte med decentraliseringen var att 

resurserna skulle kunna fördelas på ett bättre sätt då kommunerna har kunskap om de olika 

skolornas behov inom kommunen. Enligt grundskoleförordningen ska skolorna sträva mot 

inkluderande lösningar. Trots det blir det vanligare med små undervisningsgrupper för elever i 

behov av särskilt stöd (Skolverket 2009b, s.20) 

 

Aktuell bakgrund 

 

Staten är skolans” högsta” uppdragsgivare, och genom nationella styrdokument har staten 

fortfarande en stark styrningsroll. Skolorna styrs även av kommunala beslut. Det finns därför 

en stark koppling mellan central och lokal nivå (von Schantz Lundgren 2008:18).  

 

Den grundläggande teorin i undersökningen är att skolan som en del av en politisk 

organisation skapar motstridiga mål i förhållande till styrdokumenten. Lars Svedberg 

beskriver att en organisation kan förstås utifrån sina mål, uppgifter och strukturer. Svedberg 

skriver vidare att en organisation även kan ses som ett socialt fenomen, som skapas genom 

relationer. Om relationerna förändras så förändras även hela organisationen (Svedberg 2007, 

s.255). Det var vad som hände i början av 1990-talet då skolan decentraliserades. Det 

politiska sammanhang som vi för tillfället befinner oss i påverkar förutsättningarna för hur 

skolorna kan genomföra sitt uppdrag, samtidigt som målen på nationell nivå kan stå i motsats 

mot hur kommunen formulerar uppgiften och hur skolorna strukturerar undervisningen. 
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Söderberg beskriver det som en fråga om tolkning. Kommunen ska tolka de nationella målen, 

fördela de resurser som finns, samt leva upp till skollagen. Det är kommunens och skolornas 

tolkning av en likvärdig utbildning och hur man väljer att organisera verksamheten som leder 

till de förutsättningar som lärare och elever ställs inför (Söderberg 1999, s.217-218).  

 

Om skolan har en organisation som kan hantera elevers olikheter blir färre barn beroende av 

särskilda insatser. Hur resurserna som skolorna får används påverkar hur undervisningen för 

elever i behov av särskilt stöd utformas. Forskning visar enligt skolverket att modellen för hur 

resurserna fördelas påverkar vilka former av insatser som finns tillgängliga. Får skolan pengar 

baserat på antalet elever i behov av särskilt stöd kan det å ena sidan leda till ökade 

segregerande lösningar. Delas pengarna å andra sidan ut till skolorna som en klumpsumma för 

alla elever kan det leda till fler inkluderande lösningar, men även att fler elever inte får det 

stöd de behöver (Skolverket 2009a, s.22).  

 

Jag utgår i denna undersökning från en kommun i Stockholms län som jag kallar kommun X. 

I kommunens utbildningsplan kan man läsa att kommunen önskar fördela resurserna så att de 

utnyttjas så effektiv som möjligt. Genom att överlåta besluten till lokal nivå (skolorna) får de 

resultatansvariga (rektorerna) möjlighet att utföra sitt uppdrag på de sätt som de anser bäst, 

enligt kommunen (Utbildningsplan kommun X). 

 

Statens roll 

 

På nationell nivå (riksdag och regering)formuleras mål och riktlinjer, såsom skollagen och 

läroplanerna, samt det beslutas om resursfördelning till kommunerna. Ett antal myndigheter 

ansvarar för att praktiskt genomföra de beslut som riksdag och regering har tagit. Skolfrågor 

ligger inom utbildningsdepartementet. Till utbildningsdepartementet hör ett flertal 

myndigheter. Det är bland annat statens skolinspektion som ansvarar för kvalitetsgranskning, 

och specialpedagogiska skolmyndigheten som ansvarar för alla frågor som rör 

specialpedagogiskt stöd
1
.  En annan central myndighet är skolverket. Skolverket ansvarar 

bland annat för att revidera kursplaner, utveckla nationella prov, fördela statsbidrag, sprida 

forskning, göra nationella och internationella utvärderingar samt följa upp kommunernas 

förutsättningar och resultat
2
. 

                                                 
1
 http://www.regeringen.se 

2
 http://www.skolverket.se/sb/d/187/a/13462 
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Skollagen tar bland annat upp vilka krav som ställs på kommunerna i form av övergripande 

mål och riktlinjer. Bland annat kan man läsa att alla barn har rätt till en likvärdig utbildning, 

samt att man i utbildningen ska ta hänsyn till barn i behov av särskilt stöd. 

 

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt 

hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång 

till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. 

Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst 

den anordnas i landet. Utbildningen skall ge eleverna kunskaper 

och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras 

harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i 

behov av särskilt stöd. (Skollagen 1985:1100 2§) 

 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) 

beskriver mål, riktlinjer och värdegrund för arbetet i skolan. I den är det bland annat utvecklat 

hur ansvariga på nationell nivå ser på den resursfördelning och de mål som tas upp i 

skollagen. 

 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall 

utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall 

fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar 

och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett 

särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla. (Lpo94, s.6) 

 

Hur utformningen ska se ut i praktiken är upp till varje kommun att organisera. 

 

Kommunens roll 

 

I Sverige finns det 290 kommuner, och varje kommun är huvudman och fattar beslut för sina 

skolor. Om eleverna inom en kommun har låg måluppfyllelse är det kommunen som får stå 
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till svars.  Enligt skolverket kan det variera mycket inom en och samma kommun hur skolorna 

väljer att organisera sin verksamhet och hur de fördelar resurserna inom skolan. Vad som är 

grunden till att en viss modell används är ofta oklart, och i de flesta kommuner saknas 

systematisk analys av skolornas resursfördelning medan den ekonomiska uppföljningen är 

mer noggrann (Skolverket 2009a, s.92-94).  

 

Överst i den kommunala styrningshierarkin finns kommunalfullmäktige. I 

kommunfullmäktige bestäms de ekonomiska ramarna för varje nämnd. Under den finns 

kommunstyrelsen. De har ansvar för att se över hur behoven ser ut i förhållande till budget 

och förbereder det åt kommunfullmäktige. Nämndernas ansvar är att utifrån 

kommunfullmäktiges mål se hur man ska göra för att nå upp till målen inom nämndens 

ansvarsområde.  

 

Hur man fördelar resurserna till skolorna inom en kommun ser olika ut. Små kommuner kan 

ha system av dialog och äskande för att fördela pengarna. Det är dock ohållbart i en stor 

kommun. En kommun där det inte finns några stora socioekonomiska skillnader behöver inte 

heller en modell som fördelar budgeten utifrån det, medan det är en modell som kan användas 

i kommuner med stora skillnader och segregation (Skolverket 2009a, s.48). Alla elever i 

skolan ska få möjlighet att nå målen utifrån sina förutsättningar. Då olika elever har olika 

behov så kan därför inte de ekonomiska resurserna fördelas exakt lika på alla skolor. Det finns 

även en problematik i att från kommunens sida ge skolorna extra ekonomiskt stöd öronmärkt 

för elever i behov av särskilt stöd. Risken ligger i att det endast är de elever som man får extra 

resurser för som får det stöd de behöver, och ansvaret för att eleverna får det stöd de har rätt 

till minskar från skolans sida (Skolverket 2009a, s.40). I kommun X använder man en 

resursfördelningsmodell som utgår från socioekonomiska förhållanden (föräldrars 

utbildningsnivå, invandrarbakgrund och kön).   

 

Skolans roll 

 

Hur skolan organiserar sina insatser och hur man fördelar resurserna får betydelse för eleverna 

(Skolverket 1998, s.12). I Grundskoleförordningen kan man läsa att om det framkommer 

uppgifter om att en elev kan vara i behov av särskilt stöd är det är rektors ansvar att behovet 

utreds och att ett åtgärdsprogram för insatser och uppföljning upprättas och utvärderas (5 kap. 

1 §). Det står även i läroplanen för det offentliga skolväsendet, förskoleklassen och 
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fritidshemmet att det är rektorn som ansvarar för att resurserna och insatserna anpassas efter 

lärarnas bedömning av behov (Lpo94, s.16-17). Hur de specialpedagogiska insatserna 

organiseras är inom kommunen upp till varje skola att bestämma utifrån skolans 

förutsättningar. Eftersom ansvaret till stor del har decentraliserats har politikerna inte mycket 

makt i detaljfrågor som rör undervisningen (Skolverket 2009a:62). Enligt skollagen är elever i 

behov av särskilt stöd en av faktorerna som man ska ta hänsyn till när man beslutar om 

sammansättning och storlek på barngrupper i skolan.   

 

När skolorna fördelar sina resurser är elever i behov av särskilt stöd en viktig fråga. Det sätt 

man väljer att organisera insatserna på blir inte bara en fråga om vilket stöd eleverna får utan 

även om de blir beroende av särskilt stöd. Är organisationen uppbyggd kring elevernas behov 

minskar också antalet elever som är i behov av särskilt stöd (Skolverket 2009a:22). Enligt 

studien Resursfördelning utifrånförutsättningar och behov är dock inte resursfördelningen till 

skolorna den enda faktorn som avgör vilket stöd eleverna kan få. Både för skolor som har små 

ekonomiska resurser och skolor som har stora ekonomiska resurser är kompetensen på skolan, 

organisationen, samarbete och ett ständigt pågående arbete med att utveckla och förbättra 

verksamheten några av de viktigaste faktorerna (Skolverket 2009a:64). Sett ur det 

perspektivet blir kommunens fördelning av resurser sekundär gentemot hur skolan sedan 

väljer att använda dessa resurser (Skolverket 2009a:91). Skolverkets utbildningsinspektion 

2005 visar dock att både lärare och föräldrar i kommun X anser att det inte tas tillräcklig 

hänsyn till elever i behov av särskilt stöd. Rapporten visar på att det i kommunen 2005 fanns 

både system för att identifiera barn i behov av särskilt stöd och stöd för dessa elever. 

Skolverket menade dock att kunskapsresultaten visar på att det finns brister, och att insatserna 

måste ifrågasättas. Omfattningen av stödet varierar, och ges i många fall endast i vissa ämnen 

(svenska, engelska, matematik) (Skolverket kommun X 2005).  

 

Teorier och tidigare forskning  

 

Elever i behov av särskilt stöd  

 

2001 tillsatte utbildningsdepartementet en expertgrupp för att främja ökad måluppfyllelse i 

kommunerna, främst för elever i behov av särskilt stöd. De kom fram till att det inte finns en 

enda klar definition av elever i behov av särskilt stöd, utan många olika. Det var elever med 



 14 

olika funktionsnedsättningar, inlärningssvårigheter, psykiska, språkliga, emotionella och 

sociala problem samt elever med neuropsykiatriska tillstånd (t.ex. ADHD, autism) 

(Utbildningsdepartementet 2001:18).  

 

Att vara i behov av särskilt stöd är inte samma sak som att ha ett funktionshinder. En del barn 

med funktionshinder är i behov av särskilt stöd och andra är det inte. Sociala och emotionella 

faktorer kan vara orsaker till att barn utan funktionshinder också kan ha behov av särskilt 

stöd. Alla elever har sina egna rättigheter att få det stöd just de behöver (Skolverket 2005, 

s.9). För att kunna avgöra vilka elever som är i behov av särskilt stöd måste vi först bestämma 

vad som ska räknas som normalt och vad som räknas som avvikande, och de definieringarna 

har ändrats med tiden (Isaksson 2009, s.10). Även om barn i behov av särskilt stöd, elever 

som inte passat in i normen, alltid har funnits i skolan så har den rådande vetenskapliga 

diskursen varit avgörande för hur man sett på dessa elevers behov. Den rådande diskursen 

visar sig bland annat i att begreppet barn med särskilda behov ändrades till barn i behov av 

särskilt stöd för att ändra hela tankesättet från att problemet ligger hos barnet till att miljön 

omkring är en bidragande faktor. I den här undersökningen kommer jag använda begreppet 

barn i behov av särskilt stöd i en vid mening, där alla behov som gör att elever behöver stöd 

på något sätt ryms. 

 

Inkluderande och segregerande lösningar 

 

Begreppen segregering och inkludering används i denna undersökning som beskrivningar av 

organisatoriska modeller av specialpedagogisk undervisning i skolan. Enligt 

nationalencyklopedin innebär segregering åtskiljning, medan inkludering betyder att ingå i en 

helhet (Nationalencyklopedin).  Inkludering avser här att beskriva när elever i behov av 

särskilt stöd får det stöd de behöver inom ramarna för sin vanliga klass. Segregerande 

lösningar används i undersökningen i betydelsen särskiljande, där eleven får undervisning 

utanför sin vanliga klass. Endera i en liten undervisningsgrupp med andra elever i behov av 

särskilt stöd, eller att de själva går ifrån sin klass vissa timmar för specialundervisning.  

 

Historiskt sett är det segregerande lösningar som varit grunden i specialpedagogisk 

undervisning. Enligt Haug motiveras segregerande lösningar med att det ska ge eleven bästa 

möjliga förutsättningar för lärande (Haug 1998, s.22). I Grundskoleförordningen 5 kap. 5§ 

kan man läsa att ”Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. 
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Sådant stöd skall i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör” 

(1994:1194). Eva Heimdahl Mattsson menar att forskning visar på flera negativa effekter med 

segregerade undervisningsgrupper. Det gäller till exempel försämrad självbild och motivation 

hos eleverna. Forskningen har inte heller kunnat påvisa några positiva effekter med 

segregering (Heimdahl Mattsson 2008:10). Många lärare menar dock att de inte kan 

genomföra undervisningen för elever i behov av särskilt stöd på det sätt de skulle vilja. De 

känner sig begränsade både av de organisatoriska förutsättningarna och av brist på flexibilitet 

i skolans organisation (Brodin & Lindstand 2004:75). Brodin och Lindstrand menar att 

politiken kring skolan har lett till större och större klasser, vilket i sin tur har lett till mer 

segregerande lösningar för elever i behov av särskilt stöd. Det är ofta den rådande 

samhällssynen på elevers olikheter snarare än barnets faktiska svårigheter som är problemet. 

Det blir en definiering av vad som är normalt, och därmed vad som avviker, istället för att se 

allas olikheter (Brodin & Lindstrand 2004, s.137-142). 

 

Enligt Ingemar Emanuelsson kan läroplanen utläsas som att elevers svårigheter är relativa. 

Det finns inte en lösning som fungerar för alla. Istället tar läroplanen upp hur viktigt det är att 

ta till vara all den kunskap som finns kring eleven, lärare och föräldrar, för att ge ett bra stöd. 

Därför ska beslutsfattandet kring insatser för elever i behov av särskilt stöd ligga på lokal nivå 

(Emanuelsson 1986:140). Trots att skolan i 40 år arbetat för att integrera barn med olika 

behov i den vanliga skolan så har den haft svårt att anpassa fördelningen av resurser. Istället 

för att minska har särskiljning i form av små undervisningsgrupper ökat de senaste 15 åren. 

Även antalet elever som går i särskolan har ökat markant i förhållande till hur många fler 

elever som börjat grundskolan (Heimdahl Mattsson 2008:10).  

 

Aktuella diskurser 

 

Quennerstedt beskriver tre diskurser om kommunens uppdrag på skolområdet. Den första är 

den resultatansvariga kommunen. Där framhävs kommunens ansvar för resultat och kvalitet, 

och kvalitet är likställt med resultat i form av hög måluppfyllelse. Ansvaret ligger i att ge 

skolorna de förutsättningar de behöver för att genomföra sitt arbete, samt utvärdera resultatet 

utifrån statliga mål och styrdokument. Kommunen har befogenhet att organisera utbildningen 

utifrån målet om bättre resultat, och om måluppfyllelsen blir låg är det kommunens ansvar. I 

den här diskursen blir en likvärdig utbildning liktydigt med en utbildning där alla når de 

nationella målen (Quennerstedt 2007, s.57-59). Friheten som kommunen har att själv 
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organisera skolan blir dock begränsad av att den inte ska ge några riktlinjer utan enbart se till 

att skolorna får de medel de behöver för att nå upp till de statliga målen.  (Quennerstedt 

2007:63).  

 

Den andra diskursen är kommunen som icke-part. Diskursen har sin utgångspunkt i att staten 

som huvudansvarig ska utforma skolans mål, och i denna diskurs är det även statens ansvar att 

målen nås. Statens mål vänder sig direkt till skolorna och lärarna och kommunen blir därmed 

en icke-part. I diskursen ser man inte heller på kommunen som fördelare av ekonomiska 

resurser utan även det ska ske statligt genom en nationell skolpeng, eftersom kommunernas 

olika ekonomiska förutsättningar påverkar skolans kvalité. Ur detta perspektiv ska därför 

skolan finansieras nationellt. Även i denna diskurs handlar likvärdigheten i utbildningen om 

att nå målen, men det handlar även om att alla ska få samma förutsättningar.  (Quennerstedt 

2007: 59-60).  

 

Den tredje diskursen är den politiskt-ideologiskt handlande kommunen. Här har kommunen 

större befogenheter att driva en egen utbildningspolitik både när det gäller organisation och 

finansiering av skolan. Vilket politiskt parti som har majoritet i kommunen får betydelse då 

det finns möjlighet att driva fram de frågor som deras politik företräder. Kommunen har 

inflytande både över organisation och finansiering, och betydelsen av en likvärdig utbildning 

blir mer öppen för tolkning utifrån den politiska ideologi som har majoritet i kommunen 

(Quennerstedt 2007:62). 

 

Den resultatansvariga kommunen är den diskurs som är dominerande på statlig nivå, där 

kommunens uppdrag i stort sett enbart kopplas till att nå bra resultat. Men på kommunal nivå 

är den politisk-ideologiska diskursen i hög grad närvarande. Quennerstedt menar att detta kan 

förklaras utifrån att staten å ena sidan vill styra kommunerna genom att beskriva deras 

uppdrag som att de ska nå resultat utifrån de statliga styrdokumenten. Å andra sidan tar staten 

inte alls upp hur vida de enskilda kommunerna har ett eget politiskt handlingsutrymme, och 

lämnar det därmed öppet. Diskursen om kommunen som icke-part förekommer i stort sett 

bara på ett fåtal partiers politiska program, och enligt Quennerstedt har den väldigt liten 

möjlighet att få inflytande i praktiken. 
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I vilken diskurs kommunen placerar sig själv får konsekvenser på alla lokala nivåer, från 

kommunpolitiker till elever, eftersom det påverkar hur kommunen ser på inflytande i skolans 

organisation och hur man går till väga för att fördela de ekonomiska resurserna. Ser 

kommunen sig främst ur diskursen om den resultatansvariga kommunen så begränsas det 

kommunalpolitiska inflytandet. Om kommunen istället utgår från en kombination av 

diskursen om den resultatansvariga kommunen och diskursen om den politisk-ideologiska 

kommunen resulterar det i en uppdelning mellan å ena sidan genomförande av 

undervisningen, där kommunen inte utövar inflytande, och å andra sidan central organisation 

och finansiering, där de utövar inflytande i linje med sin politik. Hur skolan ser ut i olika 

kommuner formas efter dessa diskurser. Alla riktningar använder dock begreppet om en 

likvärdig utbildning för att legitimera just sitt sätt att organisera. Endera utifrån likvärdig som 

en strävan mot samma nationella resultat eller likvärdig som utifrån den politiska majoritetens 

tolkning (Quennerstedt 2007, s.62-64). Enligt Jon Pierre har decentraliseringen av skolan 

skapat en otydlighet i hur styrningen ska se ut. Mål och normer formuleras både på statlig och 

kommunal nivå, och målen är både i vissa fall otydliga och till och med motstridiga (Pierre 

2007:10). Enligt Pierre kan man se att decentraliseringen av skolan har resulterat i att staten 

fortfarande sätter upp mål som handlar om likvärdighet, trots att det inte är staten utan 

kommunerna som har den politiska makten, och skolorna som organiserar verksamheten. 

Kommunerna och skolorna har möjlighet att anpassa verksamheten till olika 

specialinriktningar, politiska mål och lokal styrning, medan skolverkets uppgift är bland annat 

att kontrollera att skolorna arbetar mot de nationella målen. Enligt Pierre finns det dock i 

princip inget som reglerar att staten ger kommunerna de resurser som krävs för att nå de 

nationella målen (Pierre 2007, s.13-15). 

 

Jon Pierre bjuder in till två möjliga framtidsbilder av vad detta kan komma att leda till. Det 

ena perspektivet kallar han mångfaldsmodellen. Den innebär att decentraliseringen kommer 

att fortsätta. Mångfalden blir då stor samtidigt som skillnaden mellan kommuner och skolor 

kommer att öka. Resurstilldelningen blir då mer och mer beroende av att skolan gör sig 

attraktiv på en marknad av valmöjligheter. Likvärdighet blir istället specialisering. Anhängare 

av detta perspektiv menar dock att det aldrig funnits någon likvärdighet, då vissa skolor alltid 

har ansetts som mer attraktiva än andra. Det andra perspektivet kallar Pierre för 

likvärdighetsmodellen. Det innebär att decentraliseringen kommer att vändas tillbaka mot 

ökad centralisering, och staten återgår till att ta beslut om den direkta verksamheten. 

Centraliseringen ska leda till att minska skillnaderna mellan kommunerna och ge alla samma 
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förutsättningar. Pierre menar att båda modellerna har argument som kan lyftas fram varför 

just den är bäst. Det finns inga enkla svar på hur det kommer bli med den ena eller andra 

modellen (Pierre 2007, s.188-190). 

 

Metod 

 

Eftersom syftet med undersökningen är att undersöka frågor om insatser för elever i behov av 

särskilt stöd i tre kommunala skolorna, och att den huvudsakliga avsikten inte är att 

generalisera mina slutsatser har jag valt att använda mig av intervjuer 

Jag genomförde intervjuer med tre rektorer
3
, en specialpedagog på en central enhet för 

specialpedagogiska insatser
4
 samt en kommunpolitiker med ansvar inom utbildningsområdet 

förskola, grundskola och gymnasium
5
.  Jag valde just dessa informanter eftersom fokus i 

undersökningen ligger ledningsfrågor, och på hur styrning på olika nivåer påverkar 

handlingsutrymmet i verksamheten. 

 

Reliabiliteten i undersökningen är hög så till vida att det insamlade materialet har förvarats 

och behandlats på ett noggrant sätt utan risk för att intervjuerna ska ha förväxlats eller 

blandats ihop. Intervjuinspelningarna kodades, och vid sammanställning färgkodades även 

texten för att säkerställa att jag inte förväxlade vad någon sagt med någon annan. En viss 

osäkerhet finns dock i att resultatet kunnat se annorlunda ut om en annan forskare genomfört 

intervjuerna och valt att ställa andra frågor. Det finns även möjlighet att svaren sett 

annorlunda ut om intervjuerna genomförts på andra skolor inom kommunen. Trots att det inte 

går att dra några generella slutsatser som gäller för alla skolor är det dock sannolikt att 

resultaten är representativa för andra skolor i kommunen. Urvalet är godtyckligt gjort men ger 

variation i storlek och geografiskt läge.  

 

Intervjuer innebär att den man intervjuar ges möjlighet att berätta med egna ord och utveckla 

frågorna. Syftet med detta är att få reda på just intervjupersonens uppfattningar och tankar 

(Patel & Davidsson 2003, s.78). Det är dock inte alltid möjligt att få fram en intervjusituation 

där intervjuare och intervjuperson samtalar på lika villkor. Det finns många faktorer som kan 

påverka samtalet, till exempel makt, kön och ålder (Patel & Davidsson 2003, s.79). Det finns 

                                                 
3
 Intervjuguide bilaga 1 

4
 Intervjuguide bilaga 2 

5
 Intervjuguide bilaga 3 
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en möjlighet att personliga erfarenheter har haft viss påverkan på hur jag ställde frågorna. 

Målet var dock att inte ställa ledande frågor. 

 

Den kvalitativa intervjun minimerar även bortfallet eftersom man samtalar med 

intervjupersonen öga mot öga, till skillnad från kvantitativa undersökningar med fasta frågor 

som t.ex. enkäter där informanterna kan hoppa över frågor. Detta kan dock även innebära en 

nackdel då det finns en risk att informanterna är mindre ärliga än vid till enkäter. Det innebär 

en högre grad av anonymitet att fylla i ett formulär än att samtala . Enligt Larsen finns det 

alltid en risk vid intervjuer att informanten säger det han/hon tror att intervjuaren vill höra, 

svarar det som ger ett gott intryck eller svarar på ett sätt som skall dölja kunskapsbrist inom 

området (Larsen 2007:27). Min uppfattning är att rektorerna hamnar i en intressekonflikt 

mellan kommunen som arbetsgivare och skolan som kan ha påverkat svaren, men att svaren 

har en tillräckligt hög validitet för att kunna analyseras.  

 

Varje intervju tog 30-60 minuter. Intervjuerna spelades in med diktafon och skrevs sedan ner i 

sammanfattad form i efterhand. Intervjuerna hade en låg grad av strukturering och 

standardisering så till vida att jag under intervjuns gång lade till frågor som uppstod, eller 

drog bort frågor som på ett eller annat sätt redan hade besvarats genom andra frågor.  I 

kvalitativa intervjuer kan validiteten ökas genom att intervjuaren är flexibel och utvecklar 

frågorna under intervjuns gång samt låter informanterna själva utveckla resonemang som de 

anser vara relevanta för ämnet (Larsen 2007, s.80-90). 

 

Jag kommer i diskussionen av det insamlade materialet att hänvisa till rektorerna som rektor 

1, rektor 2 och rektor 3. Vid intervjun med specialpedagogen och politikerna hade jag två 

andra intervjuguider. Även under dessa intervjuer anpassades frågorna under intervjuernas 

gång. Informanterna är både män och kvinnor, men i redovisningen av resultatet kommer jag 

att hänvisa till alla informanter som hon, för att ytterligare skydda deras identitet. 

 

 

Bortfall 

 

Det första brevutskicket gick ut till fyra rektorer. Av dem var det två som tackade ja till 

intervju. De övriga intervjuerna föregicks av kontakt skriftligt via e-post samt telefonkontakt. 
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Urvalet för intervjun med specialpedagogen skedde genom snöbollsmetoden, det vill säga jag 

sökte mig till personer inom kommunen som jag trodde hade kunskap om ämnet och som i sin 

tur hänvisade mig vidare. 
6
 

 

Etik 

 

Jag har i kontakten med informanterna informerat om forskningens huvudman, 

undersökningens övergripande syfte och när den kommer att publiceras. I e-post och 

brevkontakt har informationen getts skriftligt, men där endast telefonkontakt och 

intervjusituation förekommit har informationen givits muntligt.  

 

Alla informanter deltar frivilligt. Jag har i undersökningen valt att fingera både kommunen, 

skolornas namn och namnen på informanterna för att säkerställa anonymitet. Tillstånd har 

givits att spela in intervjuerna och det har tydligt framgått när inspelningen påbörjats och 

avslutats. Mina kontaktuppgifter i form av telefonnummer och/eller e-post har lämnats ut till 

alla informanter för att de ska kunna kontakta mig med frågor eller önskemål även efter 

intervjun. Ingen informant valde att avbryta under intervjun eller har meddelat i efterhand att 

de inte vill medverka så jag har därmed haft möjlighet att använda allt insamlat material.   

 

Resultat  

 

Analys  

 

Det insamlade empiriska materialet kommer att presenteras tematiskt, d.v.s. intervjuerna 

kommer inte att presenteras en och en i sin helhet, utan efter huvudfrågor. Syftet med detta är 

att lättare kunna jämföra svaren från informanterna. Rektorerna kommer att hänvisas till som 

Rektor 1 (R1), Rektor 2 (R2) och Rektor 3 (R3). R1 arbetar på en skola med elever från 

förskoleklass till årskurs 5. Skolan har en speciallärare, samt delar en specialpedagogtjänst 

med två andra skolor. Ett par elever har elevassistent. Skolan har inga små 

                                                 
6
 Tanken var från början att undersökningen skulle innehålla en enkät med syftet att sammanställa hur många 

skolor i kommunen som har små undervisningsgrupper i kommunen. Efter intervjuerna valde jag dock att inte 

genomföra enkäten eftersom även skolor utan små undervisningsgrupper kan ha segregerande former av 

specialpedagogisk undervisning. Det skulle därför inte gå att göra en analys av fasta frågor i relation till syftet då 

validiteten skulle bli låg på beroende på informanternas tolkning av begreppen. 
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undervisningsgrupper. R2 arbetar på en skola med elever från förskoleklass till årskurs 6. 

Skolan har en specialpedagog som arbetar både som handledande mot lärarna och direkt med 

eleverna. Ett par elever har elevassistent. Skolan har inga små undervisningsgrupper. R3 

arbetar på en skola med elever från förskoleklass till årskurs 9. I skolan finns flera små 

undervisningsgrupper, specialpedagoger och elevassistenter.  Kommunpolitikern kommer att 

benämnas som Politiker (Pol) och specialpedagogen som Specialpedagog (Spec).  

 

Nationell, kommunal och lokal nivå - tas besluten på rätt nivå? 

 

Pol anser att statliga system blir väldigt okänsliga. När pengarna från staten ska fördelas på 

290 kommuner ser kanske 260 av dem ganska lika ut, men i de 30 kommuner som har 

speciella förutsättningar fungerar det inte, menar hon. Klyftan mellan rika och fattiga 

kommuner har ökat och staten borde ta tillbaka ett större ansvar för pengarna och öronmärka 

vissa pengar för ett mer rättvist system. Pol tror dock inte att man genom mer central styrning 

värnar om individens rätt, men det går inte att få en likvärdig skola nationellt, eller ens inom 

en och samma kommun, så som pengarna fördelas idag. Samtidigt är det kommunerna själva 

som har bäst kunskap om hur resurserna bör fördelas inom sin kommun så på så sätt är stor 

decentralisering är bra, säger hon.  

 

R1 håller med om att ekonomiskt var det mer rättvist när staten fördelade pengarna till 

skolorna så till vida att skolpengen var samma för alla, så ur det perspektivet anser hon att 

centralisering är bra. Det är även bra t.ex. att ha samma dokument (IUP, åtgärdsprogram) och 

där har man kommit en bit på väg, menar R1. Det är bra med en röd tråd som underlättar 

övergången mellan olika skolor. Däremot att varje skola gör sin egen arbetsplan är lite att 

uppfinna hjulet igen menar R1, eftersom de nationella styrdokumenten redan finns.  Att det är 

upp till varje skola hur man organiserar och använder pengarna anser R1 är bra eftersom man 

har olika upptagningsområden. Storleksmässigt är skolorna olika, vilket ger olika arbetssätt. 

Varje skola måste få vara den som den är, medan alla jobbar mot målen, anser R1.  

 

R2 berättar att det alltid är en utmaning att utreda vilka insatser som behöver sättas in för 

elever i behov av särskilt stöd. Det ekonomiska hänger ihop med de specialpedagogiska 

insatserna, men den enskilda läraren i klassrummet är absolut viktigast för hur eleverna 

lyckas. Det är därför viktigt att satsa på att ge handledning och vägledning till lärarna. ”Får vi 

plötsligt väldigt många elever i behov av särskilt stöd så tar inte resursfördelningsmodellen 
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som kommunen använder hänsyn till det, elevpengen är densamma, och då får man mycket att 

jobba med”, säger R2. Alla skolor i kommunen är dock med i ett försäkringssystem där man 

betalar en peng centralt, och i det ingår ett skydd som ska hjälpa till att hantera toppar av 

elever i behov av särskilt stöd.  R2 berättar att kommun X även har en övergripande enhet. 

Där arbetar det psykologer, specialpedagoger, samordnande skolsköterska och 

särskolesamordnare. Spec. berättar att rektorerna ibland tar hjälp av den enheten när de 

behöver hjälp med en placering. Rektorerna kontaktar kommunen om skolan behöver stöd, 

och den centrala enheten arbetar sedan oftast handledande och stödjande mot läraren.  R2 

anser att det ligger på en bra nivå att man kan vända sig till kommunens centrala enhet för 

hjälp, samtidigt som det måste vara rektors ansvar att lösa och strukturera upp de 

specialpedagogiska insatserna. Ska någon utifrån in och peta i verksamheten menar R2 att hon 

i rollen som rektor inte längre kan ta ansvar för verksamheten. Även Spec anser att det är bra 

att det finns ett ansvar både hos skolorna och kommunen, och att man organiserar insatserna 

centralt och samtidigt kan få centralt stöd. Det finns några centralt organiserade grupper för 

elever i behov av särskilt stöd i kommunen, och behov av ytterligare en till hösten. Många av 

eleverna där har diagnoser, men det måste man inte ha för att gå i grupperna, berättar Spec. 

Det finns möjligheter för elever med stora svårigheter att gå hela vägen från år 1 till 

gymnasiet i liten grupp istället för den vanliga klass där de har sin klasstillhörighet.  

 

Informanterna är överens om att det behövs både lokal och central styrning. Pol säger att det 

inte går att få rättvisa som det ser ut idag, men det måste samtidigt vara upp till skolorna hur 

de vill organisera. Nackdelarna i central styrning på nationell nivå ligger i att de inte har 

inblick i de enskilda skolornas situationer och förutsättningar, medan fördelen är att 

fördelningen av pengar blir mer rättvis. Som det ser ut nu så har en del kommuner möjlighet 

att satsa mer pengar än andra på skolan. Kommun X har en betydligt lägre skolpeng än många 

andra kommuner i samma län. Undersökningen visar att både politikern och rektorerna anser 

att det behövs mer pengar. Fördelen med decentraliseringen är just att det är skolorna själva 

som vet bäst vilka behov just de har. R2 uttrycker i sina svar att hon inte anser att hon kan ta 

ansvar för utbildningen om besluten tas på andra nivåer. Även Pol som representant för 

kommunen menar att genom att överlåta många beslut till de enskilda skolorna så får 

rektorerna bäst möjlighet att utföra sitt uppdrag så som de anser vara bäst.  

 

Decentraliseringen i början av 1990-talet ledde till att det politiska sammanhanget idag 

påverkar förutsättningarna för hur skolorna kan genomföra sitt uppdrag. Målen på nationell 
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nivå, kommunens formulering av skolans uppgift och skolornas sätt att organisera 

undervisningen står i konflikt med varandra. Även Jon Pierre menar att decentraliseringen av 

skolan har skapat en otydlighet i hur styrningen ska se ut. Mål och normer formuleras både på 

statlig och kommunal nivå, och målen är både i vissa fall otydliga och till och med 

motstridiga. Staten sätter upp nationella mål om likvärdighet utan att kunna påverka 

organiseringen i kommunerna eller i skolorna. Detta leder snarare till skillnader än till 

likvärdighet (Pierre 2007, s.10-13). Av Jon Pierres två möjliga framtidsperspektiv, 

mångfaldsmodellen och likvärdighetsmodellen, visar informanterna en önskan om båda två. 

Ett större statligt ansvar för resursfördelningen till skolan för ökad rättvisa, samtidigt som de 

trycker på att det är varje skola som vet bäst vilka förutsättningar och behov som finns just 

där.  

 

De politiska nivåer som olika beslut tas på påverkar skolornas ekonomi, som i sin tur är 

kopplad till skolornas förutsättningar för organisation. Som det ser ut nu så har kommunen 

visserligen en central enhet som ska verka för elever i behov av särskilt stöd, men insatserna 

finansieras av skolorna. Resursfördelningssystemet så som det ser ut från stat till kommun tar 

inte tillräcklig hänsyn till hur kommunerna ser ut socioekonomiskt, och kommunpolitikern i 

undersökningen önskar att staten skapade ett mer rättvist system. Dock skulle detta system 

endast omfatta ekonomiska faktorer och inte organisatoriska, eftersom varje kommun själv 

har bäst kunskap om hur pengarna de får bör fördelas, menar politikern. Detta ställer sig även 

rektorerna bakom.  

 

Pedagogiska och ekonomiska beslut – hur förhåller de sig till varandra? 

 

Man kan inte separera ekonomiska och pedagogiska förutsättningar, säger Pol. Håller en 

rektor inte budget får hon sparken. Det finns inte mer pengar att ta av än de som redan har 

fördelats, och håller man inte budget tar man pengar från andra skolor. När rektorerna sedan 

sitter med sin alldeles för lilla pott med pengar och planerar sin pedagogiska verksamhet så 

måste man ju säga att ekonomi och pedagogik går hand i hand, fortsätter Pol. Hon berättar 

vidare att rektorerna enligt lagstiftningen har ett stort ansvar och det kan inte politikerna lägga 

sig i. Pol berättar att som det ser ut nu så finns det ett kommunalt ansvar att ha en 

övergripande planerande skolplan, men även den är på väg att tas bort. Det innebär dock inte 

att kravet på att granska skolorna och följa upp kvalitén tas bort, utan det regleras fortfarande i 

kommunallagen.  



 24 

 

R2 berättar att de specialpedagogiska medlen som hon som rektor har att fördela inom skolan 

ingår i elevpengen. Skolorna får medel i en klumpsumma och det är sen upp till varje skolan 

hur pengarna används. Pol anser att resursfördelningsmodellen mellan skolorna som används i 

kommun X tar hänsyn till faktorer som kan påverka elevernas resultat, nämligen föräldrarnas 

utbildningsnivå, invandrarbakgrund och kön. (Eftersom fördelningen mellan könen är jämn i 

kommunen tar man inte med det i besluten.) Det innebär att om snittet på elevpengen till 

exempel är 50 000 kronor i kommunen så kan en skola få 45 000 kronor per elev och en 

annan 55 000 kronor. Kommunens resursfördelningsmodell ska utjämna skolornas 

förutsättningar ut ett rättviseperspektiv. Enligt informanterna tar detta dock inte hänsyn till 

antalet elever i behov av särskilt stöd. I en större kommun med stora socioekonomiska 

skillnader som kommun X behövs enligt skolverket ett verktyg för att utjämna skillnaderna. 

(Skolverket 2009:48).  

 

När det gäller elever i behov av särskilt stöd tar skolverket upp att det kan finnas en 

problematik med att öronmärka ekonomiskt stöd för elever i behov av särskilt stöd, och menar 

att risken ligger i att det endast är de elever som man får extra resurser då får det stöd de 

behöver, och att ansvaret för att eleverna får det stöd de har rätt till minskar från skolans sida 

(Skolverket 2009:40), och det pekar även Pol på. Skolverket menar dock att hur vida skolorna 

är uppbyggda utifrån elevernas behov eller inte påverkar om eleverna blir beroende av 

speciella insatser (Skolverket 2009:22). Både på skolor med små ekonomiska resurser och 

skolor med stora ekonomiska resurser är det kompetensen på skolan, organisationen, 

samarbete och ett ständigt pågående utvecklingsarbete några av de viktigaste faktorerna 

(Skolverket 2009:64).   

 

Grunden till att en viss resursfördelningsmodell används är ofta oklar. De flesta kommuner 

saknas systematisk analys av skolornas resursfördelning medan den ekonomiska 

uppföljningen är mer noggrann (Skolverket 2009, s.92-94). Skolverket visar att det är 

ekonomiska mål som får företräde framför pedagogiska mål inom kommunpolitiken.  

Pol berättar att skolpengen har ökat mycket de senaste 10 åren om man bara ser till pengen. 

Men omkostnader som till exempel löner har ökat mer än skolpengen har ökat, och 

skolpengen har därmed urholkats. I år har den även minskat om man ser till faktiska kronor 

och ören, säger Pol och tillägger att det inte ser kul ut ekonomiskt.  
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Informanterna beskriver en balansgång när det gäller hur man ska tänka kring elever i behov 

av särskilt stöd. R1 berättar att allt ska rymmas i skolpengen, från mat till löner, material etc. 

Sådana kostnader har ökat, vilket inte skolpengen har gjort. R1 menar att det ändå är positivt 

på hans/hennes skola eftersom de inte behöver säga upp personal, som många andra skolor 

måste. ”Vi behöver mer pengar och rätt vuxna i skolan, rätt person på rätt plats, och det är inte 

alltid det enklaste”, säger R1. Även de måste dock se över alla tjänster, även skolledning och 

administration. Att plocka ner på mer resurser i det direkta elevarbetet är svårt, menar R1. R2 

håller med om att ekonomin är tight, men menar att de får prioritera. ”Vi får vända och vrida 

på kronorna och trolla med knäna som alla andra skolor men vi diskuterar utifrån våra 

förutsättningar hur vi ska prioritera för att det ska bli bäst för barnen”, berättar R2. R3 berättar 

att trots att skolans budget har minskat flera år försöker hon hitta andra varianter än att skära 

ner på speciallärare. Det skulle alltid behövas mer pengar, men det är verkligheten, säger hon. 

Skolan är viktig, men i en kommun med andra stora behov blir det så här, menar R3.  

 

Pol berättar vidare att systemet är uppbyggt på så sätt att innan elevpengen fördelas ut sparas 

en summa för centrala insatser. Det visade sig dock i intervjuerna med rektorerna att det inte 

ännu är tydligt förankrat hos alla informanter hur detta fungerar. Resterade pengar, berättar 

Pol fördelas rakt ut till alla skolor, samma summa för alla elever på en och samma skola. 

Tidigare fanns fler centrala potter. Det resulterade dock i att många skolor ringade in alla 

elever som de inte ansåg sig klara av, berättar Pol. Medan en elev som får 50 000 i elevpeng 

kanske bara kostar 40 000 kronor i undervisningskostnad så kan en elev med t.ex. ADHD och 

som behöver en lärare som går bredvid nästan hela tiden kosta 200 000 kronor. Med systemet 

med en central pott tjänade därför skolorna på att göra sig av med alla elever i behov av 

särskilt stöd. Skolorna blev av med 50 000 kronor i inkomster men blev av med 200 000 i 

utgifter, säger Pol. Det fanns då väldigt många barn som skolorna inte ansåg sig klara av. 

Resursfördelningsmodellen ändrades då till att skolorna fick ut alla pengar och att de inom 

skolan nu ska klara av alla barn. Om skolan inte klarar av att ta hand om ett barn så får skolan 

nu böta 5 elevpengar. Det blir ett incitament att satsa upp till 250 000 kronor på att behålla 

eleven på skola. Pol. menar att tanken bakom den modellen är att alla elever ska vara 

integrerade och få gå kvar på sin skola. Det ska leda till att skolorna anstränger sig för att 

behålla alla elever istället för att peta bort några till särskiljande specialenheter som 

exkluderar. Om sedan en elev ändå behöver gå i en specialenhet så är det elevens hemskola 

som får stå för den kostnaden.  
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R2 är rektor på en relativt liten skola, tryggheten är hög och det kommer mycket positivt med 

det, säger hon. Hon anser att skolan har ansvaret för sina elever, och därmed är det inte 

konstigt att skolan får bekosta de elever som måste gå i andra skolor. R2 menar dock att det 

kan bli konstigt i och med friskolorna. Om en elev har gått hela sin skoltid på en friskola, men 

sedan går över till den kommunala skolan på grund av behov av ett visst stöd, så blir det den 

skolan som eleven tillhör geografiskt som får betala att eleven ska placeras i en speciell 

undervisningsgrupp någon annanstans i kommunen. Hemskolan har då inte kunnat påverka att 

eleven inte ska behöva det här stödet men får stå för kostnaden att en annan skola inte har 

lyckats. R2 menar dock att om hennes skola har haft eleven och sedan blir eleven ändå 

utplacerad så är det förståligt att skolan ska betala för den placeringen. Det är en drivkraft att 

försöka så mycket som möjligt att behålla elever på skolan, menar R2. R1 menar att det finns 

både ekonomiska och pedagogiska aspekter att ta hänsyn till. Eleverna har ju även sina 

kompisar på sin skola, och trygghet är viktigt.  Skolan R3 är rektor på har elever utplacerade 

på andra skolor som de betalar för. Det kan finnas en grupp med t.ex. bara elever med 

Aspergers syndrom på en annan skola, och då kan det kanske gynna eleven att gå där, menar 

R3. Hon är medveten om att syftet med systemet är att det ska skapa incitament för att 

skolorna att arbeta mer med eleverna för att de ska behålla eleverna istället för att få iväg dem 

någon annanstans, men faktum kvarstår att det ändå är en stor kostnad för många skolor, säger 

R3.  

 

Pol. svarar att det kan finnas en risk att skolorna behåller elever som skulle gynnas av att gå i 

någon form av specialenhet. Pol menar dock att om kommunen skulle ändra tillbaka till 

systemet vi fanns förut skulle exkluderande lösningar öka. Hon menar vidare att den risk som 

finns med att elever i behov av särskilt stöd inte får det stöd de behöver när pengarna sinar 

inte är resursfördelningssystemets fel. Planering för elever i behov av särskilt stöd ska gå 

först, sen planerar man för de andra barnen. Det är ett politiskt fattat beslut som skolorna 

måste följa.  Pol. säger även att det på en del skolor absolut kan vara så att eleverna får det 

stöd som finns tillgängligt snarare än det som skulle gynna dem bäst. Problemet på politisk 

nivå är att det inte går att styra detta med centrala riktlinjer i detaljfrågor eftersom det är 

rektorn och arbetslaget som är närmast eleven och bäst kan se behoven, menar hon. Det 

kommunen kan göra är att enheten för centralt stöd får inte en minskad budget och att 

skolorna får direktiv om att de inte får dra in på resurser för elever i behov av särskilt stöd.  
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Klarar inte en skola sin budget måste de redovisa för nämnden hur de planerar att åtgärda 

detta, till exempel om man ska dra in på lärare, specialpedagog etc. R1 får frågan om vilka 

tjänster hon skulle vilja ha mer pengar till, och det är helt klart speciallärare. De elever som 

har behov av särskilt stöd blir inte färre, snarare fler, säger hon. Det finns inget utrymme, 

ingen buffert, för att få in elever med stora behov senare på terminen när budgeten redan är 

satt, berättar R1. Då får man skriva en konsekvensbeskrivning varför man spräcker budgeten, 

som är ganska hårfin. Allt hänger ihop, mat, inredning, transporter etc. Eleverna är i fokus, 

men det andra behövs ju också, menar hon. Kommunen har gjort vissa satsningar centralt på 

kompetens hos lärarna, berättar R1, men extrapengar till lärarna märks inte av. R1 svarar 

vidare att elever i behov av särskilt stöd trots detta når målen i stor utsträckning. Pengarna ska 

först gå till barnen i behov av särskilt stöd, och de gör de, säger R1. Men sen har skolan även 

flera barn som inte räknas som i behov av särskilt stöd, men som ändå kan vara krävande. R1 

anser inte att kommunen tar tillräckligt med hänsyn till de barnen. Men man får titta på målen 

och vad det egentligen är skolan ska uppnå, menar R1, och fortsätter att hon tror att skolorna 

ofta har en tendens att lägga sig lite högre i det som förväntas av eleverna än vad målen 

föreskriver. Eleverna mognar ju olika snabbt och olika svårigheter kan göra att det tar längre 

tid. R1 tillägger dock att när specialläraren lägger sitt schema så finns det absolut elever som 

skulle behöva få mer tid. Spec. håller med om att skolorna alltid har ekonomin som styr när 

skolorna organiserar eftersom de har ett tydligt uppdrag att klara sin ekonomi. Hon vill dock 

inte uttala sig mer i frågan än att hon hoppas att det finns en pedagogisk grundtanke i vad de 

gör med pengarna.  

 

Socialstyrelsen tog bort begreppet barn med särskilda behov och skapade istället begreppet 

barn i behov av särskilt stöd för att förtydliga att det inte behöver vara egenskaper hos barnet 

som är grund till problemen, utan att det kan vara förhållanden runt omkring. Undersökningen 

visar dock på att ekonomiska förhållanden på skolorna i undersökningen påverkar de 

pedagogiska förhållandena kring barnen. Rektorernas beskrivningar visar på en balansgång 

mellan de pedagogiska och de ekonomiska förutsättningarna. Å ena sidan anser de att det 

ligger i elevernas intresse att gå kvar i sin klass och sin skola, men det görs även ett 

ekonomiska övervägande. Det gäller både för den större skolan, där det finns ett stort 

elevunderlag och möjlighet till flera mindre undervisningsgrupper, och för de andra skolorna, 

där resurser saknas för att sätta in alla de resurser som de skulle önska. 
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Pol menar att det tidigare systemet där kommunen betalade när elever placerades utanför sin 

skola inte var bättre än det system som finns nu, eftersom det ökade skolornas benägenhet att 

säga att de inte klarade av elever i behov av särskilt stöd. Rektorerna håller med om att det 

med dagens system skapas incitament för att sätta in tillräckligt med resurser för att behålla 

alla elever på skolan, men enligt R3 finns det fortfarande elever som mår bäst av att gå i små 

undervisningsgrupper. Enligt R2 är det inte konstigt att varje skola tar ansvar för sina elever, 

även ekonomiskt. Samtidigt kan systemet resultera i flytt av elever direkt från friskolor till 

små centrala undervisningsgrupper ska bekostas av den kommunala skola som eleven tillhör 

geografiskt, utan att skolan får en chans att hjälpa eleven. Resultatet av detta är ett system 

med låg flexibilitet.  

 

Både R1, R2, R3 och Pol är överens om att det ur ett ekonomiskt perspektiv saknas resurser. 

Ökningen av skolpengen har inte ökat tillräckligt i förhållande till andra utgifter, och i år har 

den dessutom minskat. Rektorerna trycker på vikten av att prioritera, men uttrycker samtidigt 

ett missnöje med hur systemet fungerar ur ett rättviseperspektiv. Alla informanter är dock 

nöjda med skolans organisation att det även finns en central enhet som skolorna kan vända sig 

till för stöd och hjälp. Att återgå till det gamla systemet där insatser betalades centralt är inte 

att eftersträva enligt Pol eftersom det ökade segregering av barn i behov av särskilt stöd.  

 

Kommun X hamnar idag i en kombination av diskursen om kommunen som resultatansvarig 

och diskursen om kommunen som politisk-ideologisk. Det innebär enligt Quennerstedt att 

kommunen separerar innehåll i undervisningen, där kommunen ser sig som resultatansvarig 

och inte lägger sig i hur skolorna organiserar sina insatser, från organisation och finansiering, 

där kommunen utifrån ideologiska idéer utövar inflytande och påverkan på finansiering och 

organisation (Quennerstedt 2007, s.64). Pol menar att rektorerna har ett ansvar som 

politikerna inte kan lägga sig i, och ger då uttryck för kommunen som resultatansvarig. 

Samtidigt menar han att pedagogik och ekonomi går hand i hand, och kommunen organiserar 

både centrala enheter, ger riktlinjer genom skolplanen (som dock är på väg att tas bort) och 

utövar inflytande över resursfördelningen så är även diskursen den politiskt-ideologiskt 

handlande kommunen närvarande. När det gäller elever i behov av särskilt stöd är det upp till 

varje skola att finansiera insatserna, samtidigt som det finns en central enhet. Det kan i 

diskursen om kommunen som resultatansvarig dock ifrågasättas om kommunen verkligen ger 

skolorna de förutsättningar som de behöver.  
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Kommunen jobbar, enligt Pol, mot att eleverna i mesta möjliga mån ska gå kvar på sina 

skolor genom att låta skolorna själva finansiera placeringar utanför skolan.  När det kommer 

till elever i behov av särskilt stöd menar dock informanterna att det inte tas tillräckligt med 

hänsyn i resursfördelningen. Intervjuerna visar att det blir svårt att sätta in alla de insatser 

skolorna skulle önska då pengarna inte räcker till. Att elever i behov av särskilt stöd först ska 

få det de behöver när skolorna skriver sin budget är dock alla överens om. Eftersom skolorna 

enligt de nationella styrdokumenten ska arbeta mot inkludering och ge eleverna det stöd de 

behöver måste rektorerna säga att det är vad de arbetar mot, och att de först ser till eleverna i 

behov av särskilt stöd. När det finns mer att önska i form av organisation och insatser blir 

dock ekonomiska förutsättningar ett argument för varför det inte fullt ut är så.  

 

Ur perspektivet att skolpengens storlek skiljer sig mycket från kommun till kommun skulle 

diskursen om kommunen som icke part ha ett syfte, då fördelningen av resurser skulle bli mer 

rättvist kommuner emellan. Det skulle dock finnas nackdelen i att det inte blir rättvist då 

heller eftersom skolor på grund av socioekonomiska förutsättningar kan vara i behov av olika 

mycket resurser. Ett mellanting till detta skulle vara att staten öronmärkte en viss summa som 

kommunerna måste lägga på sina skolor för att utjämna den stora skillnad som finns på 

skolpengen kommuner emellan. Inom kommunen skulle man sedan kunna ha kvar ett 

resursfördelningssystem som utjämnar skillnader inom kommunen. Detta ger informanterna 

uttryck för, då de är nöjda med att det finns kommunalt inflytande, även om de menar att det 

pedagogiska huvudansvaret för eleverna ska ligga på skolorna. 

 

Vad motiverar olika organisationsmodeller, och hur är synen på en likvärdig 

utbildning? 

 

Enligt Pol är kommunalpolitikerna medvetna om att de specialpedagogiska insatserna ser 

olika ut på skolorna. Olika insatser behöver dock inte vara dåligt, menar Pol. Varje skola har 

sitt sätt att jobba. Det politikerna tittar på är dock forskningen som visar på att barn inte ska 

bli kvar i små undervisningsgrupper, utan att det alltid ska vara en tillfällig lösning. 

Inkludering är jätteviktigt, menar Pol.  

 

Enligt Spec. kan man generellt säga att det finns specialpedagoger på nästan alla skolor i 

kommun X. Alla specialpedagoger jobbar inte övergripande som det är tänkt, utan vissa 

arbetar även med direkt undervisning. En del skolor har studiegårdar där man kan få 
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extrastöd, oftast i matematik, svenska och engelska. Ibland ordnar också skolorna själva små 

undervisningsgrupper, där en del elever går en stor del av sin skolgång. Men i kommunen har 

man alltid sin klasstilldelning kvar även om man går i en liten undervisningsgrupp, och alla 

ska jobba för att barnen ska tillbaka till sin klass i så stor utsträckning som det går, säger 

Spec.  

 

”Det behövs mera för eleverna i behov av särskilt stöd, men tittar man på hur det var förut när 

vi hade små grupper så tror vi inte det var bättre”, svarar R1. Hon säger att det finns det en 

risk att skolor behåller elever som skulle ha behov av att gå någon annanstans, t.ex. i liten 

grupp, men tillägger att det oftast är bäst att vara kvar där man har sina kompisar. Det får 

dock inte gå överstyr på så sätt att skolan tar på sig något den inte kan hantera. Gör man det så 

går det ju ut över lärare och andra elever också. Sen finns det inte så mycket platser att placera 

ut barn på heller, det är ofta kö till de platserna. R1 anser även att vissa skolor blir kända för 

hur de tar hand om elever i behov av särskilt stöd, och då söker sig många föräldrar dit. 

 

R1 berättar att det på hennes skola tidigare fanns många små grupper (ADHD, Asperger, 

långsam inlärning etc.). De eleverna blev äldre och lämnade skolan. När bara två var kvar 

placerades de ut i klasserna. Sedan dess har skolan fortsatt att ha alla elever integrerade i de 

vanliga klasserna. Små grupper är alltid en avvägning, hur bra de är, menar R1. Skolan som 

R1 är rektor för jobbar mot att alla barn ska integreras, men det finns det barn som har 

svårigheter, och skolan skulle just nu kunna ha en liten grupp, men det gäller att man inte bara 

blandar alla barn med olika behov heller. Det blir inte bra bara för att det är en liten grupp, 

menar R1. Klasserna på skolan är därför väldigt olika stora, från 16 till 28 elever. De elever 

som kanske skulle haft behov att gå i liten grupp klarar att gå i sin vanliga klass nu eftersom 

klasserna är så små, berättar R1. Den här organisationen med en speciallärare har funnits 

sedan de små grupperna försvann, men tidigare fanns även specialpedagoger i de små 

grupperna, berättar R1. Skolan sökte just speciallärare och inte specialpedagog när de sökte 

till den tjänsten som är nu, eftersom en speciallärare jobbar mer direkt mot eleverna. Hade 

skolan haft behov av att fortsätta med grupperna så hade den säkert haft kvar någon 

specialpedagog. Det är både en fråga om ändrade behov och en ekonomisk fråga, säger R1. 

Huvudansvaret för eleverna ligger hos klasslärarna, och de kan få stöd av specialläraren. ”En 

speciallärartjänst på så många elever är lite, men vi nyttjar det så mycket det går och lärarna 

tar ett stort ansvar”, berättar R1. Lärarna får även gå olika fortbildningar. Det gäller att hitta 

all hjälp man kan få tag på. På en skola i närheten finns en liten undervisningsgrupp för barn 
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med olika behov. En elev går på den skolan trots att han/hon inte tillhör den geografiskt, men 

eleverna är annars ganska bunden av var de bor, säger R1.  

 

Den organisationen som är nu har funnits på R3s skola länge, fast grupperna var mindre förut. 

Det fanns då flera externa placeringar. Nu har skolan utökat grupperna för att kunna behålla 

eleverna på skolan. Målet är att eleverna ska vara i klassen så mycket det går, men det är inte 

alltid det går och de kan även förstöra för de andra i klassen, säger R3. Sedan har skolan två 

små undervisningsgrupper på högstadiet och en på år 4-6. Det är blandade grupper såtillvida 

att det inte bara är elever med samma diagnos som går i en grupp. Sedan har skolan även en 

studiegård för alla elever som behöver extra stöd i svenska, engelska och matematik. På 

lågstadiet finns ingen liten grupp men det finns specialpedagoger. Alla elever är integrerade i 

klasserna där. Det finns även de elever som har elevassistenter om det finns behov av det. Det 

är individuella behov som styr, säger R3.  

 

 På skolan där R2 arbetar finns inga små undervisningsgrupper eller speciallärare, men de har 

en specialpedagog som arbetar både handledande och direkt med elever i vissa ämnen (främst 

svenska och matematik). Eleverna går då ifrån en stund. R2 berättar att de på skolan 

diskuterar hur de bäst kan använda specialpedagogen. En person räcker inte till för alla barn, 

så den främsta uppgiften måste därför vara att handleda lärarna att hantera barn som behöver 

stöd i klassrummet. Modellen fanns innan R2 kom till skolan och går ut på att rikta mycket 

stöd till de yngre åldrarna, med mindre klasser och mycket vuxna. En resurs är inte alltid 

lösningen, säger R2. Hon tror på att tidiga insatser ger positiva effekter i det långa loppet. 

Men det finns ju elever som behöver stöd bland de äldre barnen. Där går då specialpedagogen 

in med fortsatt stöd. Tanken är att hitta modeller för att eleverna ska vara integrerade i 

klasserna och få stöd av läraren.  Just nu går även fritidspedagogerna in i klassrummen och får 

då en stödjande roll för elever i behov av särskilt stöd, fast det är inte riktigt meningen och ska 

ses över till nästa år. ”Vi vill integrera, inte exkludera”, säger R2. Forskning visar att det är 

viktigt att viktigt att få gå tillsammans med sina kamrater i klassrummet, och lyckas där 

menar R2. ”Man har ju sett i forskning att det är en viktig del i det sociala samspelet med 

eleven och de andra eleverna att den eleven känner att den lyckas och har framgång i sin 

skolgång genom att den får gå tillsammans med de andra kamraterna”, säger R2. Skolan gör 

alltid något när vi ser att behov finns, fortsätter hon. Det står tydlig i skollagen att elever i 

behov av särskilt stöd ska först och främst få det, sen de andra barnen. 
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Tittar man några år tillbaka så köpte kommunen många fler platser utanför kommunen, 

berättar Spec. Nu är uppdraget för skolorna att minska antalet köpta platser i andra 

kommuner. Det kan därför se ut som antalet små grupper ökar inom kommunen, säger Spec. 

Det finns alltid en strävan efter att eleverna ska gå i sin vanliga klass, men det är inte alltid det 

går och då måste man ha alternativ under en kortare eller längre period. Det finns elever som 

går nästan hela sin skoltid i liten undervisningsgrupp, tyvärr, menar Spec. Man ser att 

pedagogerna anstränger sig för ett personligt bemötande, men sen kan det i stora klasser vara 

svårt hur man ska organisera det. Skolor med mycket elever har ganska konstant ett behov av 

små undervisningsgrupper.  

 

Spec. menar att större skolor självklart har större möjlighet att ordna små 

undervisningsgrupper, men på en liten skola kan eleverna istället få ett annat stöd som kan 

göra att de kan vara kvar i sina vanliga klasser. Det som inte är bra är enligt Spec. är när ett 

barn blir ensam med en vuxen. Det måste vara en grupp. Ibland vill föräldrar att deras barn 

ska gå i liten undervisningsgrupp, berättar Spec, men då måste de kontakta rektorn på sin 

hemskola. Ibland byter även barn som går på friskolor till kommunala skolor, och då ska de 

tillbaka till den skola de tillhör. Sedan finns förstås det fria valet, att man har rätt att byta 

skola. Skolor har bara rätt att säga nej till en elev som vill byta om de har fullt, inte för att 

eleven är i behov av särskilt stöd, säger Spec.  

 

Undersökningen visar på olika modeller av både inkludering och segregering. I R1 skola och 

R2 skola går elever ifrån vissa undervisningstimmar, och i R3 skola finns även små 

undervisningsgrupper. Alla informanter är överens om att grundskoleförordningens 5 kap. 5§ 

att ”Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd 

skall i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör” (1994:1194) är något 

som de strävar mot. Undersökningen visar dock att många insatser för elever i behov av 

särskilt stöd är segregerande, i form av små undervisningsgrupper eller att eleven går ifrån 

klassen för att träffa en specialpedagog eller speciallärare. Den historiska tanken om att 

homogena klasser var det bästa för de elever som behövde extra stöd och att segregering är 

för elevernas bästa lever kvar i kommunen idag, trots att målet är att alla elever ska tillbaka 

till sina vanliga klasser. Det visar sig bland annat i att det är kö till kommunens små 

undervisningsgrupper.  Även föreställningen att elever segregeras för de andra elevernas skull 

visade sig i intervjuerna. R1 ger uttryck för den inställning som togs upp i den historiska 

bakgrunden, att elever kan behöva skiljas ut från sin klass för de andra elevernas skull, 
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samtidigt som hon tar upp att det inte finns tillräckligt med platser i dessa små 

undervisningsgrupper för att täcka behovet. 

 

 Att det ser ut som det gör trots att forskning visar på negativa effekter med segregering, samt 

att forskningen inte kunnat påvisa några positiva effekter med segregering (Heimdahl 

Mattsson 2008:10) förklaras av Brodin & Lindstand med att många lärare känner sig 

begränsade av organisatoriska förutsättningar och brist på flexibilitet (Brodin & Lindstand 

2004:75). Undersökningen visar att den intervjuade politikern i kommun X anser att det 

statliga systemet är orättvist. Skolorna i sin tur uttrycker att de skulle vilja sätta in mer tid i 

form av specialpedagoger och speciallärare, men att det inte finns utrymme för det i budgeten. 

De ekonomiska förutsättningarna och segregerande lösningar går därmed inte att separera. 

Om vi då ser på skolan som en politisk organisation utifrån Svedbergs teori om att 

organisationer kan förstås utifrån sina mål, uppgifter och strukturer visar undersökningen att 

skolans mål och uppgifter inte alltid är kompatibla med skolans strukturer. Skolan som 

organisation skapas genom relationer och de förutsättningarna som just de eleverna som går 

på en viss skola har, samtidigt som den rådande diskursen i kommunen påverkar hela 

organisationen. 

 

Kommunen ska tolka de nationella målen, fördela de resurser som finns, samt leva upp till 

skollagen, enligt Söderberg. Det är därmed kommunens och skolornas tolkning av en 

likvärdig utbildning och hur man väljer att organisera verksamheten som leder till de 

förutsättningar som lärare och elever ställs inför (Söderberg 1999, s.217-218). På frågan om 

hur informanterna ser på paragrafen i skollagen om att alla har rätt till en likvärdig utbildning 

svarar Spec att nationella styrdokument ska garantera att alla skolor strävar mot samma sak, 

det vill säga en likvärdig utbildning. Likvärdig för henne innebär inte att alla får samma sak 

utan att man ser varje barns behov och förmåga. Det ska vara startpunkten i lärandet och man 

ska inte vara påverkad av andra omständigheter än de pedagogiska, menar Spec. 

Likvärdigheten i utbildningen kan dock diskuteras och ifrågasättas, anser R3. I kommun X 

finns socioekonomiska faktorer som påverkar skolpengen. I andra kommunen ser det inte alls 

ut så. Skolpengen ser därför väldigt olika ut bara man ser inom Stockholms län.  

 

R1 menar att paragrafen om en likvärdig utbildning är svårtolkad. Alla lärare inom samma 

skola är ju olika personer och vad är då likvärdig utbildning? Man kan se likvärdighet utifrån 

att man får likvärdiga resurser, och där ska resursfördelningssystemet göra sitt. Uppdraget är 
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ju att alla ska nå målen och få det stöd de har rätt till, säger han/hon. R1 fortsätter att det dock 

finns de som har svårt att nå målen och han/hon tror inte det hade räckt att sätta in mer 

resurser i form av t.ex. speciallärartid. Målet är dock alltid 100 % måluppfyllelse. ”Vi ska 

individualisera samtidigt som eleverna ska nå målen i år tre vilket är likriktat. Det blir väldigt 

motsägelsefullt och det blir svårt att klara av ibland. Det är inget lätt uppdrag”, säger R1. 

Även R2 menar att frågan om en likvärdig utbildning ligger i tolkningen. Han/hon anser att 

det ska tolkas som att alla har rätt till en likvärdig utbildning, inte en likadan som många 

tolkar det som. Skillnaden inom den enskilda skolan kan vara större än mellan skolor, varje 

klassrum skiljer sig. Tittar man på skoldebatten kan man se att det inte alltid blev som man 

har tänkt med att kommunerna skulle styra över skolan, berättar R2. Alla kommuner har inte 

möjlighet att tillgodose för en bra skola. En kommun som måste lägga stora resurser på den 

sociala sidan har mindre att lägga på skolan. Den frågan måste ligga på nationell nivå för att 

kompenserar för detta. Det påverkar likvärdigheten i utbildningen, säger R2.  

 

Påståendet i inledningen att eleverna när de väljer skola även väljer vilka typer av insatser de 

får både stämde och inte stämde i undersökningen. När staten kontrollerar att skolorna jobbar 

mot de nationella målen så kopplas detta inte till resursfördelning. Istället för att minska har 

exkludering i form av små undervisningsgrupper ökat de senaste 15 åren. Även antalet elever 

som går i särskolan ökat markant i förhållande till hur många fler elever som börjat 

grundskolan (Heimdahl Mattsson 2008:10). Undersökningen visar att organisationen av 

undervisningen för elever i behov av särskilt stöd påverkas av bland annat skolornas storlek. 

Specialpedagogen tog upp att eftersom stora skolor har ett stort elevunderlag så är de i 

konstant behov av små undervisningsgrupper. Detta stämde i min undersökning, då det var 

den stora skolan som just hade små undervisningsgrupper.  

 

Det var förvånande att organisationen av de specialpedagogiska insatserna skiljde sig så 

mycket som de gjorde mellan de tre skolorna. Enligt grundskoleförordningen så ska skolorna 

sträva mot inkluderande lösningar. Skolorna i undersökningen arbetar alla mot inkludering, 

men når upp till det i varierande grad. I rektor 2 skola har de hela tiden arbetat med att ha 

eleverna integrerade i klasserna. I rektor 1 skola har de tagit bort de små 

undervisningsgrupperna. I rektor 3 skola finns det fortfarande små undervisningsgrupper, 

skolan arbetar dock med andra insatser också för att sträva mot målet att eleverna ska gå så 

mycket som möjligt i sina egna klasser 
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Sammanfattning/Slutsats 

 

I analysen av det empiriska materialet visar det sig att det är svårt att separera 

frågeställningarna i undersökningen. På frågan om informanterna anser att besluten tas på rätt 

nivå blev svaret både ja och nej. Ett viktigt syfte med decentraliseringen var att resurserna 

skulle kunna fördelas på ett bättre sätt då kommunerna har kunskap om de olika skolornas 

behov inom kommunen. Bakgrunden visar på en ständigt pågående samhällsdebatt, där olika 

perspektiv och organisatoriska lösningar har lett fram till den skola vi har idag. Det är viktigt 

att både se det förflutna och samtidigt blicka framåt. Det var inte i en alltför avlägsen dåtid 

som elever i behov av särskilt stöd segregerades helt.  

 

Jag återvänder nu till inledningen av undersökningen, där jag tog upp skolverkets rapport om 

att det finns skäl att granska hur utformningen av insatserna ser ut på olika skolor. Min 

slutsats när jag relaterar det till den här undersökningen är att både kommun och skolledning 

arbetar för att leva upp till de styrdokument som finns. Det uppstår dock en krock mellan 

statlig och kommunal nivå i och med skolans uppdrag att både leva upp till statens krav att 

följa styrdokumenten och kommunens krav på att hålla budget. I skollagen kan man läsa att 

utbildningen ska vara likvärdig i hela landet. I och med decentraliseringen tar inte staten 

ansvar för hur pengarna fördelas till skolorna, vilken skapar orättvisa. Kommuner med god 

ekonomi kan satsa mycket pengar på skolan, medan förhållandena i andra kommuner gör att 

skolan får en förhållandevis låg skolpeng.  

 

Alla tre rektorerna anser att den likvärdighet som skollagen föreskriver är både svårtolkad och 

svår att leva upp till. Dels är det svårt att få en likvärdig utbildning bara om man ser inom en 

och samma skola, eftersom lärarnas arbete i klassrummen skiljer sig stort, men det är även en 

fråga om resursfördelning. Alla är dock överens om att likvärdig inte betyder samma, men att 

resursfördelningen från staten har lett till att vissa kommuner inte kan tillgodose en bra skola 

under samma förutsättningar som andra. Enligt informanterna påverkar detta i sin tur hur väl 

skolorna kan leva upp till styrdokumenten, eftersom det ur ett rättviseperspektiv blir omöjligt 

att leva upp till paragrafen om en likvärdig utbildning. Skolverket har tagit upp risken med att 

ifall alla resurser i kommunen fördelas ut till skolorna, som sedan själva får bestämma hur de 

ska använda, så saknas resurser om nya behov uppstår senare under terminen. Den här 

undersökningen visar att detta är ett faktiskt problem, särskilt på de mindre skolorna. 
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Rektor 3 som arbetar på en stor skola med flera olika typer av insatser för elever i behov av 

särskilt stöd menar i intervjun att det är individuella behov som styr insatserna. Ser man till 

alla tre skolor kan detta dock ifrågasättas eftersom alla tre skolor inte har tillgång till samma 

typer av insatser. Det som dock visar sig är att skolorna arbetar för att använda de resurser de 

har på bästa sätt för eleverna. Alla tre rektorer som varit informanter i undersökningen arbetar 

för att behålla alla elever, både med ett ekonomiskt motiv och för att det ligger i elevernas 

intresse att få stanna med sina kamrater.  Fler små undervisningsgrupper är alltså inget som 

rektorerna i undersökningen eftersträvar. Samtidigt berättar dock specialpedagogen att 

kommunen har behov av att utöka med ännu en central liten undervisningsgrupp för elever i 

behov av särskilt stöd. Enligt Brodin och Lindstrand har politiken kring skolan lett till större 

och större klasser, vilket i sin tur har lett till mer segregerande lösningar, där fokus ligger på 

elevernas olikheter snarare än likheter (Brodin & Lindstrand 2004, s.137-142). 

Specialpedagogen menar att stora skolor har bättre förutsättningar än små skolor att anordna 

små undervisningsgrupper eftersom de har många elever, och att det därmed finns ett konstant 

behov insatser för elever i behov av särskilt stöd. Frågan är då huruvida de elever som går i 

små undervisningsgrupper hade klarat av att gå i sina vanliga klasser om de tillhört en liten 

skola där små undervisningsgrupper inte finns som ett alternativ? I rektor 1 skola har skolan 

gått från segregering till inkludering bland annat genom att de vanliga klasserna får vara 

mindre, samtidigt som hon menar att det finns mer att önska för eleverna i behov av särskilt 

stöd för att det ska få det stöd de behöver inom klassens ramar. 

 

Det är svårt att utifrån den här undersökningen utvärdera hur förhållandet ser ut mellan att 

skolorna får för lite resurser och att de inte klarar att ta hand om alla elever eftersom den utgår 

från en sådan liten del av hela kommunens skolor. Det är dock ett faktum att kommun X har 

en förhållandevis låg skolpeng, och att alla informanter är överens om att det skulle behövas 

satsas mer på skolan. De viktigaste slutsatserna i undersökningen är att insatserna för elever i 

behov av särskilt stöd varierar stort från skola till skola inom samma kommun. Beslut på 

nationell och kommunal nivå påverkar förutsättningarna för skolorna, och ofta krockar dessa 

eftersom det inte helt går att skilja ekonomiska förutsättningar från pedagogiska. 

Kommunerna ger skolorna uppdraget att inte spara in på elever i behov av särskilt stöd, men i 

budgeten finns inte tillräckligt med utrymme för att förverkliga detta i praktiken. Ur ett 

rättviseperspektiv, och ökad möjlighet till en likvärdig utbildning, behöver staten se över hur 

pengarna fördelas samtidigt som det från skolornas sida är en organisatorisk fråga. 
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Under arbetet med denna studie har jag sett att det inte finns så mycket forskning på hur 

ekonomiska och organisatoriska frågor påverkar insatserna för elever i behov av särskilt stöd. 

Förslag på fortsatt forskning är därför en större studie inom ämnet, med en kvantitativ del, för 

att kunna göra en större generalisering av resultatet. För att få en vidare kunskap om ämnets 

påverkan på undervisning och resultat skulle det även vara intressant att ta med elevers, 

lärares och föräldrars perspektiv på hur förutsättningarna skiljer sig mellan olika skolor. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide rektorer 

 

Hur många elever går det på skolan? 

 

Har skolan små undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt stöd? 

*Specialpedagog? 

*Speciallärare 

*Lärare med annan specialkompetens? 

 

*Om JA på frågan om små undervisningsgrupper: hur är de små grupperna organiserade? 

*Vilka andra former av insatser finns på skolan? 

 

*Om NEJ på frågan om små undervisningsgrupper: vilka former av insatser finns på skolan 

för elever i behov av särskilt stöd? 

 

*Vilken vidareutbildning får lärarna? 

 

*Hur budgeteras det för specialpedagogiska insatser (från kommunen till skolan och hur 

skolan föredelar resurserna). 

 

*Varför har ni den organisation ni har idag? 

 

Har det varit organiserat på något annat sätt tidigare (varför bytte ni?)? 

 

*Anser du att de alternativ som finns tillgängliga på skolan kan begränsa/avgöra vilken hjälp 

eleverna får? 

 

I vilka ämnen kan eleverna få stöd? 

 

*Når elever i behov av särskilt stöd målen i samma utsträckning som andra elever? 
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*Anser du att kommunen värnar om elever i behov av särskilt stöd? 

 

*Anser du att det är bra att varje skola själv organiserar de specialpedagogiska insatserna, 

eller skulle du vilja se att det fann sen mer övergripande modell i kommunen? Vilken nivå bör 

besluten tas på? 

 

*Hur utvärderas insatserna för elever i behov av särskilt stöd? 

 

*Anser du att det fungerar bra idag? Vad skulle du vilja ändra? 

 

*Hur rapporterar du tillbaka till kommunen om mål och budget? 

 

*Hur tolkar du paragrafen i skollagen att alla har rätt till en likvärdig utbildning?  
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Bilaga 2 

Intervjuguide specialpedagog 

 

 

Vad är er uppgift? 

 

Vad är ert ansvar? 

 

Kan du ge en generell bild av hur de specialpedagogiska insatserna ser ut i Södertälje 

kommun? Vilka varianter finns det? 

 

Hur tycker du att det ska vara? 

 

Hur mycket tror du ekonomiska förutsättningar spelar in i vilka insatser olika skolor har? 

 

Anser du att de specialpedagogiska insatserna på skolorna är individanpassade? 

 

Tycker du att skolorna får tillräckligt med resurser för att få bra förutsättningar för goda 

resultat? 

 

Anser du att det är bra att skolorna själva får bekosta att skicka elever till andra skolor? Finns 

det en risk att eleven inte får den hjälp han/hon har rätt till? 

 

Hur har resursfördelningen ser ut/har sett ut för er de senaste åren?  

 

Har antalet små undervisningsgrupper ökat/minskat? 

 

Hur ser kontakten ut mellan dig och rektorerna/lärarna?  

 

Anser du att det är bra att varje skola själva organiserar de specialpedagogiska insatserna, 

eller vill du se att kommunen skulle ha en mer övergripande modell? 
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Anser du att det är bra som det är organiserat idag med kommunerna som bestämmer hur det 

ska organiseras, eller borde det finnas ett större statligt ansvar? 

 

Anser du att det stöd som eleverna får utgår främst från elevens behov eller från de alternativ 

som redan finns tillgängliga på skolorna? 

 

Hur utvärderar ni målen? (lärare, elevenkäter, föräldrar, resultat, trygghet etc) 

 

Hur tolkar du paragrafen i skollagen att alla har rätt till en likvärdig utbildning?  
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide kommunpolitiker 

 

 

Vad är er uppgift i kommunen? 

 

Vad är ert ansvar? 

 

Vad bestämmer kommunen över i utbildningsfrågor i förhållande till att all utbildning ska 

vara likvärdig i hela landet? 

 

Hur bestäms det hur mycket pengar varje skola ska få?  

 

Får skolorna mer pengar för elever i behov, eller en pott eller endast för hela antalet elever? 

Vad ingår? Löner? 

 

Tycker du att skolorna får tillräckligt med resurser för att få bra förutsättningar för goda 

resultat? 

 

Anser du att det är bra att skolorna själva får bekosta att skicka elever till andra skolor? Finns 

det inte en risk att eleven inte får den hjälp han/hon har rätt till? 

 

Hur gör skolorna när de fördelat pengarna och sedan tillkommer det elever i behov av särskilt 

stöd senare under terminen? 

 

Hur frågar ni skolorna vilka behov de har? Vilka frågor ställer ni? 

 

Hur ser du på att skolorna organiserar de specialpedagogiska insatserna olika? 

 

Tar ni i nämnden initiativ till att ta upp frågor eller tar ni upp frågor när de lämnas till er av 

andra? 
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Kan jag få ta del av hur resursfördelningen ser ut/har sett ut de senaste åren?  

 

Tror du att skolorna organiserar utifrån ekonomiska eller pedagogiska förutsättningar? Tror 

du det finns en risk att man organiserar utifrån ekonomiska förutsättningar (hur ska man i så 

fall ställa det mot att alla har rätt till en likvärdig utbildning?). 

 

Hur ser kontakten ut mellan dig och rektorerna/lärarna?  

 

Anser du att det är bra som det är organiserat idag eller borde det finnas ett större statligt 

ansvar? 

 

Kommunen ska värna om insatser för elever i behov av särskilt stöd – anser du att de gör det?  

Hur visar sig det? Hur ser ni till att det blir så? 

Hur har pengarna fördelats de senaste åren? Mer/mindre? 

 

 

 

Hur mycket tid uppskattar du att du lägger på frågor som rör de specialpedagogiska frågorna 

på skolorna?  

 

Anser du att det stöd som eleverna får utgår främst från elevens behov eller från de alternativ 

som redan finns tillgängliga på skolorna? 

 

Anser du att det är bra att varje skola själva organiserar de specialpedagogiska insatserna, 

eller vill du se att kommunen skulle ha en mer övergripande modell? 

 

 

Hur utvärderar ni dessa mål? (lärare, elevenkäter, föräldrar, resultat, trygghet etc.) 

 

 

Hur tolkar du paragrafen i skollagen att alla har rätt till en likvärdig utbildning? (Paragraf 2) 

 


