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There is a general conception among those who are involved in the school-sector that there is a relation 

between resources and results. Better qualified teachers, smaller classes and schools with more finacial 

funding are regarded as better learning and development conditions for pupils (Gustafsson 2008). In 

spite of these widespread understanding, educational and economic research studies at the beginning of 

the 20th century had reached the verdict that resources have no bearing on educational results 

(Gustafsson 2008). The Swedish board of education (Skolverket) have published several reports, studies 

and surveys regarding the relation between resources and student outcomes. 

 The purpose of this paper is to analyze the message of six publications from the Swedish 

board of education around the relationship between resources and student outcomes on the basis of the 

decentralization of the Swedish school in the 1990´s. The central question at issue is whether the 

Swedish board of education has been consistent in their message about the relationship between 

resources and results in the six publications between 1994-2009? I have also attempted to answer the 

resulting questions of my conclusion. 

 This study is based on a qualitative text analysis. This means that text, in this case the 

publications from the Swedish board of education, is the object of the analysis. The result of this study is 

that the Swedish board of education in the middle of the 1990´s conveyed the message that there is no 

relationship between resources and results, or in any case that their and a large number of other research 

studies indicate this. This message has since changed. In their publications from the 21st century they 

distinctly express that such an relation does exist. This study consequently demonstrates that the 

Swedish board of education has not carried a consistent message in their publications. 

 In the paper two possible explanations for the divided message from the Swedish board of 

education are presented. The first is that the Swedish board of education has been a victim of the 

methodological difficulties within the field of research. The second explanation is that the inconsistent 

message is a result of economic thinking from the Swedish board of education. The paper also goes on 
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to discuss the Swedish board of educations use of human capital theory and the view on knowledge and 

learning. 
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Inledning och bakgrund 

Det finns en allmän uppfattning bland dem som är involverade i skolans verksamhet, t. ex. föräldrar, 

elever och lärare, att det finns ett samband mellan resurser och resultat. Behöriga lärare, mindre 

skolklasser samt en skola med pengar betraktas som bättre förutsättningar för elevers lärande och 

utveckling (Gustafsson 2008). ”Dessa allmänt utbredda uppfattningar till trots hade den pedagogiska 

och ekonomiska forskningen vid 1990-talets början kommit fram till slutsatsen att resurser saknar 

betydelse för pedagogiska resultat” (Gustafsson 2008). Sedan 1960- talet har det funnits diskussioner 

kring sambandet mellan skolans ekonomiska resurser och elevernas resultat (Skolverket 2005, s. 5). 

Skolverket har publicerat flera rapporter, undersökningar och kunskapsöversikter som behandlar detta 

ämne. Har Skolverket varit opartiska medlare mellan forskning, stat och skola eller har de haft andra 

intentioner? En sak som är säker är att forskningsresultaten inom området har påverkat den svenska 

skolpolitiken och även skolreformen på 1990-talet. En av skolreformens förändringar var skolans 

decentralisering, det vill säga att en del av skolans styrning förflyttades från staten till de olika 

kommunerna. Decentraliseringen har haft stor påverkan på skolans (ekonomiska) resursstyrning och har 

påverkat förutsättningarna för svenska skolans verksamhet på olika nivåer (Skolverket 2009a, s. 22). Det 

här är ett viktigt ämne då det inte endast påverkar en specifik grupp, utan ämnet rör Sveriges samtliga 

skolor och påverkar föräldrar, elever och anställda inom skolan direkt eller indirekt. 

 I svensk media är skolans resurser ett aktuellt ämne som ofta tas upp. Under 2010 har det 

funnits en debatt om Södertälje kommun (se Sveriges Radio). I Södertälje kommun har ett antal 

specifika skolor väldigt låga elevresultat. Endast 25% av eleverna går ut årskurs 9 med betyget godkänt i 

grundämnena, det vill säga att 75% inte gör det. Baserat på bland annat lärartäthet, elevernas resultat 

och hur mycket pengar kommunerna lägger på undervisning per elev blev Södertälje rankad till Sveriges 

sämsta kommun 2010 av Lärarnas riksförbund (Lärarnas riksförbund 2010). Efter diskussioner har 

kommunen beslutat att lägga 35 miljoner kronor extra på skolan för att höja utbildningskvalitén och 

resultaten (Sveriges Radio 2010a). Är det bevisat att ökade ekonomiska resurser höjer elevernas 

resultat? Jag kommer återkomma till situationen i Södertälje i slutet av uppsatsen. 

 I början på arbetet med denna uppsats tvingades jag mödosamt orientera mig genom ett 

väldigt stort fält av forskning, rapporter, debatter, tidningsartiklar och tv- och radioprogram. Alla dessa 

handlade om området jag var intresserad av att undersöka sambandet mellan resurser och resultat. Mina 

källor ledde mig till Skolverket som visade sig vara en gemensam nämnare i många texter. Det stora 

fältet blev på så sätt en aning snävare. Det var under läsning av Skolverkets publikationer som jag fann 

något intressant som förde allt samman till en punkt, och som blev syftet med den här undersökningen.  
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Syfte och frågeställning 

Det samlade syftet som växte fram ur mitt förarbete är att analysera budskap från sex av Skolverkets 

publikationer kring sambandet mellan resurser och resultat mot bakgrund av 1990-talets decentralisering 

av den svenska skolan. Den centrala frågeställningen för denna undersökning är huruvida Skolverket 

varit enhetligt i sitt budskap kring sambandet mellan resurser och resultat i de sex texter som publicerats 

mellan 1994-2009? Jag kommer även att försöka besvara de följdfrågor som kan komma av svaret på 

min frågeställning. 

 

Begreppsförklaring 

Resurser och resultat är två centrala begrepp i denna uppsats. Jag kommer nu redovisa innebörden i 

dessa två tämligen komplexa begrepp i forskningsområdet. 

 

Vad menas med resurs? 

Begreppet ”resurs” har en bred innebörd. Sammanfattat kan man säga att en resurs är något som finns att 

tillgå för en viss verksamhet (Nationalencyklopedin 2010b). En resurs kan vara en person, ett föremål, 

kunskap, kapital, en plats etc. När det i skolans värld talas om resurser innebär begreppet ofta antingen 

personal som arbetar som stöd för elever med särskilda behov eller kapital, men även material. Inom 

forskningsområdet mellan resurser och resultat innebär begreppet resurs å ena sidan kapital det vill säga 

ekonomiska resurser och å andra sidan, det som skolan har, exempelvis: lärare, specialundervisning, 

lokaler/administration/utrustning och klasstorlek/elevtäthet. Då lärarens betydelse som resurs för elevers 

resultat undersöks i forskningssammanhang brukar begreppet ”lärare” specificeras till exempelvis 

yrkesvana lärare, behöriga/obehöriga lärare och lärarveckotimmar. I denna uppsats kommer fokus ligga 

på resurser i form av kapital, men texterna som kommer analyseras går även in på skolans övriga 

resurser. 

 

Vad menas med resultat? 

Inom forskningsområdet kring sambandet mellan resurser och resultat är begreppet ”resultat” komplext. 

Det är svårt att ge en exakt definition av begreppet. Olika undersökningar har använt sig av olika mått 

för att mäta resultat. Resultat går att mäta på en mängd olika nivåer, exempelvis elevnivå, skolnivå och 

samhällsnivå. Ett vanligt mått för att mäta resultat på elevnivå inom forskning och övriga sammanhang 

är genom betyg. Det betyder dock inte att alla mäter samma sak. Betyg kan exempelvis granskas genom 
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medelbetyg, avgångsbetyg, provresultat och kunskap i de olika ämnena (vilket mäts genom någon form 

av betyg). Förutom betyg kan elevresultat beräknas i antalet elever som söker till gymnasiet och antal 

som kommer in/ inte kommer in på gymnasiet. En undersökning som jag kommer redovisa i en senare 

del av uppsatsen använder elevers lön senare i livet som ett mått på resultat. Ett sätt att mäta resultat på 

skolnivå är i elevår, det vill säga att en elev fått undervisning under ett år. I en senare del av uppsatsen 

kommer jag gå in på resultat på samhällsnivå, då handlar det istället om utbildning som en investering 

för ekonomin och ordet resultat får då en helt annan innebörd. Det är viktigt att fastställa att det inte 

finns ett universellt resultatmått. Dessa olika innebörder av ”resultat”, samt fler varianter, kommer 

användas i de olika publikationer som jag senare kommer redovisa. 
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Tidigare forskning 

Jag har inte funnit någon tidigare forskning som undersökt samma område. Det finns dock liknande 

forskning som jag nu kommer beskriva.  

 

Hans Nytell från Uppsala universitet har skrivit doktorsavhandlingen Från kvalitetsidé till 

kvalitetsregim: Om statlig styrning av skolan (2006). Genom analyser av Skoverkets publikationer, 

utbildningspolitiska texter och tre fallstudier studeras i avhandlingen introduktionen och utvecklingen av 

styr- och kontrollinstrument/tekniker i den statligt styrda skolan, med fokus på begreppet kvalitet. 

Avhandlingen har fokuserat på ungefär samma tidsperiod som denna uppsats och rör den svenska 

skolans styrning och skolreformen som skedde under 1990-talet. Nytell skriver att decentraliseringen 

byggde på stark tilltro till lärarna och deras förmåga. Ansvaret för skolan skulle ges till lokala politiker 

och de professionella, som gavs utrymmet att tolka och skapa egna lösningar utefter läroplanen. Under 

denna tid började staten även öka sin makt genom kvalitetskontroller (Lovén 2006b). Från att knappt 

nämnas på 1980-talet blev ordet kvalitet ett vanligt förekommande ord i skolpolitiska texter i mitten på 

1990-talet med begrepp som kvalitetsindikatorer, kvalitetsredovisningar och kvalitetsinspektioner 

(Lovén 2006a, 2006b). Nytell skriver att vi börjat röra oss mot en centralisering där staten utövar sin 

makt genom kontrollsystem och ekonomi. Den som kontrollerar och styr är den som har makten. 

Ansvaret förskjuts neråt till dem som arbetar i skolan. Detta kallas i avhandlingen för ”en kvalitetsregim 

med kontrollen som nav” (Lovén 2006a). ”Kvalitetsregimens instrument, procedurer och språkbruk 

påverkar kommunikationen mellan den nationella nivån och kommunerna, liksom de professionella 

gruppernas relation till kommunen och till staten” (Lovén 2006b). Enligt Nytell kan kvalitetsregimen 

leda till utveckling i två håll. Den första är att skolan blir mer effektiv då de som är en del av skolan har 

utvecklande diskussioner. Den andra utvecklingen som kan tänkas ske är att detta kontrollerande från 

statens sida till en början ökar tilltron till statens förmåga att leda verksamheten, men i längden leder till 

en motsatt effekt. Den motsatta effekten skulle ske på grund av att tilltron grundas i kontrollinstrument 

med avancerat språkbruk som sker med långa mellanrum (Lovén 2006b).
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Svenska skolan ur ett historiskt perspektiv 

Detta är en genomgång av folkskolans tillkomst och historiska utveckling med fokus på dess styrning. 

Jag kommer därefter gå in djupare på 1990-talets skolreform, decentraliseringen samt Skolverkets 

tillkomst och roll.  

 

Svenska skolan under 1800-1900 talet 

Före 1842 hade hemmet, egeninrättade folkskolor och kyrkan hand om undervisning för de elever som 

inte skrivits in på allmänna läroverk eller liknande. Hittills har kyrkan haft allt ansvar över folkunder- 

visningen. År 1842 införs stadgan om den allmänna folkskolan. Varje socken och stadsförsamling är nu 

skyldig att ha en skola med en godkänd folkskollärare. Kyrkoherden i den aktuella kyrkoförsamlingen 

blir självskriven ordförande i skolstyrelsen. Domkapitlen (präster) har rollen som tillsynsmyndighet för 

skolan. Staten har ansvaret över den nya lärarutbildningen och kan på så sätt påverka undervisningen 

(Wästerfors 2000). Under 1870-talet stärker staten sitt ansvar över folkskolorna genom att öka 

stadsbidraget. Med det ökade ansvaret försöker staten höja kvalitén på folkskolan genom skapandet av 

den statliga folkskoleinspektionen. Detta är början på centraliseringsprocessen av skolan. Staten ökar sin 

makt över skolan genom att tilldela resurser och kontrollera kvalitén.  

1882 tillkommer en ny folkskolestadga och i den ingår den sexåriga skolplikten, 

skolåldern fastställs från 7-14 år (Lundgren 2010). Fram till 1900-talet har lärarna mycket lite 

inflytande, år 1905 tillåts de ha representanter i det lokala skolrådet där kyrkoherden är ordförande. 

Samma år bildas läroverksöverstyrelsen och några år senare även folkskoleöverstyrelsen, vars funktion 

är ledning, tillsyn, utveckling och utvärdering av folkskolan. Nu har varje del av parallellskolsystemet 

en egen central myndighet. Staten tar med tiden mer ansvar över skolan som blir allt mer centraliserad. 

Detta sker bland annat genom en ny folkskolestadga under 1920-talet som ökar statens inflytande över 

kommunerna. Ökade stadsbidrag ger staten mer kontroll över skolans resurser och hur de ska användas. 

År 1920 sammanslås läroverksöverstyrelsen och folkskoleöverstyrelsen till den nya centralledningen 

Skolöverstyrelsen, Skolverkets föregångare (Lundgren 2010). På 1940-talet fastställer skolutredningen 

och skolkommissionen att skolans två huvuduppgifter är att främja ett demokratiskt samhälle och bidra 

till samhällets ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. Den svenska skolan är nu starkt 

centraliserad. ”Läroplaner och kursplaner föreskrev exempelvis både mål, innehåll och metod för 

undervisningen, och fördelningen av ekonomiska resurser till skolorna beräknades på central nivå” 

(Skolverket 2009b, s. 123).  
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På 1950-talet börjar avskaffandet av parallellskolan genom att läroverk och folkskola slås ihop som en 

försöksverksamhet till en enhetsskola. Diskussionerna kring styrningen av skolan blir aktuella och 

frågan om vem ska vara huvudman, verksamhets- och ekonomiskt ansvarig ställs. En enbart statligt 

styrd skola skulle innebära ökat administrativt krångel, dessutom finns oron att det lokala intresset för 

skolan ska försvagas. Ett kommunalt huvudansvar skulle vara positiv då medborgarna och den lokala 

politiken får mer utrymme. Beslutet tas om att skolans kostnader ska läggas på staten så mycket som 

möjligt för att garantera en likvärdig skola, dessutom ska staten ha ansvaret för målsättningarna. Därmed 

förlorar kyrkan sin makt över skolan genom att domkapitlen upphör som tillsynsmyndighet. Istället 

tillkommer den statliga inspektionen för att utföra kontroller för att säkerställa skolornas minimistandard 

(Lundgren 2010). Under 1960-talet fastställs upphävningen av parallellskolan med läroverk och 

folkskola som istället slås samman till enhetskolan och den nioåriga grundskolan införs (Lundgren 

2010).  

Skolans resultat börjar under 1970-talet få ökad uppmärksamhet i media och börjar 

jämföras med internationella undersökningar. Det blir därför allt viktigare med en effektiv och produktiv 

skola. ”I diskussionerna om skolans produktivitet och effektivitet kom också den politiska styrningen att 

bli en central frågeställning" (Lundgren 2010). Ansvarsfördelningen mellan stat och kommun, fortsätter 

diskuteras in på 1980-talet. Debatten har två huvudlinjer; ”en var att decentralisera starkt centrala 

system och ge större utrymme för de professionella. En annan väg var att öppna för en marknad genom 

privatisering och/eller skolpeng” (Lundgren 2010). År 1989 flyttas huvudmannaskapet över från stat till 

kommun. Detta är början på den stora skolreformen, där de båda huvudlinjerna från diskussionerna på 

1980-talet skulle förverkligas (Lundgren 2010). 

 

Skolreformen 1990 

Det sker flera reformer under 1990-talet och detta är den mest omfattande och snabbaste reformperioden 

i svensk skolhistoria och är början till ett systemskifte för skolan (Lundgren 2010, Skolverket 2009a, s. 

12). Sammanfattningsvis gjordes följande förändringar: 

 Den politiska styrningen och ansvaret över skolan ändras. 

 Läroplaner och kursplaner ändras 

 Det införs en läroplan för förskolan. 

 Betygssystemet ändras. 

 Gymnasieskolan byggs ut och blir treårig och dess struktur förändras. 

 Det fristående skolsystemet (friskolan) införs. 
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 En ny skolform – förskoleklass införs. 

 Barnomsorg och skolbarnomsorg blir en del av skolsektorn. 

 Det görs omfattande satsning på vuxenutbildning genom kunskapslyftet. 

 (Lundgren 2010) 

 

Kommunerna, som nu har huvudmannaskapet, får fullt ansvar för genomförandet av skolans verksamhet 

och den ekonomiska styrningen (Lundgren 2010). De i sin tur ger ansvar till skolenheterna och 

rektorerna (Skolverket 2009a, s. 12). Skolan har därmed decentraliserats vilket betyder ”fördelning 

(spridning) av verksamheter eller inflytande från ett centrum till fler.[...]. Det kan innebära att ansvar 

och beslutanderätt permanent överflyttas från en central myndighet till en regional eller lokal myndighet 

[...]” (Nationalencyklopedin 2010a). I och med reformen gick det svenska skolsystemet från en av 

västvärldens mest centraliserade till en av de mest avreglerade (Skolverket 2009a, s. 12). 

 

Decentraliseringens syfte 

Enligt Skolverket (2009) var decentraliseringen en röd tråd i skolreformen, och dess övergripande syfte 

var att skolan skulle anpassas bättre till lokala behov och förutsättningar. Ett annat syfte var att höja 

effektiviteten och produktiviteten i den svenska skolan. Det här skulle göras genom konkurrens och 

marknadslösningar (se t.ex. Lundgren 2010). Jag återkommer till detta under min redogörelse för 

Skolverkets publikationer under 2000-talet. 

 

Samhället i övrigt 

Under 1990-talet skedde det flera ideologiska samhällsförändringar i Sverige. Exempelvis utvecklades 

tekniken och förändrade elevers fritidsvanor och datoranvändningen ökade. Detta påverkade enligt 

Skolverket elevers resultat i skolan då dessa nya fritidsintressen konkurrerade med skolan om elevernas 

tid. Dessutom ökade invandringen till Sverige och antalet nyanlända barn som skulle börja i skolan. De 

traditionella familjemönstren började ändras och antalet skilsmässor ökade under 1990-talet. Skolverket 

refererar till ett antal studier och menar att barn som lever med en förälder eventuellt har sämre 

förutsättningar i skolan. En annan förändring var att årskullarna blev stora under denna tid, vilket 

påverkar lärartätheten i skolan. Ekonomiskt sett var det lågkonjunktur i landet, det var låg inflation och 

låg ekonomisk aktivitet. Arbetslösheten var hög och de sociala klyftorna växte. Den svåra ekonomin 

ledde till att skolans ekonomiska resurser krympte. Skolreformen kan ses som en reflektion av dessa 

förändringar, som alla mer eller mindre indirekt påverkat skolan och dess förutsättningar (Skolverket 

2009a, s. 12-13) 
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Skolverket som myndighet 

Efter decentraliseringen ges staten nya uppgifter som rör skolan. Staten får fyra styrinstrument till sitt 

förfogande:  

1. Den juridiska styrningen i form av lagar, förordningar och föreskrifter 

2. Den ekonomiska styrningen  

3. Den ideologiska styrningen 

4. Den utvärderande styrningen 

(Lundgren 2010). 

Skolöverstyrelsen som länge styrt över skolan läggs ner. Det skapas istället en ny myndighet 1991, 

Skolverket, vars uppgift blir att ta över en del av statens styrinstrument. Regeringen beslutar hur 

Skolverket ska vara organiserat samt vilka uppgifter och områden myndigheten ansvarar för. Skolverket 

själva förklarar sin verksamhet på följande sätt på sin hemsida på internet: 

Skolverket är förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet, förskoleverksamheten, 

skolbarnsomsorgen och vuxenutbildningen.  

Skolverket har även ett särskilt ansvar för handikappfrågor, miljöfrågor samt frågor som rör 

nyanlända elever inom sektorn. Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners 

och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna (Skolverket 

2007). 

Skolverket gör fördjupade studier och deltar i internationella studier. Myndigheten gör även analyser 

och utvärderingarna med det övergripande syftet att de olika verksamheterna ska vara likvärdiga och 

hålla god kvalitet. Resultaten från Skolverkets utvärderingar redovisas till regeringen och avses ligga till 

grund för förändringar i skolsystemet (Skolverket 2010).  
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Metod och material 

Jag kommer nu gå igenom val av metod för den här undersökningen, dess för- och nackdelar samt 

övriga tillvägagångssätt och överväganden.  

 

Textanalys 

Denna undersökning är baserad på en kvalitativ textanalys. Det innebär att text, i detta fall Skolverkets 

publikationer, är objekten för analysen. Det finns för- och nackdelar med alla typer av forsknings-

metoder. Jag kommer nu kort gå in på för- och nackdelar med textanalys som metod för denna 

undersökning. En av fördelarna med att använda sig av en textanalys är att det ger en helhetsbild av det 

som ska undersökas, i detta fall ett antal av Skolverkets publikationer. De olika studierna och 

rapporterna kan jämföras med varandra och med de utbildningspolitiska beslut som tagits. Dessutom 

kan intentionerna med studierna analyseras. En nackdel med textanalys är att man med tidsbrist 

kombinerat med stora mängder data måste välja bort text. Det innebär att det finns en risk att urvalet inte 

blir balanserat.  

 

Källorienterad metod 

I arbetet med text som källa finns det två angreppssätt. Den första och vanligaste är det problem-

orienterade, vilket innebär att formuleringen av frågeställning sker under läsningen av det som redan 

framkommit då andra skrivit om ämnet. Man bestämmer vad man ska lägga fokus på före man läser sina 

primärkällor. Detta betyder dock inte att man inte kan formulera frågor efter att kunskapen om ämnet 

fördjupats. Det andra angreppssättet är det källorienterade, i motsats till det problemorienterade har 

forskaren här inte några frågeställningar i förhand. Tvärtom låter man källornas art styra projektet och 

framkalla frågeställningarna (Bell 2006, s. 123). Denna undersökning är baserad på ett källorienterat 

angreppssätt. Undersökningsområdet, sambandet mellan resurser och resultat, var bestämt på förhand. 

Däremot var det under läsningen av Skolverkets publikationer som undersökningens frågeställning 

framkom. 

 

Tillvägagångssätt för materialinsamling 

Materialen som är objekten för min analys är texter publicerade av Skolverket och som rör sambandet 

mellan resurser och resultat. Ett grundläggande kriterium var därför att Skolverket ska vara 

utgivningsansvarig för texterna som analyseras. Det är avgörande för att undersökningens syfte ska 
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uppfyllas. Jag samlade in mitt material genom att söka i Skolverkets publikationsdatabas på 

myndighetens hemsida på internet. Vissa av Skolverkets publikationer är skrivna av Skolverkets egen 

projektgrupp, i dessa nämns författarna kort, men avsändaren är enbart Skolverket. Andra publikationer 

har skrivits av forskare med stöd eller på uppdrag av Skolverket. Det innebär att Skolverket inte i alla 

fallen är författare till publikationen som analyseras i denna undersökning (t.ex. Gustavsson & Myrberg 

2002). Då det skulle bli allt för omfattande att analysera samtliga av Skolverkets publikationer kring 

sambandet mellan resurser och resultat var jag tvungen att göra ett urval. Det främsta kriteriet i mitt 

urval var texternas publiceringsdatum. För att kunna undersöka huruvida Skolverkets budskap varit 

enhetligt genom åren var det viktigt att analysera texter från olika år. Jag har strävat efter att 

publikationerna ska ha en spridning i tiden. Publikationerna som undersökningen grundas på är 

publicerade 1994, 1994, 1996, 1999, 2002 och 2009. 

 

Källkritisk analys 

I arbetet med textanalys är det viktigt att vara källkritisk. Källkritik innebär att ”identifiera en källa, dess 

upphovsman och hans eller hennes avsikter med den, att avgöra om den är sann eller falsk, närheten i tid 

mellan källan och dess upphovsman samt källors beroende av varandra” (Nationalencyklopedin 2010d). 

Hade jag utgått från historiskt berättande eller beskrivande text hade en djupare källkritisk analys varit 

lämplig. Då jag har använt mig att Skolverkets egna publikationer, som är en historisk lämning, ser jag 

ingen anledning till att ifrågasätta texternas upphovsman eller sanningshalt. Avsikterna med texterna 

kommer jag dock att analysera då det är syftet med detta arbete.  

 Jag har använt mig av många internetbaserade källor där äktheten inte alltid är lika hög 

som publicerad text. För att vara säker på texternas äkthet har jag varit källkritisk och undersökt 

texternas upphovsmän och deras relation till forskningsområdet. Jag har använt mig av ett flertal 

välkända källor med hög tillförlitlighet till exempel Nationalencyklopedin, Sveriges riksbank och 

Lärarnas riksförbund. Den svenska skolan ur ett historiskt perspektiv är ett exempel på en del där jag 

nästan enbart utgått från internetbaserade källor. Min främsta källa har då varit en historisk genomgång 

skriven av Ulf P. Lundgren, professor i pedagogik och f.d. generaldirektör för Skolverket. Delar av en 

artikel ur tidningen Populärhistoria har kompletterat den historiska genomgången, då denna text stämde 

väl överens med och snarare kompletterade Lundgrens historiska genomgång såg jag ingen anledning 

till att ej finna den, eller Lundgrens återgivning trovärdig.  
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Genomgång av Skolverkets publikationer 

Jag kommer nu gå igenom objekten för min textanalys i kronologisk ordning. 

 

Skolverkets publikationer under 1990-talet 

I mitten på 1990-talet bedrev Skolverket arbeten inom det skolekonomiska området, resultatet av detta 

arbete var fyra rapporter. Jag kommer presentera tre av dessa då den fjärde handlar om kommunernas 

kostnader för skolverksamheten och därmed inte har lika hög relevans för denna undersökning. Den 

första rapporten är Skolan och ekonomin som publicerades 1994. Rapporten presenterar bland annat en 

undersökning och en litteraturöversikt. Rapporten innehåller även ett kapitel som behandlar begreppen 

produktivitet och effektivitet och förklarar vad de betyder i skolans värld: att få ut det mesta av de 

tillgängliga resurser som finns. Med produktivitet menas relationen mellan tjänster, till exempel 

undervisning som skolan ger och de resurser som förbrukas. I rapporten presenteras en undersökning 

gjord av Skolverket. Undersökningen är baserad på centralt tillgänglig statistik och syftet är att beskriva 

utvecklingen av effektivitet och produktivitet i den svenska grundskolan 1980-1993. Undersökningen 

gjordes i bakgrund mot ifrågasättande och neddragningar av resurserna till skolsektorn, vilket beskrivs i 

rapporten. Samtidigt beskrivs kraven på skolan under denna tid som stora: antalet barn i skolåldern 

ökade, fler 6-åringar skulle tas emot och alla gymnasieelever skulle få en treårig utbildning. Studiens 

tidsspann delas in i två perioder, 1980-1990/91 och 1991/92-1994. Undersökningen visar att elevantalet 

sjunker under den första perioden, resurserna minskar de första åren men ökar sedan. Ett av 

undersökningens resultat är att produktiviteten gått ner under första perioden ”med samma mängd 

resurser får färre elever undervisning" (Skolverket 2004a, s. 8). I den andra perioden börjar elevantalet 

öka, medan kostnaderna är kvar på samma nivå. Trots detta sjunker inte produktiviteten längre utan 

samma mängd resurser ger lika mycket elevår som året innan. 

 När det kommer till frågan om resursernas påverkan på utbildningskvalitén och elevernas 

resultat skrivs det i rapporten att de inte haft tillräckligt statistik för att kunna ge en helhetsbild. De har 

däremot funnit några indikatorer på skolans kvalitet och effekter. Kvalitén på andelen lärare med 

pedagogisk utbildning och ordinarie lärares närvaro har varit hög. Elever i andra perioden har lärt sig 

mer eller åtminstone lika mycket som elever i första perioden enligt provresultat i matematik och 

svenska. Allt fler elever som slutar skolan söker och går vidare till gymnasiet. Andelen elever som 

avslutar åk 9 med ofullständiga betyg är oförändrad under den andra tidsperioden. 
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Litteraturöversikten i rapporten visar många studier som inte hittat något samband mellan resurser per 

elev och de resultat eleverna når. Det betonas dock att studierna har invändningar emot sig, särskilt då 

det kommer till metoden. 

 

1994 publicerades även Ekonomiska resurser och elevernas resultat. Det är den andra delen av 

Skolverkets arbete inom det skolekonomiska området som jag förklarade tidigare. Den innehåller en 

kunskapsöversikt och en empirisk studie. Rapporten börjar med att gå igenom styrsystem, modeller som 

tillämpats i tidigare studier och effektivitets och produktivitetsbegreppen. En figur i rapporten illustrerar 

sambandet mellan de centrala begreppen ”produktivitet” och ”effektivitet” och hur dessa appliceras i 

skolans värld. 

 

Figur 1.1 Produktivitets- och effektivitetsbegreppen (kopia på figur 4.6 I Skolverket 1994b, s. 20) 

 

I Rapporten förklaras de olika delarna av figuren som ”variabler” det vill säga något som är föränderligt. 

Det betyder att alla skolor inte har exempelvis samma ekonomiska resurser, tjänster och resultat. 

Följande är exempel på struktur-, process-, och resultatvariabler som finns i skolan:  

Strukturvariabler beskriver vad man har: 

 Strukturvariabler i ekonomiska resurser: elevvård, syo-verksamhet, undervisning, 

personalutbildning, läromedel, skolbibliotek 

 Strukturvariabler i tjänster: elevtimmar, lärartimmar, speciallärartimmar, syo-tjänster, elev-

år/antal platser. 
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Processvariabler beskriver hur man gör och vad som händer i sociala sammanhang: 

 Processvariabler: undervisningsmetoder, arbetssätt för eleverna i skolan, arbetssätt för ledningen i 

skolan, elevernas möjlighet att påverka arbetet i skolan, ordning i skolan, samverkan med hemmen, 

elevernas studiemotivation, hur elevernas tid utnyttjas. 

Resultatvariabler beskriver det man åstadkommer: 

 Resultatvariabler: elevernas kunskaper i de olika skolämnena, elevernas förmåga till 

problemlösning, elevernas självtillit, elevernas självständighet, elevernas tolerans. 

(Skolverket 1994b, s. 21) 

Dessa olika typer av resultat är ytterligare mått på resultat som kan användas i forskning kring 

sambandet mellan resurser och resultat, likt de jag presenterade under rubriken Vad menas med resurs? 

I rapporten presenteras även Skolverkets empiriska undersökning. Syftet med 

undersökningen som gjordes var att studera sambandet mellan ekonomiska resurser och elevernas 

resultat med elevernas socioekonomiska bakgrund som en viktig hörnsten. I undersökningen numrerades 

skolorna utefter elevernas socioekonomiska tillhörighet. Skola 1 var exempelvis den skola där elevernas 

föräldrar hade lägst utbildningsnivå och skola 15 hade elever vars föräldrar hade högst utbildningsnivå. 

Inom varje skola jämfördes skolans ekonomiska resurser med elevers resultat. Därefter jämfördes 

skolorna med varandra. Enligt Skolverket visar resultaten att det finns ett starkt samband mellan 

elevernas socioekonomiska bakgrund och elevernas resultat på de 15 högstadieskolor som undersöktes. 

Ju högre utbildningsnivån var hos föräldrarna, desto bättre resultat hade eleverna. Undersökningen var 

inte baserat på ett representativt urval och därför kunde inte slutsatsen att det finns ett samband mellan 

resurser och resultat konstateras. Rapporten avslutas med en kunskapsöversikt. I den sammanfattar 

Skolverket forskningsresultaten inom området resurser och resultat som splittrade. De skriver att en del 

har funnit ett positivt samband, andra ett negativt. Vissa studier har inte funnit något belägg för något 

samband mellan ekonomiska resurser och elevernas resultat.  

 

Skolan och de ekonomiska resurserna från 1996 innehåller bland annat en sammanfattning av 

litteraturöversikterna i Skolverkets tidigare rapporter (se 1994a, 1994b). Litteraturöversikten börjar med 

en genomgång av ett urval av forskning gjord av Eric A. Hanushek, en amerikansk professor i ekonomi. 

Enligt Skolverket (1996) är resultatet från Hanusheks studier att det inte tycks finnas ett samband mellan 

resurser och resultat. Litteraturgenomgången går därefter igenom David Card & Alan B. Kreugers 

studie, även de professorer i ekonomi. Deras forskning har undersökt huruvida elever som senare i livet 

fått högre lön gått på skolor med större ekonomiska resurser. Enligt Skolverket är resultatet av deras 
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undersökning att det finns ett visst samband, men att det inte med säkerhet kan sägas att deras högre lön 

berodde på skolans höga resurser eller andra faktorer. Det tredje forskningsarbetet som redovisas är 

Peter Blatchford & Peter Mortimores studie om klasstorlekens betydelse. Mortimore och Blatchford är 

båda professorer i pedagogik och Blatchford är dessutom professor i psykologi. Enligt Skolverkets 

återgivning av deras resultat kan yngre barn mellan 4-5 år få bättre resultat om de går i mindre klasser. 

För äldre barn är inte resultatet tydligt, med undantag för grupper med färre än fem elever. Att minska 

en normalstor klass med ett par elever visade sig enbart ha svagt positiva effekter. Litteraturöversikten 

avslutas med följande resonemang; ”Endast i en mindre del av studierna finner man belägg för att mer 

resurser innebär bättre resultat hos eleverna. Många studier visar inte på något samband alls eller ett 

negativt sådant. En ny analys av gamla studier tyder dock på att studierna ändå sammantaget ger stöd för 

vissa positiva samband” (Skolverket 1996, s. 61). 

 

År 1999 publicerades Skolverkets rapport Samband mellan resurser och resultat : en studie av landets 

grundskolor med elever i årskurs 9. Den baserades på en studie som bedrivits för att undersöka 

sambandet mellan resurser och resultat. Undersökningen omfattade 900 kommunala grundskolor och 

drygt 92 000 elever som avslutat årskurs 9 läsåret 1994/95. Det var en totalundersökning, en statistisk 

undersökning där hela populationen undersöks. Detta är den första, och hittills största svenska 

undersökningen som gjorts inom ämnet. Syftet med studien var att kartlägga resursmässiga yttre 

förutsättningar som har betydelse för skolans resultat. En central frågeställning för undersökningen var 

huruvida den svenska skolan har en kompensatorisk resurstilldelning och hur det i så fall påverkar 

resultaten i skolan. Kompensatorisk resurstilldelning betyder att man tilldelar resurser för att stödja 

elever med besvärligare förutsättningar samtidigt som man tilldelar mer resurser till skolor med lägre 

medelbetyg än genomsnittet (Skolverket 2009, s. 8). Frågan om antalet lärarveckotimmar per elev har en 

positiv påverkan på resultaten på skolnivå undersöktes även i studien. 

 Studien visade att resurser kan förbättra elevers förutsättningar i skolan. De betyder dock 

olika mycket för skolor med olika förutsättningar, och resurser är av större betydelse för skolor med 

sämre förutsättningar. Den starkaste förklaringsvariabeln som hittades var föräldrarnas utbildningsnivå. 

Ju högre utbildningsnivå som föräldrarna till eleverna hade desto högre var medelbetyget i skolan. 

Övriga förklaringsvariabler som visade ett samband men inte lika starkt var: andel pojkar, antal 

högstadieelever, andel elever med utländsk bakgrund och antal lärarveckotimmar per elev under elevens 

hela högstadieperiod. Den sista förklaringsvariabeln, lärarresurser, hade ett mer komplicerat samband 

med medelbetyget. Sämre förutsättningar och ett lägre medelbetyg medför ofta mera lärarresurser per 

elev. Detta innebär ett negativt kompensatoriskt samband mellan lärarresurser och medelbetyg. 
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Samtidigt antas härmed att mer lärarresurser har en positiv påverkan på medelbetyget för enskilda skolor 

sedan hänsyn tagits till det negativa kompensatoriska sambandet. Alltså visar resultatet en konsekvens 

av påverkan i två riktningar samtidigt (Skolverket 2009, s. 8). 

 

Skolverkets publikationer under 2000-talet 

2002 togs Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat fram genom ett samarbete mellan 

Skolverkets forskningsenhet och Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik, och fil. dr. Eva Myrberg 

som är författarna till boken. Boken är en forskningsöversikt som redovisar diskussioner och resultat i 

forskningen som gjorts kring sambandet mellan resurser och resultat. Författarna ställer sig kritiska till 

tolkningen att det inte finns ett samband. ”Även om resultatbilden inte är alldeles entydig framstår det 

ändå som ett huvudresultat att den tidigare, i synnerhet bland ekonomiska forskare, dominerande 

uppfattningen att det inte finns något sådant samband är felaktig” (Gustafsson & Myrberg 2002, s. 168). 

Gustafsson & Myrberg refererar till tre metaanalyser som presenterades under 1990-talet av Larry V. 

Hegdes, Rob Greenwald och Richard D. Laine som det starkaste stödet för denna uppfattning. En 

metaanalys är en studie av tidigare vetenskapliga publikationer. Forskaren bearbetar och drar slutsatser 

av ett antal studier som är oberoende av varandra. Slumpens påverkan på resultatet minskas då man 

genomför metaanalyser. Det beror på att resultatet från flera studier kombineras (Nationalencyklopedin 

2010e). Enligt Gustavsson & Myrberg är Hegdes mf. forskningsmetod överlägsen Hanusheks analyser. 

Gustavsson & Myrberg refererar till Krueger som även han riktat kritik mot Hanusheks metoder. Den 

kritik som Hanushek har riktad mot sig rör teknikaliteter inom statistisk forskningsmetod. Då förståelsen 

av detta kräver en djupare kunskap i denna typ av forskning, kommer jag inte fördjupa mig ytterligare i 

detta och konkretisera kritiken. Enligt Gustavsson & Myrbergs återgivning av Krueger menade han att 

de metodologiska bristerna står bakom generaliseringen att det inte finns ett samband mellan resurser 

och resultat. 

 

Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat går även igenom Skolverkets undersökning 

som gjordes 1999 och ställer sig kritiska till flera delar av metod- och analysmodellen som användes. 

Exempelvis menar de att föräldrarnas utbildningsnivå endast mättes på en tregradig skala och att en mer 

uppdelad skala hade bidragit till en bättre översikt av elevförutsättningar på resultat. De kritiserar även 

det faktum att undersökningen utelämnade en viktig variabel: elevernas skolresultat från årskurs 6. En 

sannolik effekt av detta är att effekten av lärarveckotimmar på elevers medelbetyg underskattas 

(Gustafsson & Myrberg 2002, s. 23). Bokens slutsats är att det finns ett samband mellan ekonomiska 

resurser och pedagogiska resultat. Författarna tillägger att sambandet är svagt och att en ekonomisk 
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ökning inte alltid innebär förbättrade pedagogiska resultat. En annan slutsats är att lärarkompetensen är 

den enskilt viktigaste faktorn för elevernas resultat (Gustafsson & Myrberg 2002, s. 169). 

Rapporten går även igenom orsaken till decentraliseringen och de nedskärningar som 

drabbade skolan under 90-talet. Under 1990-talets början hade forskning inte funnit ett klart samband 

mellan resurser och resultat. Hanushek och andra rekommenderade därför ”decentraliserade 

marknadslösningar, baserade på elevers och föräldrars fria val av skola och på konkurrens mellan skolor 

om elever, skulle vara ett annat sätt att uppnå goda resultat och ett effektivt resursutnyttjande” 

(Gustafsson & Myrberg 2002, s. 169). ”Den s.k. Lindbeck- kommissionen hänvisade till de resultat som 

visade att det inte finns något tydligt samband mellan resurser och resultat, vilket delvis utgjorde 

argument för de kraftiga nedskärningar av resurserna till skolan som skett i Sverige under 1990-

talet”(Gustafsson & Myrberg 2002, s 13). 

 

År 2009 publicerade Skolverket Vad påverkar skolans resurser elevernas resultat? Det är en 

kunskapsöversikt över faktorer som påverkar elevers resultat i skolan. Rapporten gavs ut i två versioner, 

en längre komplett version och en kortare sammanfattad analys. Jag har använt mig av bägge dessa i 

min textanalys. Rapporten är framtagen av forskare från tre olika universitet, Göteborg, Uppsala och 

Växjö, som ansvarat för var sitt kapitel. Gustafsson och Myrberg från Göteborgs universitet har skrivit 

kapitlet Resursers betydelse för elevers resultat och det är den jag främst kommer gå igenom. Denna 

kunskapsöversikt kan ses som en uppdatering av Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska 

resultat (2002). Resultaten är enligt författarna desamma men med starkare grund då det har gjorts 

ytterligare forskning med kraftfulla metoder inom ämnet. 

 Kunskapsöversikten redovisar en rad studier som gjorts för att studera sambandet mellan 

resurser och resultat. Många av studierna beskrivs som väldigt problematiska då det kom till begrepp 

och metod. En av dessa är en undersökning gjord av Skolverket år 2004. Resultaten av undersökningen 

pekade på att andelen yrkeserfarna lärare ledde till bättre resultat, men inte andelen lärare med 

pedagogisk utbildning. Detta fick stor uppmärksamhet i media och Skolverket presenterade därför en ny 

version av underökningen året därpå. Den hade ungefär samma resultat men tolkningen var nedtonad 

och uppmuntrade till diskussion (Skolverket 2009a, s. 163). Skolverket refererar till en analys gjord av 

Jönsson år 2006. Enligt skolverkets återgivning av Jönssons analys var resultatet av Skolverkets 

undersökning år 2004 svår att tolka. Det kan bero det sätt regressionsanalyserna genomfördes på. 

Jönsson gjorde en egen analys av Skolverkets data från undersökningen år 2004, resultatet visade då en 

positiv effekt av antalet behöriga lärare (Skolverket 2009a, s. 163-164). Skolverket skriver att grunden i 

problemen för forskning som använt relativ effektivitet kan ligga i att forskarna okritiskt applicerat 

metoder som inte är ämnade för att mäta denna typ av produktionssammanhang. Forskningslinjen saknar 
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de förutsättningar som krävs för att kunna ge svar på resursers betydelse för utbildningsresultat 

(Skolverket 2009a, s. 164).  

 Enligt översikten har forskning om resursers betydelse för resultat gjorts i olika områden 

främst pedagogiska och ekonometriska (jag kommer förklara detta begrepp närmare längre fram i 

arbetet). Det kan dock vara svårt att se en linje mellan de olika områdena eftersom att forskningsfältet är 

tvärvetenskapligt. Skolverket (2009a) skriver att det fortfarande inte gjorts mycket forskning inom 

området och att det finns betydande skillnader mellan olika forskares tolkningar av resultaten. De 

sammanfattar synen på resurser och resultat på följande sätt: 

Fram till 1990-talets början var huvudslutsatsen att resurser inte har någon betydelse för 

elevernas resultat (t.ex. Hanushek, 1989). Därefter har dock undersökningar genomförts som 

pekar på att resurser kan vara betydelsefulla faktorer för elevernas resultat. Inte minst har en 

serie metaanalyser genomförda under början och mitten av 1990-talet (se t.ex. Hedges, Laine & 

Greenwald, 1994) varit av betydelse, i det att de pekade på oväntat starka effekter av 

resursfaktorer som den totala mängden resurser per elev liksom av olika indikatorer på 

lärarkompetens. Mängden forskning inom området har också ökat betydligt sedan 1990-talets 

början (Skolverket 2009, s. 160). 

 

Huvudslutsatsen av kunskapsöversikten är att lärarens kompetens är den enskilt viktigaste resursfaktorn. 

En annan slutsats är att lärartäthet och klasstorlek har påverkan på elevers resultat. Effekterna är dock ej 

generella, utan har visat sig starkare hos yngre elever och hos de elever som inte får mycket stöd i sitt 

skolarbete hemma (Skolverket 2009, s. 200).
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Analys och diskussion 

Jag kommer först gå igenom min analys av Skolverkets uttalanden kring sambandet mellan resurser och 

resultat i de publikationer som ligger till grund för denna undersökning. Därefter kommer jag att svara 

på min frågeställning: 

 Har Skolverket varit enhetligt i sitt budskap kring sambandet resurser och resultat i texter som 

publicerats mellan 1994-2009? 

 

Skolverkets budskap 

I den första publikationen som undersökts redovisar Skolverket (1994a) en undersökning och en 

litteraturöversikt. Enligt Skolverkets analys var resultatet av undersökningen att färre elever får samma 

mängd undervisning med samma mängd resurser under den första tidsperioden. I den andra tidsperioden 

hade skolan samma mängd resurser som i den första tidsperioden och trots att elevantalet ökade gav 

resurserna samma mängd undervisning. Alltså har mängden resurser inte påverkat mängden 

undervisning som ges. Dessutom har Skolverkets undersökning visat att eleverna i den andra 

tidsperioden (då det fanns mindre resurser) hade bättre eller samma provresultat som eleverna i första 

tidsperioden. Vilket måste innebära att de ökade/minskade resurserna inte påverkat elevernas 

provresultat. Andra resultat som gavs av undersökningen var att andelen elever som avslutade åk 9 med 

ofullständiga betyg var oförändrad under de två perioderna och att andelen elever som gick vidare till 

gymnasiet hade ökat. Det tyder återigen på att minskade/ökade ekonomiska resurser inte påverkar 

elevers resultat. Enligt Skolverket (1994a) ger undersökningen inte en tillräcklig grund för att ge en 

helhetsbild av sambandet mellan resurser och resultat. Detta må stämma att en undersökning inte är 

tillräcklig, det går dock inte att bortse från att rapporten ger indikationen att det inte finns ett samband. 

Bortsett från detta tyder även litteraturöversikten på att elevresultat inte är beroende av ekonomiska 

resurser. Litteraturöversikten i rapporten tar upp många studier, både utländska och svenska, som 

undersökt sambandet mellan resurser och resultat och som inte funnit något belägg för något positivt 

samband. Även om Skolverket inte hade tillräcklig grund för att uttrycka sig kring resursers betydelse 

för resultat uttrycker denna rapport ett budskap kring detta. Det sammantagna budskap som ges genom 

litteraturgenomgången och forskningsresultaten är en tydlig indikation av att det med sannolikhet inte 

finns ett samband mellan resurser och resultat. 

 

Skolverkets undersökning från 1994 som redovisas i Ekonomiska resurser och elevernas resultat har 

funnit ett starkt samband mellan elevernas resultat och föräldrarnas utbildningsnivå. I rapportens 



23 

 

sammanfattning står det skrivet att undersökningen inte kan svara på frågan om det finns ett samband 

mellan resurser och resultat, då undersökningen inte var baserad på ett sådant urval. Läser man 

resultatredovisningen i samma rapport står det dock ett annat svar ”Vårt material från 15 

högstadieskolor visar inte på något samband mellan ekonomiska resurser och elevernas resultat på 

skolnivå” (Skolverket 1994b, s. 33). Skolverket är försiktigt då de uttrycker sig i frågan. Att de inte 

skriver att det inte finns ett samband mellan resurser och resultat kan bero på att de reaktioner som detta 

kan komma att leda till. När Skolverket skrev att resultatet från en av deras undersökningar visat att det 

inte verkar finnas ett samband mellan elevers resultat och behöriga lärare, men istället yrkesvana lärare 

ledde detta till diskussioner och rubriker i media enligt Skolverket (2009). Är de försiktiga för att 

undvika att något sådant ska inträffa?  

 Skolan och de ekonomiska resurserna (1996) innehåller en översikt över studier som 

belyser eventuella samband mellan resurser och resultat. Översikten som redovisar till tre studier 

hänvisar till Skolverket 1994a och 1994b för utförligare litteraturgenomgångar. Av de tre studier som 

redovisas i denna översikt får Hanushek, som enligt Skolverket inte funnit ett samband, mer än dubbelt 

så mycket utrymme i rapporten i jämförelse med de övriga två. Card & Kruegers studie är den andra 

som redovisas, i den har enligt Skolverket, forskarna funnit sambandet att elever som senare i livet får 

högre lön gått i skolor med större ekonomiska resurser (Detta är för övrigt samme Krueger som i 

Skolverket 2002 kritiserat Hanusheks metoder). Den tredje studien som redovisas är gjord av Blatchford 

& Mortimore vars forskningsresultat enligt Skolverket är att yngre elever påverkas positivt av mindre 

klasser. I sin sammanställning av de två senare studierna använder Skolverket begrepp som ”kan få 

bättre resultat”, ”enbart svagt positiva”, ”endast en mindre del”, ”vissa positiva” och ”visst samband”. 

Om detta är ett medvetet val av Skolverket kan min analys tyvärr inte svara på. Formuleringarna från 

Skolverkets sida förminskar dock forskningsresultaten och tillsammans med den långa genomgången av 

Hanusheks resultat ger kunskapsöverblicken intrycket av att det inte finns ett samband mellan resurser 

och resultat. 

 1999 publiceras Skolverkets resultat av den hittills största svenska studien som studerat 

sambandet mellan resurser och resultat. Studien visar en positiv effekt av lärarresurser på elevers 

resultat. I rapporten från 1999 skriver Skolverket att: ”Den genomsnittliga situationen i riket är att 

resurser kan förbättra elevernas förutsättningar i skolan, men inte helt överbrygga det från början sämre 

utgångsläget” (1999, s. 10). Undersökningen har enligt Skolverket visat att resurser har olika mycket 

påverkan på skolor beroende på deras förutsättningar. De har även funnit att det viktiga inte bara är hur 

mycket resurser som finns att tillgå utan även hur de befintliga resurserna används. I denna rapport är 
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budskapet klart att det existerar ett samband mellan resurser och resultat, till skillnad från till exempel 

Skolan och ekonomin (1994a). 

 I Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat från år 2002 går författarna 

igenom olika resursslag exempelvis specialundervisning, klasstorlek och lärarkompetens. Inom varje 

resursområde går de noga igenom, diskuterar och analyserar den forskning som bedrivits. På dessa 

analyser grundar författarna sin slutsats att de olika resurserna påverkar elevernas resultat i olika grad. 

Lärarkompetens är enligt författarna den enskilt viktigaste faktorn för elevers lärande. Under rubriken: 

”Har ekonomiska resurser betydelse för elevers resultat?” fastställer Gustavsson & Myrberg att resurser 

har betydelse för elevresultat men att det här sambandet är svagt. I Vad påverkar skolans resurser 

elevernas resultat? från 2009 är inte frågan huruvida det finns ett samband mellan resurser och resultat, 

det som ska undersökas är istället hur starkt detta samband är. Detta innebär att Skolverket utgår ifrån att 

ett resultat påverkas av resurser. Skolverket skriver att resultatet från forskningen tyder på att sambandet 

inte är lika för alla elever och att man inte kan utgå ifrån att ökade resursinsatser alltid leder till 

förbättrade resultat (Skolverket 2009).  

 

Slutsats 

Resultatet av denna analys är att Skolverket i mitten 1990-talet förmedlade budskapet att det inte finns 

ett samband mellan resurser och resultat, eller i varje fall att deras och en stor del annan forskning tyder 

på det. Det här budskapet har sedan förändrats. Det visar sig att de i publikationerna från 2000-talet 

tydligt uttrycker att ett sådant samband existerar. Denna undersökning visar följaktligen att Skolverket 

inte fört fram ett enhetligt budskap i sina publikationer. Jag kommer nu resonera kring två möjliga 

förklaringar till det splittrade budskapet från Skolverket. 
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Är Skolverket ett offer för de metodologiska svårigheterna? 

Det har forskats inom följande två fält inom resurser/resultatområdet: det pedagogiska och det 

ekonomiska. Inom den pedagogiska forskningen har mest experiment använts i frågan om hur stor effekt 

resursfaktorer (t.ex. klasstorlek) har på elevernas resultat. Ekonometri är en ”gren inom 

nationalekonomin som med matematisk-statistiska metoder söker precisera samband mellan olika 

faktorer i ekonomin”(Nationalencyklopedin 2010c). Inom ekonometriska forskningen har de använt 

”den pedagogiska produktionsfunktionen” som är en statistisk metod. Produktionsfunktion är en modell 

då man använder olika inputfaktorer (t.ex. kostnad per elev) till resultat (t.ex. provresultat). Visar det sig 

att inputfaktorn har samband med resultatet så förväntar man sig också att resultatet skall förändras i 

samma grad som sambandets styrka (Skolverket 2009, s. 160).  

 Diskussionerna om val och användning av metod har varit stora inom ämnet. Många 

forskare har använt sig av metoder som till exempel (multipel)regressionsanalys vilket Gustavsson och 

Myrberg (2002) menar inte är lämpligt. En multipel regressionsanalys ger svar på hur en oberoende 

variabel har inverkan på en beroende variabel. En förutsättning för att få ett korrekt svar är att alla 

oberoende variabler som har betydelse för den beroende variabeln finnas med (åtminstone de som har 

ett samband med den oberoende variabeln man är intresserad av). Undersöker man exempelvis effekten 

av den oberoende variabeln lärarveckotimmar per elev, på den beroende variabeln medelbetyg måste 

man först reda ut alla andra oberoende variabler exempelvis socioekonomisk bakgrund, som också har 

påverkan på den beroende variabeln medelbetyg. Det här har enligt Gustavsson & Myrberg inte gjorts i 

Skolverkets undersökning från 1999 (2002, s. 20-21). Enligt Skolverket kan grunden i problemen för 

forskning som använt relativ effektivitet ligga i att forskarna okritiskt applicerat metoder som inte är 

ämnade för att mäta denna typ av produktionssammanhang. Forskningslinjen saknar de 

förutsättningarna som krävs för att kunna ge svar på resursers betydelse för utbildningsresultat 

(Skolverket 2009a, s. 164). 

 Under den relativt korta tid som det forskats inom området har olika resultat framkommit. 

En del forskare har kommit fram till att det finns ett samband mellan resurser och resultat medan andra 

har fått fram ett negativt samband. Vissa forskare har inte hittat något samband över huvudtaget. Dessa 

olika resultat kan vara förvirrande. För att göra det mer komplicerat har olika forskare dessutom fått 

fram olika resultat av samma undersökning. ”De motstridiga resultaten som framträder ut forsknings- 

översikterna beror på de stora metodologiska utmaningarna som finns kring forskningen” hävdade 

Gustavsson och Myrberg i sin studie från 2002 (Gustafsson & Myrberg 2002, s. 24).  Det finns en 

mängd olika svårigheter kring detta forskningsområde. Svårigheterna kan ha sin grund i typen av 

statistik, analys och resursvariabler som använts. Andra svårigheter som finns inom forskningsområdet 
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är att det är svårt att jämföra elevers kunskaper över tid. Kursinnehåll och inställningar till olika ämnen 

förändras över tid och påverkar elevers resultat. Detta kan påverka forskningsresultaten (Skolverket 

1996, s. 25). Det är även svårt att göra en rättvis jämförelse mellan behöriga och obehöriga lärare då 

deras påverkan på elevers resultat ska undersökas (Gustafsson 2008). Det har gjorts relativt lite svenska 

undersökningar. Den mesta forskningen som gjorts inom resursers betydelse för resultat har främst 

gjorts i USA och England. Även detta gör det svårt att med säkerhet kunna fastställa hur sambandet ser 

ut då man inte med säkerhet kan överföra deras resultat till den svenska skolan. 

 Skolverkets budskap har under årens gång förändrats. Ser man på förändringarna ur en 

tidslinje har Skolverkets budskap på ett ungefär följt utvecklingen med aktuella forskningsresultat. En 

anledning till att deras budskap inte varit enhetligt mellan 1994-2009 kan därför bero på de 

motstridigheter som funnits inom forskningen. 

 

Ett ekonomiskt tänkande från Skolverkets sida? 

Tittar man på Skolverkets budskap och jämför med skolpolitiska skeenden kan man även här hitta ett 

samband. När det var svårt ekonomiskt använde man sig av ekonomers forskningsresultat som gav stöd 

åt skolreformen och kraftiga neddragningar. När ekonomin började gå uppåt och allt fler forskare 

(främst pedagoger och sociologer, men även ekonomer ex. Kreuger) kritiserade Hanushek och bevisade 

att det finns ett samband mellan resurser och resultat började även Skolverkets budskap att ändras. Man 

får inte glömma att Skolverket som statlig myndighet är en produkt av området de undersöker. Hur 

opartiska är de i sina framställningar? 

 Som jag nämnt tidigare i uppsatsen publicerades Skolverkets rapporter 1994a och 1994b 

under en tidpunkt då skolan hade svårigheter, till exempel så ökade antalet elever under denna tid. 

Sveriges ekonomiska förhållanden var mycket besvärliga, det var lågkonjunktur och staten behövde 

göra besparingar. ”Läget var så ansträngt att regeringen bett om råd från den akademiska världen och en 

rapport från ekonomikommissionen levererades våren 1993”(Srejber 2001). Denna rapport, även kallad 

för Lindbeck- kommissionen, hade mer än hundra förslag på förändringar som kunde göras i samhället. 

”Lindbeck- kommissionens syn var att krisen hade tre grundproblem; stabilitets-, effektivitets- och 

tillväxtproblem” (Srejber 2001). Kommitténs förslag skulle leda till ökad stabilitet, effektivitet i 

resursanvändandet och höja den ekonomiska tillväxten. Här hör vi återigen begreppen effektivitet och 

produktivitet, de begrepp som var centrala i Skolverkets tidiga publikationer (1994a, 1994b, 1996). Jag 

kommer gå in djupare på dessa begrepp längre fram i texten under rubriken Humankapitalteori som 

vägledning? Det talas om utbildning på ett ekonomiskt gynnsamt sätt där man ska nå så höga resultat 
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som möjligt med minsta möjliga resurser. I Lindbeck- kommissionen gav ekonomer sin syn på 

utbildning (Gustavsson 1997, s. 28). Inom forskningsområdet kring sambandet mellan resurser och 

resultat har främst ekonomer haft den dominerande uppfattningen av att elevers resultat inte är beroende 

av resurser (Gustavsson & Myrberg 2002, s. 168). Lindbeck- kommissionen och dess ekonomiska 

lösningar välkomnades av svenska staten då besparingar behövdes göras. Kommissionen, som 

refererade till Hanusheks forskning, menade att mindre resurser inte skulle försämra elevernas resultat 

då det inte fanns ett samband mellan de två. Detta ligger till grund för de stora ekonomiska 

neddragningarna i skolan under 1990-talet (Gustavsson & Myrberg 2002).  

 Skolreformen och decentraliseringen av skolan skedde i tron av att (ekonomiska) resurser 

inte har någon direkt påverkan på elevresultat. Enligt Skolverket stämmer inte detta längre, resurser 

(såväl ekonomiska som övriga) har genom forskning visat sig ha betydelse för elevers resultat i olika 

grad. Huruvida skolreformen och decentraliseringen varit gynnsam eller ej råder det delade meningar 

om. Förändringarna har påverkat skolväsendet i stor grad. Om detta varit i positiv eller negativ riktning 

är ett forskningsämne i sig som denna uppsats tyvärr inte kan svara på då det faller utanför ramen för 

denna undersökning. 

 

Humankapitalteori som vägledning? 

Under analysen av Skolverkets tidiga rapporter lade jag märke till den frekventa användningen av 

begreppen effektivitet och produktivitet. Jag kommer nu att spekulera kring dess orsak och påverkan på 

skolreformen och synen på kunskap/lärande.  

 

”Bakom alla teorier som rör det human- och samhällsvetenskapliga forskningsområdet finns ett 

antagande om den mänskliga naturen”(Gustavsson 1997, s. 28). I Skolverkets rapporter från 1994 och 

1996 är det teorin om det humana kapitalet som är bakomliggande. Detta uttrycks explicit av Skolverket 

och dessutom går det att avläsa ur rapporternas centrala begrepp effektivitet och produktivitet. 

Humankapital är människans kunskaper och färdigheter (fysiska och psykiska). Inom nationalekonomin 

ses humankapital som en produktionsfaktor (Nationalencyklopedin 2010f, 2010g). Synen på utbildning 

som en investering, ett samhällsekonomiskt bidrag kommer från teorin om humankapital. Det är den 

tredje nivån, resultat på samhällsnivå, som jag redovisade i början av uppsatsen. I detta sammanhang är 

alltså ”resultat” ett mått på samhällsbidrag och ”resurs” är människan.  

 Gustavsson (1997) skriver att humankapitalteori varit vägledande för Svensk politik under 

1990-talet och ”ideologiskt knutits till utbildningens värld”. Det stämmer väl överens med Skolverkets 
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uttalande kring humankapitalteori. I rapporten från 1996 står det bland annat att ”humankapitalteori 

innebar ett väsentligt bidrag till forskningen om tillväxt och ekonomisk omvandling”(Skolverket 1996, 

s. 8). Gustavsson (1997) skriver vidare att det är teorin om det humana kapitalet som ligger bakom Det 

stora kunskapslyftet. Kunskapslyftet var en av de förändringarna som tillkom under 1990-talets 

skolreform tillsammans med decentraliseringen, införandet av nya läroplaner och ett förändrat 

betygssystem. Har Gustavsson rätt i sin framställning är sannolikheten stor att humankapitalteori även 

låg bakom de övriga förändringarna som gjordes vid samma tidpunkt. 

 Skolverkets fokusering på begreppen effektivitet och produktivitet förmedlar 

myndighetens syn på utbildning under denna tid. I Skolverkets rapporter från mitten av 1990-talet är det 

inte begreppen ”lärande”, ”personlig utveckling” och ”kunskap” som är centrala (se Skolverket 1994a, 

1994b, 1996). Istället är det ”effektivitet” och ”produktivitet” som tas upp och förklaras ingående. Det är 

en reflektion av de rådande diskussionerna om skolans samhällsekonomiska roll som fanns kring skolan 

under 1990-talet (se Skolverket 1996). I rapporten från 1996 tas kunskap upp i humankapitalteoretiska 

sammanhang. Skolverket (1996) refererar det till Schultz som enligt Skolverkets återgivning var en av 

de ekonomer som öppnade vägen för humankapitalteori. Schultz använde begreppet humankapital för 

”de direkta kunskaper och färdigheter som individer erhåller (min markering) under sin utbildning” 

(Skolverket 2006, s. 8). Detta citat från Skolverket får mig att spekulera om humankapitalteoretiker 

menar att kunskap är något som man erhåller det vill säga tar emot i motsats till något aktivt, som man 

skapar själv. Detta för mina tankar till Loris Malaguzzi, grundaren till den pedagogiska filosofin Reggio 

Emilia. Malaguzzi beskrev en pedagogisk syn på barn som tabula rasa (ett oskrivet blad) eller en tom 

container som andra med tiden ska fylla med innehåll. Barnet har ingen kraft i sig, det är fattigt, passivt 

och det sover. Vuxna, som kan och vet, kan i princip spruta in kunskap i det sovande barnet. Malaguzzi 

menade att det är få som uttalat medger att de har denna pedagogiska grundsyn men att det är den bilden 

av barn som fortfarande håller i sig runt om hela världen (Dahlberg & Åsén 2005, s. 196). Att många 

inte vill förknippas med denna pedagogiska grundsyn kan bero på att den inte ger en positiv bild av barn 

och lärande. Det som saknas är bland annat tvåvägskommunikation, samarbete och kreativitet. I 

Skolverkets rapport från 1996 uttrycker de sig på följande sätt: ”Humankapitalet har betydelse för den 

ekonomiska utvecklingen främst genom att det höjer arbetskraftens produktivitet och underlättar för 

arbetskraften att förstå och utnyttja tekniska framsteg” (Skolverket 2006, s. 8). I en rapport om 

grundskolan talas det om elever som arbetskraft som ska utbildas för att bli produktiva och förstå 

tekniska framsteg. Inte heller detta ger en positiv bild av barn och lärande. Jag har tyvärr inte haft 

tillräckliga underlag för att fastställa huruvida Skolverket och humankapitalteoretiker ställer sig bakom 

detta synsätt på kunskap, lärande och utbildning. Det hade varit intressant att undersöka Skolverkets 
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synsätt och dess påverkat på de publikationer som varit objekten för min analys. Det här är ett intressant 

perspektiv för en eventuell fördjupning i ämnet. 
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Avslutande diskussion 

Jag började denna uppsats med att gå igenom situationen i Södertälje kommun där tre av fyra elever i 

vissa skolor underkänns. Situationen har belysts i media (se Sveriges Radio) och Södertälje blev rankad 

till Sveriges sämsta kommun 2010 av Lärarnas riksförbund (Lärarnas riksförbund 2010). Det finns flera 

faktorer som denna uppsats behandlat och som rör situationen i Södertälje. En stor och viktig del är 

skolans styr- och ansvarsfördelning. Efter decentraliseringen på 1990-talet övertog kommunerna 

huvudmannaskapet för skolan. Resursfördelningen ligger således hos kommunen, som i detta fall menar 

att de inte har tillräckliga resurser. Kommunalrådet i Södertälje säger att de både behöver och vill lägga 

mer pengar på skolan men att de inte har de ekonomiska resurser som krävs. Skillnaderna mellan 

kommunerna är stora, i Arjeplog får eleverna ca 66 000 kr per år och elev, medan de i Södertälje får 

38 000 kr per år och elev (Sveriges Radio 2010c). Det finns många som menar att skillnaderna mellan 

skolorna har ökat på grund av decentraliseringen (Sveriges Radio 2010d). Enligt Sveriges Radio ska nu 

kommunen lägga 35 miljoner kronor extra på skolan för att höja elevernas betyg (Sveriges Radio 

2010a). Detta tar oss till resurser påverkan på resultat.  

 Hade denna debatt ägt rum i början på 1990-talet, då det enligt Skolverket inte fanns något 

samband mellan resurser och resultat, hade kanske konkurrens mellan skolor varit en lämplig lösning för 

att höja elevernas resultat. Nu har budskapet från Skolverket förändrats och de flesta forskarna är 

överens om att det finns ett sådant samband. Det talas därför inte om konkurrens, utan om pengar. 35 

miljoner kronor som nu ses som sättet att höja elevernas betyg. Utbildningsnämndens ordförande säger 

att skolorna egentligen skulle behöva dubbelt så mycket pengar (Sveriges Radio 2010a). Om dessa 

pengar kommer höja resultaten i de aktuella skolorna i Södertälje kan endast tiden utvisa. Under tiden 

görs det nya studier för att öka vår kunskap inom ämnet. Exempelvis finansierar Vetenskapsrådet 

forskning inom resursers påverkan på resultat. Projektet hoppas komma tillrätta med metodproblemen 

som existerar för att bland annat undersöka innerbörden i lärarkompetens och relationen mellan 

undervisningskostnader och lärartäthet/lärarkompetens (Gustafsson 2008). 
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Sammanfattning 

Jag har i den här uppsatsen redovisat och analyserat sex av Skolverkets publikationer från 1994-2009 

som alla behandlat diskussionen om resursers påverkan på resultat. Inom forskning är begreppen resurs 

och resultat komplexa och mångtydiga, denna uppsats har belyst de vanligaste innebörderna av 

begreppen för att ge en ökad förståelse av forskningsområdet. Jag har redovisat en historisk genomgång 

av folkskolans tillkomst och styrning med fokus på 1990-talets skolreform och decentraliseringen. Även 

Skolverkets uppkomst, roll och ansvarsområden har redovisats. Publikationerna och de diskussioner 

som funnits kring sambandet mellan resurser och resultat har belysts ur ett historiskt grundperspektiv. 

 Efter genomgång och analys av texterna kunde frågeställningen, om huruvida Skolverket 

varit enhetligt i sitt budskap kring sambandet mellan resurser och resultat i publikationerna, besvaras. 

Huvudslutsatsen av undersökningen är att Skolverket inte fört fram ett enhetligt budskap i sina 

publikationer. I mitten av 1990-talet förmedlade Skolverket budskapet att det inte finns ett samband 

mellan resurser och resultat, eller i varje fall att deras och en stor del annan forskning tyder på det. Det 

här budskapet förändrades sedan. I publikationerna från 2000-talet uttrycker Skolverket tydligt att ett 

sådant samband existerar. 

 Jag har därefter redovisat mina resonemang kring två möjliga förklaringar till det splittrade 

budskapet. Skolverket har någorlunda följt de aktuella forskningsresultaten och deras egen forskning, 

har likt många andra, haft metodologiska svårigheter. Den första förklaringen är således att Skolverket 

varit ett offer för de svåra metodologiska problem som existerar inom forskningsområdet. När Sverige 

befann sig i en period av svår ekonomi använde Skolverket sig av ekonomers forskningsresultat som 

gav stöd åt skolreformen och kraftiga neddragningar. Den andra möjliga förklaringen till det 

föränderliga budskapet är följaktligen att det funnits ett ekonomiskt tänkande från Skolverkets sida. 

Avslutningsvis har jag redovisat Skolverkets användningen av humankapitalteori och spekulerat kring 

synen på kunskap och lärande. 
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