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Sammanfattning 

 

Skollagen är det regelverk som styr hur verksamheten i skolan ska vara utformad, den betonar bland 

annat alla elevers rätt till stöd och likvärdiga förutsättningar. Som skolans lokala huvudman ansvarar 

kommunerna för att utbildningen sker i samklang med lagar och förordningar. Forskning och rapporter 

har dock visat att det inte alltid är lätt att omsätta skollagens krav på att alla elever ska få stöd i en 

verklighet där den kommunala budgeten ofta sätter ramarna och har tolkningsföreträde i 

verksamheten. Den här studien undersökte hur rektorer uppfattade de skyldigheter de har 

enligt skollagen i relation till de ekonomiska medel de tilldelas av kommunen. Anledningen till att just 

rektorer valdes för undersökningen var att de har rollen som statens representant i skolan, och i den 

rollen ingår det att garantera att skollagen efterföljs. Det är även rektorerna som beslutar om och när 

stöd ska sättas in. För att få reda på rektorernas uppfattningar använde jag mig av en 

enkätundersökning, som 78 procent av rektorerna som arbetade inom kommunen svarade på, och 

intervjuer med åtta rektorer, från förskolan till gymnasiet. Som teoretisk ram för undersökningen 

användes fenomenografi. Fenomenografin syftar till att undersöka hur ett fenomen uppfattas av en viss 

målgrupp. Min undersökning visade att det var vanligt förekommande att ekonomin och inte elevernas 

behov angav förutsättningarna för arbetet. Samtliga av de rektorer som jag intervjuade gjorde dock sitt 

yttersta för att alla elever skulle få stöd. En övervägande andel av rektorerna, i såväl 

enkätundersökningen som i intervjuerna, ansåg att det fanns en diskrepans mellan skollagens krav på 

stöd och den kommunalt tilldelade budgeten. En övervägande majoritet av rektorerna i 

undersökningen uppfattade inte att skolan var likvärdig. Enkätundersökningen och intervjuerna visade 

att samtliga rektorer uppfattade att skollagen var mycket viktig för arbete i skolan. Dock uppfattade 

nästan häften av rektorerna i enkätundersökningen att kommunen tyckte att det var viktigare att de höll 

den tilldelade budgeten än att de följde skollagen. Ett av studiens mål var att bilda en grund till 

förståelse mellan rektorer och den kommunala huvudmannen för att skapa de bästa förutsättningarna 

för fortsatt arbete med att ge alla elever det stöd som de enligt skollagen är garanterade.  

Nyckelord: Fenomenografi, Inkludering, Rektor, Skollagen, Specialpedagogik, Särskilt stöd  
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1. Inledning 

 

I juni 2013 höll jag vad jag trodde skulle vara min sista lektion som lärare. Under tolv års tid hade jag 

då arbetat på en kommunal skola. När jag började i augusti 2001 var det en mycket annorlunda skola 

än den jag lämnade ett drygt decennium senare. Det fria skolvalet och konsekvenserna i dess kölvatten 

hade inte fullt ut hunnit slå igenom ännu. Det fanns alla sorter av elever, från de som hade det lätt i 

skolan och kom från akademikermiljöer till de som hade det svårare med helt andra sociala 

förutsättningar. När jag slutade, tolv år senare, hade skolans elevantal krympt till en tredjedel och även 

fast det fortfarande fanns olika sorters elever så hade den procentuella andel som behövde stöd ökat. 

Samtidigt hade förutsättningarna för att ge detta stöd gradvis minskat under åren. Med vikande 

elevantal följer minskad elevpeng vilket i sin tur leder till minskade resurser för elever i behov av stöd.  

Att andelen elever som behövde stöd hade ökat samtidigt som resurserna för att ge detta stöd i 

praktiken hade minskat gjorde mig förbryllad. Den nya skollagen hade stärkt elevernas rätt till stöd, 

samma skollag som gällde för all undervisning i Sverige. Var det inte elevernas behov som skulle 

styra resurstilldelningen till skolorna? Var det inte tänkt att skolan skulle anpassa sig efter eleven och 

inte tvärtom? Eller var det så att det var skolornas budget som styrde hur mycket hjälp en elev erhöll? 

Jag älskade att undervisa, att få möjlighet att dela med mig av den fantastiska värld som kunskapen 

faktiskt är. Någonstans på vägen upplevde jag att anledningen till varför jag blivit lärare hade gått 

förlorad. När nya direktiv gavs, som gjorde att vi ägnade mer tid åt att dokumentera eleverna än att 

hjälpa dem i praktiken var det som att en personlig anständighetsgräns hade passerats. Jag kunde inte 

längre se mig i spegeln utan att skämmas.  

När jag slutade visste jag inte om jag någonsin skulle sätta min fot i ett klassrum igen, det jag däremot 

visste var att jag var tvungen att göra något med mina erfarenheter och de funderingar som hade grott 

inom mig under flera års tid. Hade jag överreagerat? Var jag bara en bitter före detta lärare?  

Innan höstterminen 2013 började såg jag en artikel i UNT (Upsala nya tidning) där rektorer inom 

Uppsala kommun protesterade mot nedskärningarna i anslagen för elever i behov av stöd. Det var då 

jag insåg att det antagligen var fler än jag som delade mina funderingar och ur detta föddes tanken till 

att själv göra en undersökning. Uppfattade rektorerna att det fanns en diskrepans mellan de uppgifter 

som skolorna, enligt skollagen, var skyldiga att genomföra och de ekonomiska medlen som skolorna 

tilldelas av kommunen?  

Och jag satte faktiskt min fot i ett klassrum igen. I april 2014 undervisade jag för första gången på tio 

månader. Det var en bra dag. 

/Staffan Lejdhamre, Uppsala, Maj 2014 
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2.  Bakgrund och litteraturöversikt 

 

I detta kapitel av uppsatsen har jag översiktligt presenterat vad som tidigare har skrivits om mitt 

forskningsområde. Till min hjälp använde mig av avhandlingar, lagar, läroböcker, rapporter och 

tidningsartiklar. Kapitlet avslutades med de teoretiska utgångspunkterna för min uppsats. 

2.1 Debatten i media 

 

Innan starten av höstterminen 2013 protesterade 50 rektorer i Uppsala mot att kommunen hade skurit 

ned i de ekonomiska anslagen för elever i behov av särskilt stöd (Lindström, 2013). Som en 

konsekvens av rektorsprotesten lovade kommunalrådet Cecilia Forss, enligt en artikel i UNT från 12 

september 2013, att stödet inte skulle minskas (Johansson, 2013). 

Även skolorna i Stockholm hade drabbats av minskade resurser till det särskilda stödet. En artikel i 

SvD (Svenska dagbladet) från den 13 september 2013 beskrev hur många specialskolor fått upp till 50 

procent minskade anslag. I samma artikel hade dessutom SvD intervjuat tio rektorer verksamma i 

Stockholm. Samtliga, utom en, var oroade för den rådande situationen. Av intervjuerna framgick att 

rektorerna var oroliga för att de inte skulle klara av att följa skollagen samtidigt som en del var rädda 

för att ventilera denna åsikt öppet. En rektor hävdade att valet låg i att antingen följa skollagen eller 

den tilldelade budgeten, men resultatet av att prioritera skollagen före budgeten nog sannolikt skulle 

leda till att hen blev uppsagd. En annan rektor hävdade att möjligheten för att elever med stora 

stödbehov skulle få dessa tillgodosedda var lika med noll (Sundén Jelmini, 2013).  

 

Att som rektor stå mellan två omöjliga val belystes av Lärarnas nyheter i januari 2012 där Ann-

Charlotte Gavelin Rydman, rektor på Dragonskolan i Umeå, beskrev att rektorerna hade en svår 

situation framför sig när de tvingades välja mellan skollagen och den kommunala budgeten (Svensén, 

2012). I Lerums tidning uttalade sig Åke Rosenqvist, ordförande för Skolledarförbundet i Lerum, om 

att kravet på budgetdisciplin borde ställas mot antagandet att elevpengen var alldeles för låg. 

Anledningen till Rosenqvists utspel var kommunens krav på att ingen skola fick gå med förlust 2013 

(Lundin, 2013). I december 2013 publicerade GP (Göteborgs Posten) en artikel om hur det spridits 

rykten att rektorn på Karl Johansskolan hade fått sparken för att hon hade prioriterat skollagen framför 

den tilldelade budgeten (Sydvik, 2013). Några dagar senare kom dock beskedet att Annika Kummel, 

som rektorn hette, fick behålla sin anställning. Anledningen till missnöjet med Kummel, från 

kommunalt håll, var att hon ”hade överskridit budgeten genom att ta in extra resurser till eleverna” 

(Elvemo, 2013). Den 28 mars 2014 publicerade SVT en artikel om att Annika Kummel nu hade valt 

att avsluta sitt rektorsuppdrag. Hennes motivering till avhoppet var; ”När jag tvingas att göra de 
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nedskärningar som jag är beordrad att göra kan jag inte längre försvara det för mig själv och det jag 

tror på” (Moberg, 2014). 

Att kommunerna hade blivit restriktivare med att dela ut resurser till särskilt stöd berördes även av 

andra medier. I ett SVT reportage från den 23 augusti 2013, berättades det att var fjärde lärare 

upplevde att deras skola krävde en diagnos för att elever skulle få särskilt stöd (Skillemar, 2013). GP 

skrev, den 24 februari 2014, hur anmälningarna till Skolinspektionen hade ökat avsevärt under 2013. 

Den vanligaste orsaken till anmälningarna var att skolor inte gav särskilt stöd samt att eleverna 

kränktes. Enligt presschefen på Skolinspektionen, Carina Larsson, var antalet faktiska anmälningar 

antagligen bara ”toppen av isberget” (Eriksson, 2014). 

Likvärdigheten i den svenska skolan har också belysts i media under det senaste året. I SvD, den 27 

augusti 2013, tog artikelförfattaren upp hur likvärdigheten i den svenska skolan hade minskat. Fram 

till början av 2000-talet var skolan i Sverige fortfarande likvärdig men sedan dess hade klyftorna ökat, 

såväl mellan skolor som mellan kommuner (Sundén Jelmini, 2013). I en debattartikel i Dagens 

Nyheter hävdade sju skribenter (bland annat en före detta rektor, flera lärare samt före detta 

chefredaktören för Lärarnas tidning) att likvärdigheten i dagens svenska skola var slagen i spillror 

(Fält, Israelsson, Karlsson, Norrstad, Suhonen, Svensson & Wingborg, 2013). I samma tidning gick 

ordföranden för Lärarnas riksförbund, Mette Fjelkner, till attack mot den minskade likvärdigheten i 

skolan. Med stöd av statistik framtagen av SCB (Statistiska Central Byrån) hävdade Fjelkner att 

klyftorna mellan de svagaste och de starkaste eleverna hade ökat anmärkningsvärt under perioden 

1999-2011. Fjelkners analys av situationen var att kommunerna inte hade klarat av att axla det 

kompensatoriska uppdraget (Fjelkner, 2012).      

2.2 Skolans styrdokument 

2.2.1 Skollagen 

 

(Jag vill klargöra att samtliga kursiveringar i den här uppsatsen är mina egna.) 

Skolans styrdokument är de lagar och förordningar som ligger till grund för hur verksamheten i 

Sveriges skolor bedrivs. En av de viktigaste är den svenska skollagen. 

Den svenska skollagen är beslutad av riksdagen och är det regelverk som styr hur skolan ska vara 

utformad. Skollagen innehåller skolpersonalens, elevernas och vårdnadshavarnas rättigheter samt 

skyldigheter. Lagen innefattar även regler om vilket ansvar huvudmannen har för skolverksamheten 

(SFS 2010:800). Den är en av Sveriges mest omfattande lagar och överspänner alla utbildningsnivåer 

från förskolan till vuxenutbildningen. Den senaste versionen av skollagen är ifrån 2010 och började 

gälla den 1 juli 2011 (Regeringen, 2011).  
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I skollagens första kapitel, där syftet med utbildning definieras, framgår det att ett av skolväsendets 

allra viktigaste mål är att: 

 

 Främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.[…]Barn och 

elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (SFS 

2010:800 kap1 § 4).  

 

Vidare betonar det första kapitlet att utbildningen inom den svenska skolan ska vara likvärdig oavsett 

var den erbjuds (SFS 2010:800 kap1 § 9). Skollagen innehåller också bestämmelserna för hur 

elevhälsan ska vara uppbyggd. Eleverna ska förutom att erbjudas medicinska, psykologiska och 

psykosociala insatser även ha tillgång till specialpedagogiskt stöd (SFS 2010:800 kap2 § 25).  

 

I Skollagens tredje kapitel preciseras de krav som ställs på huvudmannen för att alla elever ska ha 

möjlighet att uppnå skolans mål: 

 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål.  (SFS 2010:800 kap3 § 3).  

Om det framkommer att en elev riskerar att inte nå kunskapsmålen ska detta anmälas till skolans 

rektor. Rektorn ska därefter se till så att elevens behov skyndsamt utreds och ”Om en utredning visar 

att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd” (SFS 2010:800 kap3 § 8).  

Skollagen saknar dock en tydlig definition av vad särskilt stöd innebär. I Skolverkets text Mer om 

elevers rätt till kunskap och särskilt stöd (Skolverket, 2012) sammanfattades det särskilda stödet som 

åtgärder under skoltiden då eleven riskerade att inte uppnå kunskapsmålen (Skolverket, 2012).  

Bristen på en klar definition av särskilt stöd medför att skolorna ofta är tvungna att göra en 

professionell bedömning från fall till fall (Skolverket 2013, s10). Omfattning av det särskilda stödet 

kan dock variera stort från elev till elev. Rektorn ska alltid besluta för särskilt stöd om en utredning 

har visat att det finns en risk för att eleven inte uppnår kunskapsmålen. I skolans kompensatoriska 

uppdrag ingår att alla elever ska ges individuella förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt 

och utbildningen även ska sträva efter att uppväga skillnader i elevers olika behov och förutsättningar 

(Skolverket, 2012).  

2.2.2 Kommuners ansvar i skollagen 

 

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, 

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan 

finnas i andra författningar (SFS 2010:800 kap 2 § 8). 
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Som skolans lokala huvudman ansvarar kommunen för att utbildningen genomförs i samklang med 

lagar, föreskrifter och bestämmelser (Skolverket, 2013). För att detta ska bli möjligt måste den 

kommunala huvudmannen försäkra sig om att de enskilda skolorna erhåller tillräckligt med resurser så 

att de kan utföra sitt uppdrag och efterfölja skolagens bestämmelser om hänsyn till elevers skilda 

behov (SFS 2010:800) 

I Skolverkets Allmänna råd om arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd 

(2013) finns följande punkter med i kapitlet om förutsättningar för arbetet. De allmänna råden 

ska ses som ett förtydligande på hur skolagen bör tolkas (Hedin, 2014). 

- Att huvudmannen regelbundet försäkrar sig om att rektorn för en skolenhet har erforderliga 

resurser för att leva upp till skollagens bestämmelser om särskilt stöd.  

- Att huvudmannen har rutiner för att undersöka så att det särskilda stödet på skolorna fungerar 

och om så ej är fallet ska huvudmannen vidta nödvändiga åtgärder (Skolverket, 2013). 

2.2.3 Skolinspektionen 

 

Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och ger tillstånd för fristående aktörer 

att bedriva skolverksamhet. I uppdraget ingår bland annat granskning av huvudmän och aktörer för att 

försäkra sig om att alla elever erbjuds en likvärdig utbildning (SFS 2011:556 § 8).  

Om Skolinspektionen upptäcker att en skola eller en kommun inte lever upp till skolagens lagar och 

regler kan den utfärda sanktioner. Eftersom det är skolans lokala huvudman som ansvarar för att 

regelverket efterföljs så riktas alltid eventuella sanktioner mot huvudmannen (Skolverket, 2012). 

Vid smärre brister i uppdraget ger Skolinspektionen huvudmannen en anmärkning, vid grövre brister 

kan inspektionen utfärda ett föreläggande. I föreläggandet får huvudmannen veta vad som ska göras 

för att åtgärda de påtalade bristerna. Ett föreläggande kan ibland kombineras med ett vite, som är böter 

i syfte att få huvudmannen att följa föreläggandet (Skolverket, 2012). 

2.3 Kommunernas resursfördelning 

 

Enligt skollagen så ska all utbildning i Sverige således vara likvärdig. En likvärdig skola innebär att 

alla elever, oavsett förutsättningar, ges samma möjlighet till att nå målen. För att skapa en situation där 

alla elever ges denna möjlighet så måste kommunerna, som är skolans lokala huvudmän, fördela de 

ekonomiska resurserna olika mellan skolorna. Detta utjämningssystem är tänkt att fungera som en 

motvikt mot nivåskillnaderna mellan såväl individuella skolor som elevers förutsättningar. Hur mycket 

resurser som respektive kommun satsar på utbildningen är dock i slutänden alltid en politisk 

prioritering då de har flera obligatoriska områden utöver utbildningen att ansvara för (Statskontoret 

2013, s 87). 
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När skolan kommunaliserades i början av 1990-talet ökade kommunernas handlingsutrymme markant 

för att själva styra hur resurserna skulle fördelades. Tanken med en så kallad differentierad 

resursfördelning var att kommunerna kunde omfördela de ekonomiska medlen så att alla elever fick 

tillgång till en likvärdig utbildning med god kvalitet (Skolverket 2013, s 6-7).  

Enligt Statskontorets rapport (2013) var den vanligaste förekommande modellen när kommunerna 

fördelade resurserna till skolorna en volymbaserad modell (ekonomiska medel efter antalet elever) 

som ofta kompletterades med tilläggsresurser. Resurserna som var baserade på specifika behov 

utgjorde cirka 10 procent av budgeten. Många kommuner hade även under de senaste åren börjat 

använda sig av en resursfördelning som tog sin utgångspunkt i skolornas socioekonomiska och 

strukturella förutsättningar. Den vanligaste resursfördelningsmodellen, den volymbaserade, tenderade 

att gynna skolor som hade ett stabilt elevunderlag samtidigt som den missgynnade skolor med ett 

minskande elevunderlag. I skolor med ett minskande elevunderlag var det vanligare att elever med 

svagare socioekonomisk bakgrund studerade och när denna kategori av skolor fick det svårare 

ekonomiskt var det ofta de svaga eleverna som drabbades (Statskontoret 2013, s 88). I rapporten 

Rektor – en stark länk i styrningen av skolan (2013) konstaterades att det fria skolvalet hade medfört 

att det var lätt för elever att byta skola. Om en skolenhet under en kortare tid utsattes för ett stort 

elevtapp förändrades de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva verksamheten snabbt vilket 

ledde till att det sällan fanns en balans mellan antalet elever och de tilldelade ekonomiska medlen 

(Nihlfors & Johansson 2013, s 24). Skolverket (2013) kom fram till att även om alla kommuner idag 

hade en differentierad fördelning mellan skolorna var den fortfarande inte tillräcklig för att 

kompensera de socioekonomiska skillnaderna som existerade mellan de olika skolorna (Skolverket 

2013, s 6-7).  

I flera rapporter har Skolverket konstaterat att resursfördelningen till skolorna hade en betydande roll, 

speciellt för grundskolan. Hur resurserna användes var lika viktiga som att det existerade en 

fördelning av dessa. Det fanns ingen given mall för resursfördelning som varje kommun följde, men i 

segregerade kommuner var det betydligt vanligare med en socioekonomiskt baserad tilläggsresurs 

(Skolverket 2013, s 10). Andelen av resurserna som fördelades efter individuella behov var i 

Skolverkets rapport från 2009 fortfarande relativt liten och inom grundskolan reserverades då högst 10 

procent av resurserna för tilläggsbeloppet. I flertalet av kommunerna låg tilläggsbeloppet på samma 

nivå, vilket kunde leda till antagandet att behoven var ungefär lika i hela landet. Eftersom beloppet var 

individbaserat och att behoven varierade drog Skolverket, som en av sina slutsatser, att 

tilläggsbeloppet inte var tillräckligt individanpassat. Provresultat och betyg styrkte denna bild, det 

existerade långt fler skillnader mellan skolorna och eleverna, vilket gjorde att en tilldelning på 10 

procent av resurserna gav intrycket av att vara schablonmässig (Skolverket 2009, s10-11). Mycket 

tydde på att man inom kommunerna använde sig av föregående års prioriteringar när en ny budget 

skapades (Skolverket 2013, s 87). 
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Skolverkets analyser har visat att det fanns betydande skillnader i hur mycket pengar som 

kommunerna valde att satsa på skolan. Den genomsnittliga totalkostnaden per elev/år varierade mellan 

2009-2011 med 52 000 kr (mellan 69 000 kr och 121 000 kr). Detta gjorde att författarna till 

Skolverkets rapport Kommunernas resursfördelning till grundskolor (2013) ansåg det befogat att ställa 

sig frågan om utbildningen verkligen var av likvärdig kvalitet (Skolverket 2013, s 18-19). Spridningen 

mellan de kommuner som fördelade minst resurser till skolan jämfört med de som gav mest till skolan 

var 2010 mellan 40-70 procent. Kostnaden per elev (och även lärartätheten) var sammanlänkad med 

hur stora årskullar som gick i skolan det året som undersöktes. När elevantalet sjönk steg kostnaderna 

samtidigt som lärartätheten ökade. Gymnasieskolan var ofta dyrare än grundskolan beroende på att de 

olika programstrukturerna bidrog till ökade kostnader (Skolverket 2013, s 9-10). 

Att resursfördelningen skiljde sig så pass mycket mellan kommunerna kunde enligt rapportförfattarna 

bero på en avsaknad av dialog mellan skola och resursfördelare. En slutsats var att ett flertal av 

kommuner inte fördelade stödet efter elevernas olika förutsättningar och behov (Skolverket 2013, s 

53-54). Enligt en rektorsundersökning fanns det inom kommunernas olika nämnder ingen vana att föra 

dialog med skolorna för att utvärdera hur fördelningen av resurserna hade fungerat. I de fall där en 

sådan dialog hade ägt rum hade man konstaterat en ökad effektivitet i resursfördelningen (Skolverket 

2011, s 24). Eftersom resurserna inom en kommun ofta var knappa blev det extra viktigt med dialog 

mellan skola och nämnder för att optimera underlaget för den ekonomiska fördelningen. Alltför många 

kommuner saknade ett fördelningssystem som var grundat på uppföljning och utvärderingar 

(Skolverket 2009, s 5). Enligt Skolverkets rapport från 2009 skulle även kommunerna vinna mycket på 

att ta ett betydligt större stöd från aktuell forskning när de utvärderade resursfördelningen för att uppnå 

en effektivare fördelning av resurserna (Skolverket 2009, s 12-13). 

2.3.2 Vilka resurser har störst betydelse för elevernas skolresultat? 

 

Statskontorets (2013) undersökning visade att det inte enbart räckte med att skolorna tilldelades ökade 

resurser för att resultaten skulle öka. Den enskilt viktigaste faktorn, enligt Statskontorets rapport 

(2013), var hur resurserna användes. Störst effekt uppnåddes genom att ändra undervisningen och att 

anställa kunniga lärare. Oavsett hur lärarkompetens definierades (yrkeserfarenhet, ämnesutbildning 

eller pedagogisk utbildning) undervisade en kompetent lärare bättre än en inkompetent. Anledningen 

till detta var att en kompetent lärare var bättre på att anpassa sin undervisning efter elevernas olika 

inlärningsstilar. Då lärartäthet ofta används som måttstock för kvalitén på det svenska skolsystemet är 

det värt att notera att Statskontoret (2013) kom fram till att för att en ökad lärartäthet ska få effekt 

måste dock de extra lärarna som anställas vara kompetenta, annars kunde följden snarare bli en negativ 

utveckling (Statskontoret 2013, s 84-85). Även internationell forskning har berört vikten av kunniga 
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pedagoger, i boken Inclusive education –A practical guide to supporting diversity in the classroom 

(2005) betonade författarna att det krävs kunniga pedagoger för att lyckas lära ut till de elever som har 

det svårast med inlärningen (Loreman, Deppler & Harvey 2005, s 6).   

Resurserna i skolan (2013) kom fram till att ökade resurser i skolan inte automatiskt resulterade i ett 

förbättrat resultat för alla elever. Dock hade det en positiv inverkan för de elever som hade det svårt i 

skolan och som riskerade att inte uppnå kunskapskraven i de olika ämnena. Undersökningar har även 

styrkt att det fanns ett positivt samband mellan resurser och de elevernas resultat (Statskontoret 2013, s 

85-86). Enligt Skolverket (2009) var den största positiva effekten med ökade resurser att de, rätt 

använda, medförde en möjlighet för skolorna att anställa duktiga pedagoger och att vidareutbilda den 

egna personalen (Skolverket 2009, s 86). 

I slutdiskussionen av Statskontorets rapport Resurserna i skolan (2013) fastställdes det att de svenska 

elevernas betygsresultat hade sjunkit de senaste åren samtidigt som skillnaderna mellan olika skolor 

hade ökat markant under samma tidsperiod. Det konstaterades att det förelåg ett positivt samband 

mellan de resurser som tilldelades skolorna och elevernas studieresultat, speciellt för elever från 

studiesvagare hem, samt att den kompensatoriska resursfördelningen hade ökat i skolorna men att den 

fortfarande befann sig på en förhållandevis låg nivå (Statskontoret 2013, s 99-101).  

Sammanfattningsvis konstaterade Statskontoret (2013) att ökade resurser i skolan gav ett förbättrat 

resultat för många elever. De ökade resurserna har störst positiv inverkan för de elever som hade det 

svårt i skolan och riskerade att inte uppnå kunskapskraven för betyget E i de olika ämnena 

(Statskontoret 2013, s 85-86). 

2.4 En likvärdig skola och särskilt stöd 

2.4.1 Likvärdighet och en skola för alla  

 

I skollagens § 9 i första kapitlet går det att läsa att ”Utbildningen inom skolväsendet skall vara 

likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” (SFS 

2010:800). Tanken bakom likvärdigheten är att oavsett vilken skola eller bakgrund en elev har ska hen 

ha lika stora chanser att uppnå goda studieresultat. Således har den lokala huvudmannen, kommunen, 

ett ansvar för att alla skolorna håller en jämn kvalité och att de har förutsättningar att utföra sitt 

kompensatoriska uppdrag (Skolverket 2012, s 6). I rapporten Staten får inte abdikera – om 

kommunaliseringen av den svenska skolan (2014) skrev professor Leif Lewin att likvärdigheten hade 

ett ”fundamentalt värde inom den svenska skolan” (SOU 2014:5, s 212). Enligt honom innehöll 

skollagens portalparagraf (1 kap.§ 4) formuleringar i vilka det underförstås att utbildningen skulle 

formas efter barnets behov och inte tvärtom. I Inger Assarsons avhandling Talet om en skola för alla 

(2007) beskrev hon att likvärdighetstanken var tätt sammanlänkad med solidaritet- och rättvisetanken. 
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Tanken var enligt henne att alla elever, även de som hade svårigheter, skulle ha samma möjligheter att 

klara av skolans mål. Ur detta resonemang följde att skolans kompensatoriska uppdrag, att hjälpa de 

elever som har sämre förutsättningar, var synnerligen viktigt för såväl huvudmän, rektorer och lärare i 

skolan (Assarsson 2007, s 26). Lewin (2014) kom fram till att skolans läroplaner berörde 

likvärdighetstanken, det skulle vara lika kvalitet och lika tillgång till stöd. I sammanfattning av 

begreppet likvärdighet betonades vikten av att tillgången till och kvalitén på utbildningen skulle vara 

lika samt att den skulle vara kompenserande. Grundtanken med likvärdigheten var således inte att all 

utbildning i hela Sverige skulle vara exakt likadant utformad utan att den hela tiden anpassades så att 

alla elever gavs samma möjligheter (SOU 2014:5, s 212-216).  

I Skolverkets rapport Likvärdig utbildning i svensk grundskola? (2012) belystes att 

mellanskolsvariationen (en skolas resultat jämfört med andra skolor) hade mer än fördubblats sedan 

1990-talet samt att spridningen i resultatet mellan eleverna hade ökat. Som anledningen till detta 

angavs det fria skolvalet, vilket hade resulterat i att studiemotiverade elever tenderade att söka sig till 

skolor där andra studiemotiverade elever befann sig. Vilken skola en elev valde hade alltså fått 

betydelse för det förväntade studieresultatet som eleven kunde förväntas att uppnå (Skolverket 2012, s 

6-7). Inger Assarsson (2007) konstaterade i sin avhandling Talet om en skola för alla (2007) att tanken 

om rättvisa, likvärdighet och alla elevers möjligheter inte alltid samspelade med individualisering och 

konkurrens när de marknadsekonomiska faktorerna blivit en del av skolan (Assarsson 2007, s 14).  

För att kompensera skillnaderna mellan skolorna inom en kommun kan politikerna bland annat tilldela 

extra resurser för särskilt stöd till speciellt utsatta skolor (Skolverket 2012, s 59). Enligt Ingemar 

Gerrbos avhandling Idén om en skola för alla och specialpedagogisk organisering i praktiken (2012) 

hade likvärdighetstanken dock visat sig vara svår att omsätta från teori till praktik (Gerrbo 2012, s 15).  

2.4.2 Ett inkluderande arbetssätt 

 

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt att få utbildning. Salamancadeklarationen från 1994, 

betonade att skillnaderna mellan barn är normala och att inlärningen ska utformas efter deras behov 

och förutsättningar samt att differentiering så långt som möjligt skall undvikas (Svenska Unescorådet 

2006, s 24). Vidare betonade deklarationen att integrerade skolor bör vara något som alla nationer 

strävar efter i sitt utbildningsarbete (Svenska Unescorådet 2006, s 35). Salamancadeklarationen fastlog 

även att ” elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose 

dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov” (Svenska 

Unescorådet 2006, s 11). Deklarationen ska ses som ett ”normativt instrument” och en 

överenskommelse som är ”mer eller mindre bindande” (Svenska Unescorådet 2006, s 7).  

Inger Assarsson (2007) konstaterade att ett led till att alla elever gavs samma möjligheter för att nå 

kunskapsmålen var ett inkluderande arbetssätt. Hon beskrev ett inkluderande arbetsätt som en 
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arbetsform som gav alla elever, oavsett vilka förutsättningar de hade sinsemellan, undervisning 

tillsammans. Syftet med den inkluderande undervisningen var bland annat att förhindra diskriminerade 

attityder och att främja den demokratiska tanken (Assarsson 2007, s 23).    

Ingemar Gerrbo (2012) fastslog att idén om en skola för alla byggde på tanken om alla människors 

lika värde samt rätt att få tillträde och delaktighet till ordinarie skolform. För att kunna omsätta denna 

tanke i praktiken var det viktigt att det fanns möjlighet att både anpassa skolverksamheten och att 

resurser kunde frigöras för att ge särskilt stöd. Vidare kom Gerrbo fram till slutsatsen att idén om en 

skola för alla, trots att den ej stod med i styrdokumenten, var så utbredd och vanligt förekommande 

att: ”Det är med andra ord svårt att idag föreställa sig skolpolitiker, skolledare, lärare eller övriga 

pedagoger som inte har kommit i kontakt med denna idé” (Gerrbo 2012, s 19-20). 

Tim Loreman, Joanne Deppler och David Harvey skrev i boken Inclusive education –A practical 

guide to supporting diversity in the classroom (2005) att en förutsättning för att inkluderingstanken 

skulle omsättas från teori till praktik var att skolorna anpassade sig så att alla elever, oavsett skilda 

förutsättningar, gavs samma möjligheter. ”The need, therefor, for children to adapt to a school setting 

is not an issue as they are already part of that system” (Loreman m fl. 2005, s 2). Elevens behov fick 

aldrig bli problemet, det var alltid skolorna som måste anpassa sig (Loreman m fl. 2005, s 4)   

I boken Supporting inclusive practice (2006) beskrev Gianna Knowles att skolans uppdrag innefattade 

att alla elever skulle lära sig och utveckla sina kunskaper. Eftersom detta var ett krav så måste alla 

elever ges samma möjligheter att nå målen. Skolan hade således en skyldighet att skapa förutsättningar 

där alla elever gavs möglighet att lära sig (Knowles 2011,s 8). 

Alan L. Edmunds och Robert B. Macmillan (2010) berörde i boken Leadership for inclusion – A 

Practical guide att det var viktigt att inkluderingstanken gick från att vara enbart en tanke till att bli 

rådande i verkligheten. Enligt författarna hade den enskilda rektorn en viktig roll att spela för att 

inkluderingsarbetet skulle lyckas på skolorna. Genom att rektor tog en aktiv roll och tillsammans med 

personalen på skolan skapade ett inkluderande klimat blev möjligheterna att lyckas mycket större 

(Edmunds & Macmillan 2010, s 2-3).   

2.4.3 Vad är särskilt stöd? 

 

I en artikel från SVT, daterad den 23 augusti 2012, varnades för att allt fler elever saknade behörighet 

till gymnasiet. Statistik från avgångsklasserna i åk 9 2012 visade att 12,4 procent av eleverna stod utan 

formell behörighet till gymnasieskolan. Skolverkets generaldirektör Anna Ekström avslutade artikeln 

med en analys av resultatet: 

 

Den nya skollagen ger mer rätt till särskilt stöd och rätt att överklaga. Där måste man peka på 
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skolhuvudmännen. De ska verkligen se till att skolorna får resurser, förutsättningar och möjlighet 

att ge det särskilda stödet som skollagen talar om (Zaccheus, 2012). 

 

Eftersom skollagen saknar en klar definition av vad det särskilda stödet innebär blir det enligt Isaksson 

(2009) ofta de enskilda skolorna som får definitionsansvaret när elevers stöd skall fastställas (Isaksson 

2009, s 23). I Skolverkets text Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd (2012) beskrevs det särskilda 

stödet som de tillfällen under skoltiden då en elev stötte på svårigheter vilka krävde stödåtgärder. Det 

kunde även förhålla sig så att vissa elever behövde kontinuerligt stöd under hela sin skoltid på grund 

av sociala förhållanden, sjukdom, funktionsnedsättningar med mera. Enligt skolverket kunde en elev 

fortsätta med det särskilda stödet även fast hen hade uppnått kunskapskraven för betyget E, så länge 

det fanns en risk för att eleven utan stödet inte nådde upp till kunskapsmålen (Skolverket 2012, s 3-4). 

I Ingemar Gerrbos avhandling Idén om en skola för alla och specialpedagogisk organisering i 

praktiken (2012) lanserade han en intressant definition av begreppet elever-i-behov-av-särskilt-stöd. 

Enligt Gerrbo blev inte begreppet förståeligt utan att det sattes i relation till skolans kunskapskrav. Ur 

detta resonemang utvecklade han definitionen: 

 

Elever, vilka är i behov av särskilt stöd i sitt lärande och/eller sociala utveckling för att hantera 

sådana svårigheter i skolarbetet, som kan befaras hindra att såväl organisationens generella som 

mera specifika mål, av vilka några särskilt mäts i slutet av det tredje, sjätte och det nionde skolåret, 

uppnås (Gerrbo, 2013, s 37). 

 

Om en elev har blivit utredd och ett behov av särskilt stöd har visat sig ska skolans rektor alltid ge 

eleven detta stöd (SFS 2010:800 kap3 § 8). Samma sak gäller även för stöd, när en elev behöver stöd 

för att klara av att nå upp till kunskapskravet E så måste skolorna ge hen detta stöd (Hedin, 2014). 

Eftersom en elev alltid har rätt till särskilt stöd och stöd så är begreppen ”särskilt stöd” och ”stöd” 

likvärdiga i resten av uppsatsen. När en elev behöver stöd eller särskilt stöd skall skolorna alltid ge 

hen detta. 

Flera undersökningar har dock visat att behovet av särskilt stöd i skolan ofta överskred de tilldelade 

resurserna och att det var vanligt förekommande att kommuner underskattade behovet av särskilt stöd. 

I Skolverkets rapport (2008) visade det sig att ett flertal skolor endast gav särskilt stöd i kärnämnena. 

Som en vanlig orsak till detta angavs ofta resursbrist (Skolverket 2008, s 32-33). Värt att notera i 

sammanhanget är att en skola aldrig får neka en elev som är i behov av särskilt stöd med hänvisning 

till bristande resurser (Hedin, 2014). 

Skolverkets studie (2011) visade att var femte elev som behövde särskilt stöd blev utan, framförallt 

handlade det om elever med introvert problematik, framförallt depression eller ångest. Skolpersonalen 

angav bristen på ekonomiska resurser som den främsta orsaken till att stödet inte gavs. Andra vanliga 
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förklaringar till uteblivet stöd var brister i personalens kompetens samt i skolans personalorganisation 

(Skolverket 2011, s 32-33). 

2.4.4 Forskning om särskilt stöd och likvärdighet 

 

I sin avhandling En skola för alla – gäller det alla? (2011) undersökte Ulla Gadler om de statliga 

styrdokumenten var tom retorik eller om de genomsyrade skolverksamheten. Gadler ställde i sin 

avhandling frågan om skolan skulle vara till för alla eller nästan alla. Det senare alternativet kunde 

yttra sig genom att vissa elever blev undantagna vid klassindelningar eller kanske ännu vanligare, att 

elever inte fick de insatser av stöd som de enligt skollagen var berättigade till. Enligt Gadler hade 

skolan färdats mot en situation där resursfördelningen inte främst styrdes av vad skolans pedagogiska 

personal hade kommit fram till utan vad externa experter, som arbetade utanför skolans 

kompetensområde, hade kommit fram till (Gadler 2011, s 13). 

Gadler fastslog att regeringen hade makten över skolans styrdokument, men att det dubbla 

huvudmannaskapet ställde höga krav på att enskilda tjänstemän hade kunskaper om gällande skollag 

för att en likvärdig utbildning skulle gå från teori till praktik. När det gällde stöd till enskilda elever 

förelåg det en stor variation skolorna emellan. Denna variation var enligt Gadler ett resultat av att det 

var de enskilda kommunerna och inte staten som föredelade de ekonomiska resurserna (Gadler 2011, s 

118). Om en likvärdig utbildning var en demokratisk rättighet skulle det inte vara slumpen, det vill 

säga vilken kommun eller skola som en elev befann sig på, som skulle styra kvalitén av utbildningen, 

konstaterade Gadler (Gadler 2011, s 6-7). 

I sin avhandling varnade Gadler för att en värdekonflikt kunde uppstå då den likvärdiga skolan, som 

förespråkades i skolagen och andra styrdokument, skulle genomföras av tjänstemän och politiker med 

tolkningsföreträde framför skolpersonal. Eftersom det var tjänstemän som föredelade resurserna var 

det även dessa som hade det reella tolkningsföreträdet. Om tjänstemännen, som fattade beslut rörande 

tilldelningen av resurserna till skolverksamheten, inte besatte de nödvändiga kunskaperna blev det 

enligt Gadler, svårt att implementera skollagen (Gadler 2011, s 144). 

Vidare påpekade hon att det fanns en mångfald av tolkningar när det gällde styrdokumenten, vilket 

gick att utläsa i åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner som berörde enskilda elever 

(Gadler 2011, s 138). Den enskilde kommunala tjänstemannen blev, enligt Gadler, kedjans svagaste 

länk ifrån statlig nivå ned till elevnivå. Den skillnad mellan skollag och verklighet som visade sig 

kunde förklaras med vilka tolkningar som den enskilde tjänstemannen gjorde. Dessa skillnader kunde i 

sin tur förstoras på grund av att tjänstemän hade andra tankar om hur uppdraget bäst genomfördes, 

fokus kunde, enligt henne, till exempel ligga på ekonomistyrning (Gadler 2011, s 14).  
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2.5 Rektors roll 

2.5.1 Rektors arbete 

 

Rektorn är tillsatt för att leda det pedagogiska arbetet på skolan, det är till exempel hen som fattar 

beslut om skolans inre organisation och hur skolans tilldelade budget ska fördelas. De krav som finns 

på blivande rektorer är att de måste ha relevant utbildning, erfarenhet och pedagogisk insikt (SFS 

2010:800 § 9-10).  

Rektorn har ett så kallat dubbelt huvudmannaskap, dels gentemot kommunen som hen är anställd av 

och som finansierar skolan och dels gentemot statens som dess representant i skolan (Rapp 2009, s 

192-193). Rektorerna har en mellanposition där de dels är skolutvecklare och dels är administrativa 

chefer (Brüde Sundin 2007, s 38). Rapporten Forskning om rektor: en forskningsöversikt visade att 

rektorer uppfattade att de hade olika krav från de båda huvudmännen. Kraven från staten dominerades 

av de nationella målen (i vilka bland annat läroplaner och skollag återfinns) medan kraven från 

kommunen dominerades av budgetarbete, personalansvar, arbetsgivaransvar (Ekholm (red.) 2000, s 

40-41). I rapporten Rektor – en stark länk i styrningen av skolan (2013) kom författarna bland annat 

fram till rektorerna hade en stark tilltro till sitt statliga uppdrag . De ansåg att deras egna förväntningar 

på sitt arbete väl stämde överens med de statliga förväntningarna på dem. Däremot uppfattade de inte 

att deras förväntningar på arbetet stämde överens med de kommunala förväntningarna på dem. Många 

rektorer ansåg att den kommunala huvudmannen inte hade en tilltro till deras kapacitet att driva 

utvecklingsarbetet på skolan (Nihlfors & Johansson 2013, s 54). 

Stephan Rapp (2009) slog fast att det statliga uppdraget skulle väga tyngst vid eventuella konflikter 

mellan de dubbla huvudmannaskapen i och med att det var staten som hade utformat styrdokumenten 

som skolorna och kommunerna förväntas följa. Som exempel på statens befogenheter hänvisade Rapp 

(2009) att staten till exempel kunde gå förbi den kommunala huvudmannen och ge individuella 

tjänstemän vissa beslutsbefogenheter (Rapp 2009, s 26). Med jämna mellanrum utförde även staten 

inspektioner som hade till syfte att kontrollera så att den kommunala skolplanen stämde överens med 

statens intentioner (Rapp 2009, s 192-193). Staten ställde också krav på att rektorerna ansvarade för att 

skolan var likvärdig, att hänsyn till varje elevs behov säkerställdes samt att eleverna fick det stöd som 

de enligt skollagen hade rätt till (Rapp 2009, s 45-47). 
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2.5.2 Rektor som kommunal tjänsteman 

 

Rektorn på en kommunal skola är anställd som en tjänsteman inom kommunen. Förutom att följa 

statens regelverk har även rektorn andra krav på sig. En större tyngd i hens kommunala ansvar ligger 

på de ekonomiska och de administrativa ansvarsområdena än de områden som utges i skolagen och 

läroplanerna. Då det är kommunen som fördelar skolornas ekonomiska resurser blir ekonomi ett 

viktigt styrmedel för politikerna (Jarl & Rönnberg 2010, s 72-73). Nihlfors och Johansson (2013) 

konstaterade att budgetfrågan tycktes vara den fråga som oftast stod i fokus vid tillfällen för 

kommunikation mellan rektorer och den kommunala huvudmannen (Nihlfors & Johansson 2013, s 

53). I boken Skolpolitik: från riksdagshus till klassrum (2010) beskrev författarna hur tillgången till 

ekonomiska resurser för skolverksamheten kunde bli ett dilemma för rektorer och det hände att de 

ibland var tvungna att bryta mot den tilldelade budgeten för att garantera eleverna det stöd som de 

enligt lagen hade rätt till (Jarl & Rönnberg 2010, s 154-155). 

Att kommunerna och staten ibland har olika krav på rektorerna är tydligt. I sin bok Rektor och lagen 

(2009) hänvisade Stephen Rapp, docent i pedagogik och utbildningsdirektör, till rektorsforskning, där 

ett flertal rektorer i undersökningen (dock inte alla) hade följande att säga om de krav som kommunen 

ställde på dem: 

 

- Det mest centrala är att hålla budgeten. 

- Det är värre att inte klara av ekonomin än att misslyckas med elevernas resultat. 

- Om hon inte klarade av att sköta den tilldelade ekonomin skulle hon nog inte kunna sitta kvar. 

- Kommunerna utkräver inget annat ansvar än att en rektor skall ha god hand över ekonomin. 

- Man lyder under en järnhård styrning uppifrån alltså på administration och ekonomisidan, allt 

fokus ligger nästan där (Rapp 2009, s 157-158). 

 

Även i boken Skolpolitik: från riksdagshus till klassrum (2010) berördes ovanstående dilemma. För att 

framstå som en framgångsrik rektor inom kommunen var det till exempel viktigt att hen var ”lojal mot 

beslut som är fattade på högre nivå” (Jarl & Rönnberg 2010, s 153). Enligt författarna var det vanligt 

förekommande att rektorer ansåg att de krav som ställdes på skolan från statligt håll inte alltid stämde 

överens med de ekonomiska ramarna som de blev tilldelade av kommunerna. Att i ett sådant fall kräva 

ytterligare ekonomiska resurser kunde resultera i uppsägning eller att rektorn blev tilldelad nya 

arbetsuppgifter inom organisationen (Jarl & Rönnberg 2010, s 153). 

Vid de tillfällen då konflikt uppstod mellan mål och medel (skolagen och den kommunalt tilldelade 

budgeten) tycktes det oftast vara budgeten som prioriterades (Augustinsson & Brynolfsson 2012, s 

171). Enligt Persson och Persson (2012) kunde stridigheter mellan de kommunala målen och 

skollagens intentioner underminera likvärdigheten i den svenska skolan (Persson & Persson 2012, s 

64). 
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För att återgå till Stephen Rapps bok var en av hans konklusioner att; ”Den kommunala 

huvudmannens krav att rektor skall bedriva verksamheten inom tilldelade budgetramar var stark och 

att bryta mot det riskerar att leda till kritik” (Rapp 2009, s 178). Även Rapp konstaterade i sina 

slutsatser att rektorns dubbla uppdrag ibland medförde att statens och kommunens intressen krockade 

med varandra. Som exempel valde han att påvisa att de krav som staten ställde på att varje elev skulle 

få stöd ibland krockade med den av kommunen tilldelade budgeten. Även Rapp konstaterade att den 

kommunala huvudmannen utgjorde den svagaste länken i kedjan mellan stat och skola. Genom att 

kopplingen till den statliga huvudmannen gjordes starkare så skulle skolan få ett bättre resultat. Detta 

berodde, enligt Rapp, på den många gånger otydliga kommunala styrningen, vilken tvingade 

rektorerna att tolka de kommunala intentionerna (Rapp 2009, s 192-193). 

Även internationell forskning har berört att en oproportionell stor del av rektors arbetsbörda utgjordes 

av administration istället för pedagogiskt ledarskap. Bill Mulford (2003) beskrev i boken School 

leaders: Changing roles and impact on teacher and school effectiveness att konflikter mellan olika 

förväntningar och strikt budgetdisciplin på sikt kunde medföra att färre sökte till rektorstjänster. 

Potentiella sökanden riskerade att uppfatta rektorstjänsten som alltför krävande, stressande och 

konfliktfylld (Mulford 2003, s 3). Mulford tog även upp att ett decentraliserat skolsystem kunde 

medföra att fokus hamnade på budgetfrågor istället för frågor om pedagogiskt ledarskap eller de lagar 

som var utformade för att styra skolans verksamhet (Mulford 2003, s 9).  

2.6 Teoretiska utgångspunkter 

 

2.6.1 Fenomenografi 

 

Mitt syfte var att undersöka hur rektorer uppfattar de skyldigheter de har enligt skollagen i relation till 

de ekonomiska medel de tilldelas av kommunen samt att ställa detta i relation till pedagogisk 

forskning. För att nå fram till svaret till mitt syfte och mina frågeställningar var jag tvungen att välja 

en forskningsstrategi som passade för undersökningen. Eftersom jag hade som mål att undersöka 

rektorernas uppfattningar föll valet på en metod inspirerad av fenomenografi. Då fenomenografin 

traditionellt använder sig av intervjuer och jag använder mig av både intervjuer och enkät valde jag att 

kalla metoden för inspirerad av fenomenografi. Fenomenografin eftersträvar att beskriva människors 

olika uppfattningar av ett fenomen (Marton, Hounsell & Entwistle 1984, s 189). En av 

fenomenografins grundare, Ference Marton (1997), beskriver vad fenomenografi är på följande sätt: 

”Inom fenomenografin utforskar forskaren andra människors erfaranden genom att reflektera över just 

dessa” (Marton & Booth 1997, s 158). 
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2.6.2 INOM-gruppen 

 

Grunden till fenomenografin härstammar från den inlärningspsykologiska forskning som under 1970-

talet bedrevs av INOM-gruppen vid Göteborgs universitet (Starrin & Svensson 1994, s 112). Det som 

skilde fenomenografin från tidigare pedagogisk forskning var att forskarna valde att lägga fokus på 

vad som lärdes in istället för hur mycket som lärdes in. För att få svar på frågan ”vad som lärdes in” 

studerades elevers uppfattningar om kunskap. Begreppet ”uppfattning” fick en central roll inom 

fenomenografin (Starrin & Svensson 1994, s 112-113). Syftet med att studera uppfattningar var att 

generera ökad förståelse för undersökningsområdet. Genom en ökad förståelse kunde till exempel en 

lärare bättre begripa sina elever och på så sätt bli bättre på att lära ut (Larsson 1986, s 14-16).  

Under 1970-talet användes fenomenografin främst inom den pedagogiska forskningen men på 1980-

talet började metoden även att inkludera forskning om människors uppfattningar utanför den 

pedagogiska sfären (Starrin & Svensson 1994, s 114). Den fenomenografiska metoden har under årens 

lopp använts till skilda undersökningar och enligt boken Kvalitativ metod och vetenskapsteori (1994) 

är just dessa variationer något som kännetecknar fenomenografin, det är en metod i ständig förändring 

(Starrin & Svensson 1994, s 113). 

2.6.3 Första och andra ordningens perspektiv 

 

Själva ordet Fenomenografi kan översättas till att beskriva det som visar sig (Starrin & Svensson 

1994, s 112). Utgångspunkten för fenomenografin är att individer uppfattar vår omvärld olika. Det 

som blir intressant att undersöka är skillnaden i hur något är och hur samma sak uppfattas att vara 

(Larsson 1986, s 12). En av Fenomenografins grundprinciper är att upplevelsen av ett särskilt fenomen 

går att begränsa i en andel kvalitativa kategorier (Marton & Booth 1997, s 160).   

Fenomenografin skiljer mellan den första och den andra ordningens perspektiv. I den första 

ordningens perspektiv finns fakta, exempelvis regler och lagar för hur någonting ska fungera. Den 

andra ordningens perspektiv är upplevelsen av dessa fakta (Marton 1981, s 177). Fenomenografin är 

inte intresserad av om någonting är sant eller falsk utan den riktar sin uppmärksamhet mot själva 

upplevelsen (Larsson 1986, s 13). Enligt Marton och Booth (1997) vill en forskare som undersöker 

den andra ordningens perspektiv få förståelse för hur den individen ”erfar någon aspekt av världen” 

(Marton & Booth 1997, s 157). För att få en bild av hur den andra ordningens perspektiv yttrar sig för 

olika personer är det viktigt att försöka se fenomenet eller situationen med deras ögon. Vad forskaren 

själv tycker och tänker om frågan eller fenomenet som ska undersökas är i sammanhanget 

ovidkommande (Marton & Booth 1997, s 157).  
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2.6.4 Uppfattningsbegreppet 

 

Enligt fenomenografin är det först när studieobjektets tankar, det vill säga dess uppfattningar, om ett 

visst ämne blir tydliga som en förståelse för undersökningsområdet kommer till stånd. Denna 

förståelse kan i sin tur medföra en förändring (Starrin & Svensson 1994, s 115). Det är således genom 

våra uppfattningar om en företeelse som människan skapar mening till denna företeelse (Starrin & 

Svensson 1994, s 117). Resultatet för en fenomenografisk undersökning är variationerna i 

uppfattningarna (Starrin & Svensson 1994, s 119).  

INOM-gruppens definition av uppfattning var följande:  

Uppfattningen står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sägas eller som 

inte kan sägas, eftersom det aldrig varit föremål för reflektion (Larsson 1986, s 33). 

 

När en undersökning genomförs är det viktigt att skilja på vad som uppfattas och hur det uppfattas.  

Vad-aspekten är själva objektet för undersökningen Hur-aspekten är hur detta Vad uppfattas (Starrin & 

Svensson 1994, s 118-119). 

Fenomenografin skiljer mellan uppfattningar som är åsikter och uppfattningar som kan skapa mening. 

Ett exempel på uppfattningar som är åsikter är enkätstudien till denna uppsats. Rektorerna uttrycker 

där sina åsikter om skollagens krav på stöd till eleverna i relation till den tilldelade budgeten. Dock ger 

enkätformen inte rektorerna något större utrymme till att förklara och definiera sina åsikter. I 

intervjuerna kan dock en mening skapas, här får rektorerna en möjlighet att utrycka vad som ligger till 

grund för deras uppfattning om undersökningsområdet (Starrin & Svensson 1994, s 119-120). 
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3. Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur rektorer uppfattar de skyldigheter de har enligt skollagen i 

relation till de ekonomiska medel de tilldelas av kommunen samt att ställa detta i relation till 

pedagogisk forskning. 

3.2 Frågeställningar 

 

1. Vilka är rektorernas uppfattningar om möjligheterna att få extra resurser till de elever som behöver 

särskilt stöd? 

2. Vilka är rektorernas uppfattningar om  nödvändiga förändringar för att elever skall få det stöd som 

skolagen garanterar dem? 

3. Vilka är rektorernas uppfattningar om likvärdigheten i skolan?  

4. Vilka är rektorernas uppfattningar om ett inkluderande arbetsätt? 

5. Vilka är rektorernas uppfattningar om de krav som den statliga och den kommunala huvudmannen 

ställer på dem? 

6. Vilka är rektorernas uppfattning angående om det finns en diskrepans mellan de uppgifter som 

skolorna, enligt skollagen, är skyldiga att genomföra och de ekonomiska medlen som skolorna 

tilldelas av den kommunala huvudmannen?  
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4. Metod 

 

I detta kapitel har jag beskrivit de metoder för datainsamling som jag har använt mig av i denna studie. 

Kapitlet innehåller även urval och avgränsningar, samt hur jag använde fenomenografin i min analys. 

Kapitlet avslutades med etiska överväganden och en metodreflektion.  

4.1 Urval och avgränsningar 

 

Urvalet till min undersökning var rektorer som var anställda inom en större svensk kommun och 

arbetade inom grundskolan och gymnasieskolan.  

Anledningen till att jag valde att undersöka rektorernas åsikter var att dessa är ”statens representant ” 

på varje skola. Rektorerna är statens garant för att skollagen följs. I det statliga uppdraget innefattar 

det bland annat att rektorerna ska garantera att skolan är likvärdig samt att se till att alla elever som 

behöver särskilt stöd får detta (Rapp 2009, s 45-46). Rektorn är även anställd som tjänsteman inom 

kommunen och som sådan förväntas hen att följa kommunala direktiv som att hålla tilldelad budget 

(Jarl & Rönnberg 2010, s 72-73). 

Att jag enbart valde att undersöka rektorer med anställning inom kommunen var att dessa har 

kommunen som huvudman. Rektorer på friskolor kan ha andra huvudmän än kommunen, exempelvis 

en stiftelse. 

Enkätstudien utfördes på hela urvalsramen vilket resulterade i att den skickades iväg till 55 rektorer 

(Bryman 2012, s 179) Det fanns visserligen mer än 55 kommunala skolor inom kommunen jag 

undersökte, men på ett flertal av de mindre skolorna arbetade rektorerna på mer än en skolenhet. 

Således styrdes urvalet av antalet rektorer och inte antalet skolor.   

Urvalet till intervjuerna skedde enligt ett icke-sannolikhetsurval, det vill säga en teknik som inte 

grundades på ett slumpmässigt urval (Bryman 2012, s 179). På enkäterna som skickades ut till alla 

rektorer fanns det en möjlighet att intresseanmäla sig för en intervju. Sammanlagt femton av 

rektorerna anmälde intresse för att bli intervjuade. Av dessa valde jag sedan ut åtta stycken. Urvalet 

var ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer personer som för 

tillfället råkar finnas tillgängliga (Bryman 2012, s 194). Under fyra dagar ringde jag runt till alla 

rektorer som hade tackat ja till att bli intervjuade och de åtta första som jag lyckades boka en intervju 

med blev sedan mina intervjupersoner. Då tidsaspekten var en ständigt återkommande faktor under 

arbetet med mastersuppsatsen valde jag att inte utföra fler intervjuer efter jag upplevde att jag hade 

uppnått en mättnad i rektorernas svar. De rektorer som blev intervjuade representerade rektorer som 

arbetade i förskolan/grundskolan till gymnasiet.  
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Urvalet till en fenomenografisk studie har som mål att skapa en möjlighet till att uppnå en variation i 

hur en undersökningsgrupp uppfattar ett visst fenomen. Som en följd av detta blev det viktigaste med 

urvalet inte att få ett representativt urval utan istället att urvalet gav en möjlighet till en variation i 

uppfattningarna. Det viktigaste med urvalet var att detta gav mig en möjlighet till att urskilja 

kvalitativa skillnader i rektorernas svar (Starrin & Svensson 1994, s 122). 

4.2 Metoder för datainsamling 

 

Med utgångspunkt i mitt syfte och mina frågeställningar valde jag att undersöka mitt 

forskningsproblem med en kombinerad metod som innefattade såväl kvantitativa (enkät) som 

kvalitativa inslag (intervju). Anledningen till att jag valde detta angreppssätt var att jag genom enkäten 

ville få en överblick av rektorernas åsikter som uppfattningar för att sedan fördjupa mig i mina 

forskningsfrågor med hjälp av intervjuerna. Enligt Bryman är en av styrkorna med en kombinerad 

metod att man ”stärker fördelarna och undviker eller försvagar nackdelarna med respektive 

tillvägagångssätt” (Bryman 2012, s 554). 

4.2.1 Intervju som metod 

 

Anledningen till att jag valde att genomföra en del av min undersökning som intervju grundades i att 

jag var ute efter flexibiliteten som en intervju medför. Själva intervjuerna var av semistrukturerad typ 

då jag ville försäkra mig om att vissa ämnesområden berördes (Bryman 2012, s 412-415). Angående 

semistrukturerade intervjuer skriver Bryman att dessa är att föredra om forskaren har ett någorlunda 

tydligt fokus på var hen vill att intervjun ska leda till (Bryman 2012, s 413-416). Att semistrukturerad 

intervjukonstruktion dessutom är vanligt förekommande inom fenomengeografin bidrog även till valet 

av intervju som metod (Larsson 1986, s 26). 

Just flexibilitetsfördelarna med en kvalitativ intervju berör Bryman i sin bok Vetenskapliga metoder 

(2012), såväl intervjuaren som den intervjuade kan under intervjun röra sig i olika riktningar vilket gör 

att svaren kan bli detaljerade och fylliga (Bryman 2012, s 413). I Metodpraktikan (2009) betonar 

författarna andra fördelar som samtalsintervjun har. De nämner att metoden öppnar upp för att få 

oväntade svar, svar som inte skulle ges under en betydligt mer styrd intervju. Metoden möjliggör även 

för ett samspel mellan intervjuaren och intervjuobjektet. Forskningsområden där samtalsintervjun är 

en synnerligen lämpad metod är när forskaren vill veta något om vilken mening intervjuobjektet ger 

till olika fenomen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud 2007, s 283-285).  

Steinar Kvale och Svend Brinkman tar i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun (2009) upp två 

skilda metaforer när det gäller att beskriva en intervjuare. Den ena är intervjuaren som en malmletare, 

hen som samlar in kunskapen som finns därute, den andra metaforen är intervjuaren som resenär, hen 
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som konstruerar kunskapen. Malmetaforen syftar till en kunskapssyn där själva kunskapen finns färdig 

och väntar på att grävas fram medan i resenärmetaforen skapas kunskapen i själva samtalet (Kvale & 

Brinkman 2009, s 65). Intervjuerna till denna uppsats påminner mest om resenärmetaforen då jag inte 

på förhand visste vad jag skulle finna. 

4.2.2 Fenomenografi och intervju 

 

I boken Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi (1986) beskriver Staffan Larsson intervjuns roll i 

fenomenografisk forskning. Vanligt förekommande är att forskaren har en intervjuplan där olika 

fenomen som hen vill beröra under intervjun finns med. I förarbetet med denna plan bör forskaren 

försäkra sig om att hen har bra ingångsfrågor. Med ingångsfrågor syftas frågor som startar samtalet 

och som forskaren sedan ställer följdfrågor till (Larsson 1986, s 26). I min undersökning innehöll alla 

intervjuer samma ingångsfrågor, däremot kunde följdfrågorna skilja sig åt beroende på respondentens 

svar. Inom fenomenografin är intervjuns huvudsyfte inte att få fram ett svar som är rätt eller fel utan 

att få fram intervjupersonens uppfattning om ett visst fenomen (Starrin & Svensson 1994, s 123). 

Enligt Marton och Booth (1997) innefattar den fenomengrafiska intervjun två plan. På det ena planet 

handlar det om ett socialt samtal mellan två individer medan det på det andra planet mer påminner om 

ett terapeutiskt samtal där syftet är att tränga in i och frigöra individens omformulerade uppfattningar 

(Marton & Booth 1997, s 169). Jag upplevde det som att många rektorer såg en möjlighet, i 

intervjuerna, att ventilera sina åsikter.   

4.2.3 Enkät som metod 

 

Som komplement till mina intervjuer valde jag att genomföra en enkätundersökning. Enkäten hade två 

syften, varav det första var det som etnografiforskare kallar för ”att få tillträde till fältet” och 

presentera mig som forskare för mina tilltänkta intervjuobjekt. Då en skola kan ses som en sluten 

ickeoffentlig miljö var det viktigt för mig att rektorerna vågade öppna upp sig till mig under själva 

intervjuerna (Bryman 2012, s 380). Genom att skicka ut en undersökning som berörde ett aktuellt 

problemområde, vars ämne hade uppmärksammats såväl i media som i forskning och rapporter, var 

min förhoppning att rektorerna under intervjuerna skulle se mig mer som en samtalspartner än en 

intervjuare. Det var således ett startegiskt val (Bryman 2008, s 383). 

Den andra orsaken till valet av enkät var att jag ville få en överblick av rektorernas uppfattningar som 

åsikter. Då det inte fanns någon möjlighet, rent tidsmässig, att besöka över 50 skolor och genomföra 

intervjuer blev en enkätundersökning det mest naturliga. Valet av enkät som datainsamlingsmetod i 

den här undersökningen legitimeras med att en enkät är fördelaktig att använda sig av när forskaren 

snabbt vill administrera en undersökning, en metod som dessutom är relativt billig (Bryman 2012, s 

228). Att använda sig av både en kvalitativ och en kvantitativ datainsamlingsmetod är ingen ovanlig 

design. I Metodpraktikan (2009) beskriver författarna att om fördelarna anses vara större än 
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nackdelarna finns det inget som hindrar att forskaren använder sig av flera datainsamlingsmetoder. En 

fördel med enkätformen är att det är lättare att få individer som vanligtvis inte deltager i intervjuer att 

uttala sig i vissa frågor (Esaiasson m fl 2007, s 263).  

Själva enkäten innehöll tio frågor med horisontella svarsalternativ. Då jag var ute efter att undersöka 

rektorernas uppfattningar var frågorna konstruerade med en Likertskala. Syftet med Likertskalan är att 

kartlägga intensiteten i en upplevelse eller känsla som hör ihop med frågeområdet. Vanligaste metoden 

är att enkätkonstruktören formulerar ett påstående, relaterat till detta påstående ska sedan den svarande 

(med hjälp av en skala) ange huruvida det stämmer överens med hens egna åsikter. I min enkät fanns 

det en femgradig skala som gick från ”Håller inte alls med” till ”Håller helt och hållet med” (Bryman 

2008, s 157). Förutom de tio frågorna innehöll även enkäten en öppen fråga (nr 11) vars syfte var att 

fånga upp eventuella problemområden som jag hade missat.   

Exempel på hur påståendena var konstruerade i min enkät är: 

1. Det finns en diskrepans mellan de ekonomiska resurserna som skolorna tilldelas av kommunen 

jämfört med de krav som ställs på skolorna i skollagen. (Hela enkäten finns i appendix.) 

En pilotenkät skickades, några veckor innan huvudenkäten gick ut, till en rektor för att se om jag hade 

missat någon väsentlig fråga eller om det fanns frågor som kunde leda till missförstånd bland de 

svarande. Den främsta följden av pilotenkäten var att jag ändrade vissa formuleringar som i annat fall 

kunde ha resulterat i oklarheter. 

Enkäten distribuerades som postenkät med bifogat svarskuvert. Några dagar innan enkäten gick med 

posten ringde jag dessutom runt till alla skolor för att personligen prata med rektorerna och presentera 

mig själv och undersökningen som jag genomförde. Detta gjordes i syfte att öka svarsfrekvensen.  

4.2.4 Bortfall enkät 

 

Av de 55 rektorerna som då arbetade inom kommunen svarade 43 vilket gav en svarsfrekvens på 78 

procent och ett bortfall på 22 procent (Bryman 2012, s 179). Enligt Bryman (2012) räknas en 

svarsprocent på mellan 70-85 procent som ”bra” och är den näst högsta kategoriseringen på en 

femgradig skala där endast ”utmärkt” som ligger på över 85 procent är bättre (Bryman 2012, s 231). 

Det interna bortfallet i enkäten, de frågor som någon respondent av en eller annan anledning inte valt 

att svara på var 5 procent på frågorna 5 och 6. På fråga 1 var det interna bortfallet 2,5 procent 

(Ejvegård 2009, s 56). 
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4.3 Genomförande 

4.3.1 Genomförande av intervjuerna 

 

Intervjuerna genomfördes ute på skolorna. Jag lät rektorerna själva styra platsen för intervjun. Den 

information jag gav till rektorerna innan vi träffades var att: 

- intervjun var en fördjupning på enkätens frågor, 

- att den tog ca 30 minuter i anspråk, och 

- att vi behövde sitta ostört eftersom jag skulle spela in intervjun (Bryman 2012, s 421).  

Anledningen till att jag lät rektorerna styra platsen för intervjun var att det var viktigt för mig som 

forskare att skapa en tillitsfull relation mellan mig och mina intervjuobjekt (Bryman 2012, s 213). 

Samtidigt visste jag av egen erfarenhet hur upptagna rektorer är så genom att ta bort faktorn att de 

skulle förflytta sig ökade chanserna för att genomföra intervjun inom utsatt tid.  

Intervjuerna genomfördes under perioden mars – april 2014 och spelades in med hjälp av Ipad appen 

Smart Record. De transkriberades någon timme efter genomförandet. Transkriberingen tog i 

genomsnitt 2-3 timmar i anspråk per intervju. Min strävan var att göra så exakta transkribering som 

möjligt. Jag valde dock i transkriberingen att ta bort ord som kunde avslöja vilken skola rektorn ifråga 

arbetade på eller språkliga särdrag som för en insatt kunde medföra att intervjupersonen kunde 

identifieras. I några enstaka fall var jag dock tvungen att strama till talspråket då jag upplevde att 

intentionerna i svaret kunde gå förlorade. Ur talspråkets natur följer att alla meningar inte alltid följer 

en logisk meningsbyggnad.  

4.3.2 Genomförande av enkäterna  

 

För att få en så hög svarsfrekvens som möjligt på enkäten valde jag i inledningsskedet att ringa till alla 

rektorer som arbetade inom kommunen jag ville undersöka. Syftet med detta var att öka 

svarsfrekvensen för enkäten samt att få uppmärksamhet bland rektorerna för undersökningen. Av egna 

erfarenheter visste jag att rektorerna fick mycket post och att de ofta blev kontaktade för att ställa upp i 

diverse undersökningar. Jag ville försäkra mig om att min undersökning inte glömdes bort. Själva 

rundringningen tog cirka tre arbetsdagar. Jag lyckades under den tiden få tag i 87 procent av alla 

rektorer. Under telefonsamtalet presentade jag kortfattat vem jag var och att jag ville undersöka ”Hur 

rektorer arbetar med styrdokumenten och den tilldelade budgeten”. I slutet av februari månad (2014), 

några dagar efter att telefonsamtalen hade ägt rum, skickades enkäten ut som postenkät med bifogat 

svarskuvert. I den första svarsomgången erhöll jag 62 procent i svarsfrekvens. Några veckor senare 

postades även en påminnelseenkät till de rektorer som inte svarat första gången. Denna andra omgång 

medförde att svarsfrekvensen ökade till 78 procent. 



29 
 

4.4 Databearbetning och analysmetod 

4.4.1 Fenomenografisk intervjuanalys 

 

Den fenomenografiska analysen går ut på att beskriva variationer i olika uppfattningar. Fenomenet, det 

vill säga själva uppfattningen som forskaren betraktar, urskiljs mot bakgrunden av den kontext som de 

utspelare sig i (Marton & Booth 1997, s 168). För att nå fram till dessa variationer krävs omfattande 

och tidskrävande genomläsningar av materialet för att på sätt se nyanserna i de olika respondenternas 

svar. Det typiska för en uppfattning utkristalliseras i kontrasten mellan olika individers svarsalternativ. 

I inledningsskedet av analysen rekommenderas att forskaren först skaffar sig ett helhetsintryck av 

datamaterialet för att på så sätt finna kvalitativa skillnader i hur intervjupersonerna beskriver det som 

undersöks (Starrin & Svensson 1994, s 125). 

När denna del är klar undersöks svaren ytterligare för att upptäcka de skillnader och likheter som finns 

mellan svaren (Larsson 1986, s 31-35). I denna del av analysarbetet uppstår en viss selektivitet, det 

gäller för forskaren att finna det som är av intresse för underökningen. Anledningen till denna 

selektivitet är att forskaren vill undvika att ta med uppfattningar som inte berör undersökningsområdet 

eller frågeställningarna. Denna fas pågår tills en mättnad uppstår, det vill säga tills inget nytt i svaren 

framkommer (Starrin & Svensson 1994, s 126). 

Nästa fas i arbetet är att skapa beskrivningskategorier för de olika uppfattningarna. 

Beskrivningskategorier kan förklaras som kvalitativt skilda sätt att uppfatta ett fenomen på (Marton & 

Booth 1997, s 167). En beskrivningskategori är aldrig komplett eftersom varken personen som har 

uppfattningen eller forskaren själv är komplett. De visar bara ett sätt att uppfatta ett fenomen vid en 

viss tidpunkt. Det beskrivningskategorierna visar är således forskarens beskrivning av hur ett fenomen 

kan uppfattas (Marton & Booth 1997, s 162). Detta kategorisystem är varken slutgiltigt eller 

fullständigt, denna exakthet går inte att uppnå då den fenomenografiska forskningen använder sig av 

ett litet urval av populationen som undersöks. Målet är istället att kategorierna inte ska lämna den 

undersökta gruppens erfarenheter outtalade (Marton & Booth 1997, s 163). För att göra de olika 

beskrivningskategorierna så tydliga som möjligt, för såväl läsare som för forskaren själv, är det vanligt 

att intervjucitat används (Larsson 1986, s 38). Kategorierna visar inte hela bilden av hur en person 

uppfattar ett fenomen, utan endast det sätt på vilket personen har uppfattat ett visst fenomen under en 

viss tid (Marton & Booth 1997, s 165). 

Marton & Booth (2000) ställer upp tre krav som ett kategorisystem bör uppfylla. För det första ska alla 

kategorier ha en relation till det fenomen som undersöks och till det data som de är härledda ifrån. För 

det andra ska de olika kategorierna hänga ihop rent logiskt, helst i en hierarkisk struktur med ökad 
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komplexitet. Och för det tredje bör systemet vara sparsamt. Ett sparsamt system innehåller få 

kategorier för att understryka variationen i dataunderlaget (Marton & Booth 1997, s 163). 

När forskaren sedan sammanställer beskrivningskategoriernas olika sätt att se på ett visst fenomen och 

ställer dessa i relation till varandra sker det i vad fenomenografin kallar för utfallsrummet. 

Utfallsrummets kategorier, det vill säga olika uppfattningar och sätt att se på samma fenomen, blir 

sedan undersökningens resultat (Starrin & Svensson 1994, s 127-128). Det är således variationerna av 

hur ett fenomen kan uppfattas hos en viss kategori av människor, med en viss typ av erfarenheter 

under ett visst tillfälle som klarlägges i utfallsrummet (Marton & Booth 1997, s 166). Utfallsrummet 

ger en möjlighet att se hur en viss kategori av individer uppfattar ett fenomen vilket i sin tur ger en 

möjlighet att förstå dessa individers sätt att se på fenomenet. Ur detta skapas en möjlighet att arbeta 

mot en gemensam förståelse (Marton & Booth 1997, s 175).  

4.4.2 Enkätanalys 

 

Jag använde mig av en kvantitativ metod för att analysera enkätresultaten. Anledningen till detta var 

att det är ett vanligt tillvägagångssätt när målet för underökningen är att se hur utredd en uppfattning 

är bland en population (Starrin & Svensson 1994, s 23). När svar tolkas på en enkät innehållande 

frågor om en persons attityd är det brukligt att använda en uddatalsskala. Det mittersta 

svarsalternativet tolkas då som att respondenten är osäker på sitt svar. När enkäten består av fem steg 

kan 1:or och 2:or tolkas som att respondenten inte håller med i påståendet medan 4:or och 5:or tolkas 

som att respondenterna håller med i påståendet (Ejvegård 2009, 59). I enkätundersökningen till 

uppsatsen använde jag mig av en femgradig skala för att undersöka rektorernas uppfattningar. 

Svarsalternativ 1 och 2 har tolkats som att respondenten inte håller med i påståendet medan 

svarsalternativ 4 och 5 har tolkats som om respondenten håller med i påståendet. Svarsalternativ 3 har 

tolkats som att respondenterna varken är emot eller håller med i påståendet.   

4.4.3 Trovärdighet och tillförlitlighet 

 

Inom kvalitativ forskning är frågan om trovärdighet viktigare än frågan om undersökningen har mätt 

det som den hade som mål att mäta. I fenomenografin är en undersökning trovärdig om 

undersökningspersonerna känner igen sig i sina svar. För att uppnå trovärdighet så är det vanligt att 

fenomenografin använder sig av citat när resultatet presenteras. Detta för att tydligt visa hur de olika 

beskrivningskategorierna skiljer sig åt mellan varandra. Citaten hjälper även till att göra de olika 

kategorierna mer levande för utomstående som läser texten. Det går även att använda sig av en eller 

flera medbedömare som läser igenom alla svar och bildar sina egna uppfattningar och förhoppningsvis 

kommer fram till samma kategoriseringar (Starrin & Svensson 1994, s 128-130).  

Enligt Marton & Booth (1997) finns det inget som hindar att beskrivningar av olika fenomen skulle gå 
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att appliceras på en grupp så länge gruppen representerar ”en variation av individer ur en bredare 

population” (Marton & Booth 1997, s 162). Eftersom jag i mina intervjuer har vänt mig till rektorer 

från skolans alla stadier, från förskolan till gymnasiet, anser jag att jag har uppnått denna variation.   

Ett sätt att mäta om en intervju har trovärdighet är att låta all data vara tillgänglig för kollegor som 

sedan kan fungera som ”revisorer” vid analysarbetet. Enligt Bryman (2012) har denna metod visat sig 

vara tidskrävande då kvalitativa metoder ofta generar stora mängder data att gå igenom (Bryman 2012, 

355). Under arbetet med en Masteruppsats saknar jag dessutom kollegor, vilket inte skulle vara fallet 

om jag till exempel arbetade för en institution. Ett flertal kvalitativa forskare väljer istället att se sin 

forskning som ett av många sätt att se på verkligheten (Bryman 2012, 360). Detta synsätt är det jag har 

använt mig av i denna uppsats och det stämmer väl överens med fenomenografins tankar om att det är 

människors uppfattningar om ett visst fenomen vid ett visst tillfälle som mäts (Marton & Booth 1997, 

s 166). 

Ett sätt att mäta om enkätundersökningen har trovärdighet är att jämföra den med en annan 

undersökning (Ejvegård 2009, s 82). Eftersom enkäten och de personerna jag intervjuade visade en 

samstämmighet i svaren bedömer jag att trovärdigheten varit god. De svar som har framkommit har 

dessutom stämt väl överens med tidigare forskning och rapporter inom problemområdet. Att mäta 

tillförlitligheten i en enkät kan ske genom att återtesta de svarande för att se om de lämnar samma svar 

igen eller genom att genomföra ytterligare en enkätundersökning som mäter samma område men med 

annorlunda frågor (Ejvegård 2009, s 78-79). Rent tidsmässigt fanns det ingen möjlighet för mig att 

genomföra en andra testning. För att komma runt det problemet har jag resonerat som Bryman (2012), 

att tillförlitlighet och trovärdighet hänger ihop. Om en mätning har trovärdighet så har den också 

tillförlitlighet (Bryman 2012, 167). 

4.5 Etiska överväganden 

 

Då denna undersökning kunde resultera i ”obekväma” åsikter var det synnerligen viktigt att jag gjorde 

forskningsetiska överväganden innan jag började. Jag har under skrivandet av denna uppsats följt de 

fyra forskningsetiska riktlinjerna som vetenskapsrådet har ställt upp, vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Eftersom rektorerna som medverkade i 

undersökningen uttalade sig om sin arbetsgivare var det mycket viktigt för mig att följa 

konfidentialitetskravet. Det sista jag ville med min undersökning var att någon av rektorerna som 

ställde upp och hjälpte vetenskapen hamnade i onåd gentemot sina chefer. De rektorer som ställde upp 

i undersökningen kunde när som helst dra sig ur utan att behöva ange skäl. Jag har även gjort mitt 

yttersta för att förvara allt material på så sätt att de inte hamnar i orätta händer (Vetenskapsrådet, 

2002). Allt datamaterial till denna uppsats har förvarats på en dator som endast jag äger lösenordet till. 
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4.5.1 Etiska överväganden intervju 

 

Konfidentialitetskravet blev synnerligen viktigt under intervjuerna. För att garantera rektorernas 

konfidentialitet valde jag i transkriptionerna att ta bort ord eller information som kunde härledas till en 

specifik skola eller ett specifikt undervisningsstadium. Exempelvis blev ordet ”barn”, som personalen 

på lågstadiet ofta använder, utbytt mot ”elever”. Vidare så refererar jag i resultat och analysdelen till 

rektorerna som ”Rektor 01 – Rektor 08” eller ”Hen.” Jag har även gjort mitt yttersta för att sålla bort 

eventuella verbala särdrag som skulle kunna knyta ett visst uttalande till en särskild person.   

4.5.2 Etiska överväganden enkät 

 

Enkäten var utformad så att rektorerna som deltog i undersökningen inte skrev sina namn på den. I 

stället hade varje enkät en kod som endast jag ägde nyckeln till. Så även om enkäten skulle hamna på 

avvägar i hanteringen var rektorernas anonymitet garanterad. 

4.6 Metodreflektion 

 

Jag var hela tiden medveten om att systemet där rektorerna själva valde om de ville ställa upp på 

intervju eller ej antagligen medförde att de rektorer som var mer kritiska och upplevde enkätens 

frågeområden som mer relevanta antagligen hade en större tendens till att medverka i en intervju än de 

som upplevde enkätens frågeområden som mindre intressanta. Uppsatsens syfte var inte att mäta om 

rektorerna hade ”rätt” eller ”fel” uppfattningar, sådant är inte fenomenografin intresserad av. 

Fenomenografin är intresserad av intervjupersonernas uppfattningar om ett visst fenomen (Starrin & 

Svensson 1994, s 123). Detta anser jag att jag lyckades uppnå med mina intervjuer.   

Vid samtalsintervjuer föreligger alltid en risk för intervjueffekt, det vill säga att jag som intervjuare 

påverkar det svar som mitt intervjuobjekt ger. I Metodboken (2009) berör författarna begreppet 

omedveten påverkan vilken innebär att intervjuaren genom omedveten mimik, uttalet av frågorna, eller 

på annat sätt påverkar svaret från intervjuobjektet (Esaiasson m fl 2007, s 266). Jag är medveten om 

att mina tolv år som lärare inte har lämnat mig oberörd. Det är erfarenheter från dessa tolv år som 

ledde till att jag skrev denna uppsats.  

I Metodboken (2009) skriver även författarna att alla frågemetoder, mer eller mindre, innehåller någon 

form av intervjuareffekt och att det inte existerar någon patentlösning för att komma tillrätta med 

denna aspekt av en undersökning (Esaiasson m fl. 2007, s 266). Mitt mål, under själva intervjuerna 

och i skrivandet av denna uppsats, har hela tiden varit att vara så objektiv som möjligt.  
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5. Resultat och analys 

5.1 Arbetsordning 

 

Resultat och analyskapitlet av denna uppsats är upplagt efter en särskild arbetsordning för var och en 

av de frågor som utgör uppsatsens frågeställningar. För att ge en kontext till rektorernas svar har jag 

först gett en kort bakgrundsbeskrivning av själva frågeområdet (Marton & Booth 1997, s 168). Det var 

mot bakgrunden i den kontexten som sedan uppfattningarna i deras svar ställdes. I bakgrunden 

fokuserade jag på vad styrdokumenten, läroplanerna, den juridiska vägledningen, forskningen och 

rapporterna hade att säga om frågan. Dessa dokument tillhörde vad som i fenomenografin kallas för 

den första ordningens perspektiv. Rektorernas svar var sedan en uppfattning om hur dessa dokument 

efterlevdes och fungerade i praktiken. Dessa tillhörde den andra ordningens perspektiv (Marton 1981, 

s 177). I bakgrundsbeskrivningen till varje frågeställning redovisade och kommenterade jag de 

enkätresultat som var relevanta för att förstå uppfattningarna hos de rektorer som medverkade i 

enkätstudien. I bakgrunden valde jag även att beröra aspekter av fenomenet i den aktuella 

frågeställningen som en majoritet av mina intervjurespondenter var överens om. 

Efter bakgrunden följde de olika beskrivningskategorierna i vilka jag sökte efter kvalitativt skilda sätt 

att uppfatta ett fenomen ur rektorernas svar. (Marton & Booth 1997, s 167). För att förtydliga 

skillnaderna i hur rektorerna, genom sina svar, uppfattade fenomenet använde jag mig av citat från 

intervjuerna. (Jag har i resultat och analysdelen valt att kursivera direkta citat då jag upplevde att det 

förstärkte känslan av att det var en person som talade.)   

Slutligen samlade jag beskrivningskategorierna till den aktuella frågeställningen i utfallsrummet där 

kvalitativt olika sätt att se på samma fenomen jämfördes. I utfallsrummet presenterades hur 

variationerna i ett fenomen uppfattades hos en viss grupp av människor med en gemensam bakgrund 

vid ett särskilt tillfälle (Marton & Booth 1997, 166). Enligt Starrin och Svensson (1994) är resultatet 

för en fenomenografisk undersökning variationerna i uppfattningarna som presenteras i utfallsrummet 

(Starrin & Svensson 1994, s 119). I denna uppsats var även utfallsrummet en möjlighet för den första 

ordningens perspektiv att möta den andra ordningens perspektiv.    

I uppsatsens nästa kapitel, diskussionsavsnittet, fördjupade jag hur den första ordningens perspektiv 

skiljde sig från den andra ordningens perspektiv.  
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5.2 Att få extra resurser 

5.2.1 Bakgrund: Att få extra resurser  

 

Som skolans lokala huvudman ansvarar kommunen för att utbildningarna genomförs i samklang med 

lagar, föreskrifter och bestämmelser (Skolverket, 2013). För att detta ska bli möjligt är det viktigt att 

de försäkrar sig om att de enskilda skolorna erhåller tillräckligt med resurser så att de kan utföra sitt 

uppdrag och efterfölja skolagens bestämmelser om hänsyn till elevers skilda behov (SFS 2010:800 

kap1 § 4).  

I Skolverkets Allmänna råd om arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd (2013) 

beskrivdes att huvudmannen regelbundet skulle försäkra sig om att skolorna hade tillräckliga resurser 

för att leva upp till skollagens bestämmelser om att särskilt stöd. En skola kunde dessutom aldrig neka 

en elev stöd med hänvisning till bristande resurser (Hedin, 2014)  

I enkätundersökningen, där 78 procent av rektorerna inom kommun deltog, fick de svara på följande 

påståenden som berörde resurser till särskilt stöd: 

Tabell 1. Nekande av stöd p g a resursbrist 

Jag har någon gång varit tvungen att neka 

en elev särskilt stöd på grund av resursbrist. 

Håller inte med Håller med 

påståendet  påståendet 

47 %  34,5 % 

Andelen respondenter som varken höll med eller 

var emot påståendet var 18,5 %. 

Det interna bortfallet på frågan var 5 %. 

 

Drygt hälften av de tillfrågade rektorerna hade aldrig varit tvungna till att neka en elev särskilt stöd på 

grund av resursbrist medan ungefär en tredjedel hade befunnit sig i den situationen. (Se tabell 1.) 
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Tabell 2. Möjligheter till extra ersättning 

Jag upplever, att det under de senaste åren har  

blivit svårare att få extra ersättning till de elever som 

kan kopplas till skolans resursteam. 

Håller inte med Håller med 

påståendet  påståendet 

5 %  78,5 % 

Andelen respondenter som varken höll med eller 

var emot påståendet var 16,5 %. 

Av de tillfrågade rektorerna upplevde endast en tjugondel att det inte hade blivit svårare att få extra 

ersättning till de elever som kunde kopplas till skolans resursteam de senaste åren. En klar majoritet, 

drygt 80 procent, upplevde däremot att det hade blivit svårare att få resurser till dessa elever. (Se tabell 

2.)  

Tabell 3. Andel elever som ej får stöd 

Jag upplever det som att andelen elever som behöver 

stöd men inte får det har ökat de senaste åren. 

Håller inte med Håller med 

påståendet  påståendet 

19 %  52 % 

Andelen respondenter som varken höll med eller 

var emot påståendet var 29 %. 

Det interna bortfallet på frågan var 2,5 %. 

Ungefär en femtedel av de tillfrågade rektorerna upplevde inte att andelen av eleverna som blev utan 

stöd hade ökat under de senaste åren medan lite mer än hälften upplevde att så var fallet. (Se tabell 3.) 

Samtliga rektorer, som jag intervjuade, var överens om att kommunen inte hade ett system där 

huvudmannen regelbundet kontrollerade att skolorna hade tillräckligt med resurser för att ge särskilt 

stöd. Inte heller gavs möjlighet att få extra resurser för att till exempel en anställa en extra 

specialpedagog. Däremot ansåg några rektorer att det fanns möjlighet att söka extra resurser till 

enstaka elever via exempelvis tilläggsbeloppet. Alla de intervjuade rektorerna gjorde sitt yttersta för 

att så många elever som möjligt skulle få särskilt stöd.   
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5.2.2 Beskrivningskategori 1: Rektor får skapa extra resurser genom att omfördela de redan 

befintliga resurserna 

 

Svaren som blev placerade i denna beskrivningskategori såg möjligheterna att få extra stöd som små 

men att det var en naturlig del i rektorsuppdraget att se till så att den tilldelade budgeten täckte 

elevernas behov. Att vara rektor innebar att hen hade en viss budget att disponera, precis som alla 

företag och organisationer har en budget att följa och rätta sig efter. I vissa svar går det att utläsa att 

det var en fullständigt naturlig del av arbetet medan andra svar förtäljer att det var en del av arbetet 

som de måste följa eftersom det fanns få andra alternativ som genererade extra medel till stödresurser. 

Rektorn i första exemplet uppfattade att det i vissa fall fanns möjlighet att söka stöd till enskilda 

elever, men att det i huvudsak handlade om att omfördela de existerande resurserna.  

Rektor 02: 

- Men det ingår ju i mitt grunduppdrag, att med den här påsen pengar organisera så att 

eleverna når målet. 

- Det finns en pott som några skolor delar på som kan delas ut till elever i behov av 

särskilt stöd. Det kan vara ett bidrag för att eleven skall kunna gå på en resursskola eller 

tillhöra en liten grupp. Men jag kan inte generellt säga att jag behöver mer pengar för att 

måluppfyllelsen är dålig, det är ju mitt uppdrag att organisera så att jag använder 

resurserna på allra bästa sätt. 

En annan rektors svar visade att hen uppfattade att om hen valde att överskrida budgeten för att 

finansiera extra insatser av stöd blev resultatet att hen var tvungen att betala tillbaka de medel som 

överskreds i det årets budget vid nästa bokföringsår. Resultatet blev därför att hen omfördelade de 

redan befintliga resurserna som fanns i organisationen.  

Rektor 03: 

- Jag kan ju göra mig själv till tolkningsföreträde och säga att ’kunskapsmålen är det 

viktiga och jag behöver de här resurserna’ i annat fall så når inte de här eleverna målen. 

Det betyder ju inte att kommunen skjuter till mer medel utan jag har ju min givna budget. 

Jag får omfördela mina egna resurser. Det finns ju möjlighet i vissa fall att söka extra 

tillägg och föra en diskussion med mina chefer inom ekonomiområdet att kunna få 

överskrida budgeten men om jag gör det så måste jag ju ta igen det nästa år. Det är ju 

hela tiden att omfördela inom den egna skolan. 

En tredje rektors svar var av uppfattningen om att hen måste omfördela resurserna så att de utnyttjades 

bättre. Samtidigt öppnade hen upp för att stödet kanske kunde ges någon annanstans. Alltså en 

omfördelning som skedde utanför själva skolan som eleven gick på. Istället för att pengar flyttas får 

eleven flyttas. Tanken bakom omfördelningen av eleven var att flytta hen till en skolform som var 

bättre rustad för att erbjuda hjälp. 



37 
 

Rektor 04: 

- Men man kan ju inte bara skjuta till så fort man säger att nu räcker det inte, det måste 

ju föregås av ’Ok, men kan man göra på ett annat sätt? Eller kan vi organisera om eller, 

hur ser det ut i kommunen när det gäller resursskolor som vi betalar till för de elever som 

har stora behov att vi inte klarar det på den vanliga skolan?’ 

Ett fjärde exempel på svar om uppfattningen att rektor var den som måste göra en omfördelning av 

resurserna, inbegrep att rektor hade en möjlighet att föra en dialog angående ytterligare resurser med 

huvudmannen. Utgången för denna dialog var dock ofta förutbestämd till ett nekande svar vilket i 

slutändan medförde att rektorn omfördelade de redan befintliga resurserna. 

Rektor 08: 

- Verkligheten ser ut så att vi får en påse pengar som vi fördelar och när jag säger att 

pengarna inte räcker till så då är det ekonomi som går före. Vi får ju inga mer pengar, 

eller mer resurser. Man kan ju dock föra en dialog, men det som kommer tillbaka är ju 

att ’du har fått din påse och den skall räcka’. Då gäller det att prioritera. 

5.2.3 Beskrivningskategori 2: Att be om extra resurser kan medföra negativa konsekvenser  

 

Även svaren som utmynnade i denna beskrivningskategori, uppfattade möjligheterna till att få extra 

resurser som små. I svaren fanns en uppfattning om att de som rektorer för skolan kunde ställas som 

ansvariga för misslyckande av måluppfyllelse om de bad om extra resurser. I första exemplet 

uppfattade rektorn att en begäran om en extra speciallärare på skolan dels kunde leda till att 

vaktmästartjänsten drogs in och dels att hen blev tillrättavisad av kommunen.  

Rektor 05: 

- Om jag säger att åk X inte kommer få godkänt i Svenska, då säger kommunen ’varför 

inte det då? Varför har du inte sett till att de har fått förutsättningar att nå målen?’ Det 

kan bero på att jag inte har haft råd att ha mer än en speciallärare till exempel, då säger 

de ’Då får du dra in på något annat, vi tar bort vaktmästaren till exempel’. Så jag får ju 

inga mer pengar men jag kan få en tillrättavisning. 

I en annan rektors svar fanns uppfattningen att om hen överskred budgeten, för att på så sätt få extra 

resurser till stöd, skulle följden antagligen bli att ansvaret flyttades över till hen. I uppfattning går det 

att antyda att det inte var någon idé att påkalla medias uppmärksamhet om de bristande resurserna i 

skolan eftersom det riskerade att slå tillbaka på hen.  

Rektor 06: 

- ’Jag kan inte hålla budget och jag kommer att ge eleverna det här stödet. Det är därför 

jag inte håller budget’, skulle detta komma ut i media skulle nog konsekvensen först bli 

att politikerna bollar tillbaka det till oss rektorer i alla fall. Politikerna skulle säga att: 

’Det är rektor som ansvarar för skolans organisation, och han skall organisera och 
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planera utifrån den tilldelade budgeten så rektor har i det fallet inte prioriterat rätt’. Jag 

tror att det skulle kunna falla tillbaka på mig. 

5.2.4 Beskrivningskategori 3: Politikerna tror att de redan har gett extra resurser 

 

I likhet med de tidigare beskrivningskategorierna uppfattade även rektorn, vars svar utmynnade i 

denna kategori möjligheterna som små att få extra resurser för elever i behov av stöd. Hen uppfattade 

det som om politikerna trodde att de redan hade gett skolan extra resurser. Medel som hade investeras 

till ett ändamål användes inte alltid till detta syfte. Ibland gavs det medel för specifika mål samtidigt 

som resurserna för andra mål drogs in. Resultatet blev då att rektor fick använda de ”öronmärka” 

resurserna för att fylla igen gapet efter de resurserna som försvann. Från kommunalt håll såg det då ut 

som att skolan har erhållit tillräckligt med resurser. 

Rektor 01: 

- Nä, politikerna tror det ibland, att de har tilldelat extra. Men då kanske de har lagt ut 

en pott till någonting, sen har de tagit i en annan ände. 

- Så om politikerna tror att de har gett extra pengar till exempel ’svenska som 

andraspråk’ och säger ’ni har ju fått pengar till svenska som andraspråk’ så kanske vi 

säger: ’Ja, det kanske vi har fått, men då kanske ni har tagit i en annan ände och då var 

jag tvungen att pyttsa in de pengarna där.’ 

- Men politikerna tror att skolan hela tiden har fått mer, de tror verkligen på fullt allvar 

att skolan har fått mer. Politikerna har någonstans låst fast sig i vissa saker ’men ni fick 

ju de här pengarna’, ’Ja men vi fick ju inget för det där’. De förstår inte vad vi gör med 

pengarna. Det är väldigt sorgligt. 

5.2.5 Utfallsrum: Att få extra resurser 

 

I bakgrundsbeskrivningen lyfte jag fram att den kommunala huvudmannens ansvarsområde innebar att 

dels garantera att skolorna hade tillräckligt med resurser för att ge eleverna särskilt stöd och dels att 

regelbundet försäkra sig om att rektorerna hade tillräckligt med resurser för att ge detta stöd. Min 

enkätundersökning visade att 34,5 procent av rektorerna någon gång hade varit tvungna att neka en 

elev särskilt stöd på grund av resursbrist. En majoritet av rektorerna, 78,5 procent, ansåg dessutom att 

det blivit svårare att få extra ersättning till de elever som kunde kopplas till skolans resursteam de 

senaste åren.  52 procent av rektorerna uppfattade, att de under de senaste åren hade skett en ökning av 

andelen elever som behövde stöd men inte fick det. 

Svaren som mynnade ut i den första beskrivningskategorin visade att rektorerna uppfattade att de var 

tvungna att omfördela den befintliga budgeten för att skapa resurser. Vissa svar var av uppfattningen 

att detta var en naturlig del av rektorsarbetets administrativa sidor medan andra svar såg det som något 

nödvändigt ont för att hjälpa eleverna. En rektors svar visade uppfattningen om att hen drog över 
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budgeten ett år var hen tvungen att spara in det i nästa års budget. Följden av detta blev hen 

omfördelade i den befintliga budgeten. 

Svaren som bildade den andra beskrivningskategorin visade på uppfattningarna att om rektorerna bad 

om extra resurser till skolverksamheten kunde detta medföra negativa konsekvenser för dem själva 

och skolan på vilken de arbetade. En rektors svar visade att hen uppfattade att kommunen kunde be 

hen att dra ned på administrativ personal, i exemplet en vaktmästartjänst, för att få råd med en extra 

speciallärare. Rektorn i det andra exemplets svar visade att hen trodde att hen skulle ställas till svars 

om media fick reda på hur situationen var för att få extra resurser till elever i behov av stöd. 

Rektorn i den tredje beskrivningskategorins svar visade att hen uppfattade att politikerna trodde att de 

hade tilldelat skolan extra resurser när det enligt hens svar förhöll sig på ett annorlunda sätt. Det kunde 

vara så att de hade investerats extra resurser till någonting, samtidigt som resurserna för en annan del 

av verksamheten hade beskurits. För att värna om den beskärda delen av verksamheten hade hen då 

varit tvungen att ta av de öronmärka pengarna. Utåt sett såg det då ut som om verksamheten, som 

helhet, hade erhållit extra resurser. 

5.3 Nödvändiga förändringar för stöd enligt skollagen 

5.3.1 Bakgrund: Nödvändiga förändringar för stöd enligt skollagen 

 

Enligt skollagens första kapitel ska utbildningen utformas så att ”Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens 

och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen”(SFS 2010:800 kap1 § 4). Som skolans 

ledare ansvarar rektorn för att elevers behov av stöd utreds och om behov finnes så skall detta stöd ges 

(SFS 2010:800 kap3 § 8).  

Syftet med detta avsnitt var att undersöka vilken uppfattning rektorerna hade om vad som behöver 

förändras så att fler elever fick det stöd som de enligt skollagen hade rätt till. Då denna fråga inte 

ställdes till deltagarna i enkätundersökningen är undersökningsdata hämtad från intervjuerna. 

Anledningen till att frågan inte ställdes in enkätundersökningen var att den var alltför öppen. En av 

nackdelarna med kvantitativa undersökningar är att dessa inte passar sig för vissa frågor (Bryman 

2012, s 230).  

Dock kan det vara värt att notera från förra frågeställningen att det fanns en klar majoritet av 

rektorerna som uppfattade att det hade blivit svårare för elever att få stöd och att andelen elever som 

behövde stöd, men blev utan, hade ökat. 
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5.3.2. Beskrivningskategori 1: Öka läraryrkets status och locka fler kunniga lärare till skolan 

 

Svaren som mynnade ut i den första beskrivningskategorin, uppfattade att om lärares kunskaper för att 

hjälpa de elever som var i behov av stöd ökade så skulle även andelen elever som erhöll stöd öka. I 

många svar fanns även uppfattningen om att läraryrkets status måste höjas så fler duktiga studenter 

lockades till lärarutbildningen. Bättre lärarstudenter genererade kunnigare lärare som kunde identifiera 

och hjälpa eleverna på individnivå. 

Rektor 02:  

- Man måste ha oerhört skickliga lärare, det är klart och tydligt så att lärarens förmåga 

är den enskilt största faktorn för elevens framgång. Att locka bra, skickliga studenter till 

lärarutbildningar tror jag på. Att läraryrket får tillbaka en anständighetsstatus. Det är 

otroligt oroande det som händer just nu tycker jag. Sen måste man ju jobba på 

individnivå, att man som lärare anpassar undervisningen och att det finns 

specialkompetens hos lärarna. 

En annan uppfattning i svaren var att det var viktigt att ge de lärare som redan arbetade inom skolan 

bättre pedagogiska verktyg för att hjälpa de elever som var i behov av stöd. Vidareutbildning av 

skolans lärare ansågs öka andelen kompetent personal med rätt kunskaper och rätt kvalifikationer att 

hjälpa de elever som hade det svårast. Det viktiga var att skapa möjligheter för lärare att genomföra 

denna nödvändiga kompetensutveckling. 

Rektor 03: 

- Man måste också utbilda lärare i att hantera de här eleverna så att 

inlärningssituationen blir så bra som möjligt och då måste man ha kunskap och det har 

ju långt ifrån alla lärare. Väldigt få lärare har den kunskap och de metoder som krävs för 

att lära eleverna som behöver mest hjälp. 

Rektor 02:  

- Satsa på att kompetenshöja lärarna, förr i tiden så fanns det ju möjlighet att 

vidareutbilda sig med bibehållen lön. Man måste fortsätta att satsa på lärarlyftet, att 

göra det möjligt för lärare att utbilda sig. 

 

5.3.3 Beskrivningskategori 2: Ineffektiva organisationer låser upp resurser 

 

Svaren som resulterade i denna beskrivningskategori uppfattade att ineffektiva organisationer, utanför 

och innanför skolan, förhindrade att resurser som kunde användas till stöd för eleverna frigjordes. En 

otymplig organisation kunde till exempel resultera i att resurser låstes upp. Enligt nedanstående rektors 

svar kunde rätt man på rätt plats medföra att fler elever fick stöd. 
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Rektor 01: 

- Sen finns det säkert gott om skolor som skulle kunna göra ytterligare omorganiseringar. 

Så det är ju aldrig så enkelt att säga att det enbart handlar om pengar, det kan även vara 

en ineffektiv organisation. Man har lagt pengarna på fel saker, Inte rätt person på rätt 

plats. 

Ett annat svar var av uppfattning att organisationerna, vilka uppfattades som otympliga, låg utanför 

och ovanför skolan. Genom en översyn av dessa kunde mer av resurserna nyttjas i skolan för att hjälpa 

elever i behov av stöd. Rektorn i exemplet nedan hade uppenbarligen funderat i dessa banor vid ett 

flertal tillfällen eftersom hens svar även innehöll ett exempel för att förtydliga resonemanget. 

Rektor 05:  

- Organisationen runt omkring skolan. Då får man mer pengar till skolan. Då har man 

möjlighet både att ge eleverna mera stöd och höja lärarlönerna.[…] Kommunen tilldelar 

ju pengar till oss i skolan, men som rektor har jag sex nivåer mellan mig innan jag 

kommer upp till politikerna som sen har kommunstyrelsen över sig så det är egentligen 

sju nivåer.[…] Tänk även på att för varje steg som de här människorna har så får de ju 

lite mer lön, så det rör sig om flera miljoner bara i mitt steg som vi skulle kunna ha i 

verksamheten här. 

En annan rektors svar innehöll en liknande uppfattning, att organisationen utanför skolan medförde att 

ekonomiska medel som skulle kunna användas för att ge eleverna stöd försvann i ”overheadkostnader” 

(gemensamma kostnader för olika avdelningar som är svåra att dela upp). Hen påpekade även att 

skolorna inom kommun hade resultatkrav, det vill säga krav på att gå med vinst, vilket medförde att 

ekonomiska resurser som skulle kunna investeras i eleverna aldrig användes. 

Rektor 06: 

- Vi har resultatkrav i kommunen, vi måste gå plus på skolan, vilket gör att vi inte kan 

använda hela elevpengen och så har vi en overheadkostnad som är ganska stor också 

som går till mellanchefer. Dit går det mycket pengar. Jag skulle vara jättetacksam om 

alla mellanchefer som sitter ovanför hade ett kontor på min skola för då skulle jag kunna 

utnyttja dem till rastvärdar.  

5.3.4. Beskrivningskategori 3: Fånga upp eleverna tidigare 

 

Svaren som bildade denna beskrivningskategori, uppfattade att det var viktigt att skolan på ett tidigt 

stadium fångade upp alla elever som var i behov av stöd. Genom tidiga insatser uppnåddes flera 

gynnsamma resultat. För det första avdramatiserades stödet vilket medförde att föräldrarna och 

eleverna blev mer positivt inställda till det. För det andra så resulterade de tidiga insatserna i att nästa 

nivå i skolsystemet, högstadiet eller gymnasiet, inte behövde arbeta så kompensatoriskt med eleverna 

för att ta igen vad de har missat på grund av uteblivet stöd. 
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Rektor 07: 

- Jag tror att man måste börja mycket tidigare, man måste avdramatisera stöd. ’Särskilt 

stöd’, bara den benämningen är ju sjuk, alla elever skall ju lära sig utifrån sina 

förutsättningar. Om man tränar ett fotbollslag tänker man ju inte att den där backen 

behöver särskilt stöd i teknik utan man kör ju teknik bara för att alla skall bli så bra som 

möjligt. Jag tror att det där lever kvar, att föräldrar tycker att särskilt stöd inte skall 

behövas till deras barn. Mer resurser tidigt i skolsystemet för att fånga upp eleverna och 

förbered dem bättre för nästa nivå så behöver nästa nivå inte jobba så kompensatoriskt.  

En annan rektors svar var av liknande uppfattning. Tidiga insatser var nyckeln till att eleverna fick det 

stöd som de hade rätt till. Genom att eleverna på ett tidigt stadium fick stöd så minskades även 

behovet av stöd senare, vilket gjorde att gruppen som blev utan stöd i senare årskurser minskade. 

Rektor 08: 

- Det går, men jag tror dock att man måste fånga upp eleverna på ett tidigare stadium. 

Jobbar man med stöd och undervisning på det sättet är det inte så många som behöver 

särskilt stöd. 

5.3.5 Utfallsrum: Vad behöver förändras för att eleverna ska få det stöd som skollagen garanterar 

dem? 

 

I bakgrundsbeskrivningen visades att skollagen ställde krav på att alla elever som var i behov av 

särskilt stöd fick detta. Rektorerna i enkätundersökningen uppfattade att det under de senaste åren 

hade blivit svårare att få resurser till särskilt stöd. De menade även att andelen elever som var i behov 

av stöd men inte erhöll detta hade ökat under de senaste åren. 

Enligt svaren i den första beskrivningskategorin uppfattade rektorerna lärarnas kompetens som 

nyckeln till att ge stöd åt så många elever som möjligt. Viktigt var även att genom vidareutbildning till 

dem som redan arbetade inom yrket ge redskap att lära ut till elever som hade svårt med inlärningen. 

För att locka duktiga lärare till yrket ansågs att statusen på läraryrket behövde höjas.  

De svaren som skapade den andra beskrivningskategorin visade på uppfattningen att ineffektiva 

organisationer, såväl inom som utanför skolan bidrog till att resurser som skulle kunna användas för 

att hjälpa elever i behov av stöd inte utnyttjades. Inom skolan var det viktigt att det var rätt person på 

rätt plats. Utanför skolan existerade en stor byråkratisk apparat med overheadkostnader och 

resultatkrav som gjorde att de inte kunde nyttja hela elevpengen. 

I den tredje beskrivningskategorin framkom uppfattningen att det gällde att fånga upp eleverna 

tidigare än vad som skedde. Fördelen med tidiga insatser var dels att det särskilda stödet 

avdramatiserades, dels att färre insatser skulle krävas på de senare skolstadierna. På så sätt ansågs 

andelen elever i behov av särskilt stöd minska. 
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5.4 Likvärdighet 

5.4.1 Bakgrund: Likvärdighet 

 

I skollagens första kapitel, § 9 står följande att läsa: ”Utbildningen inom skolväsendet ska vara 

likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” (SFS 

2010:800). Tanken bakom likvärdigheten är att oavsett vilken skola eller bakgrund en elev har ska hen 

ha lika stora chanser att uppnå goda studieresultat. För att skolorna ska ha en möjlighet att skapa 

likvärdiga förutsättningar är det viktigt att den kommunala huvudmannen ansvarar för att de håller en 

jämn kvalité. Grundtanken är inte att all utbildning i hela Sverige ska vara exakt likadant utformad 

utan att den hela tiden anpassas för alla elever (Skolverket 2012, s 6). Likvärdighetstanken, det vill 

säga en skolas förmågas att fånga upp och inkludera alla elevers olikheter, har dock visat sig vara svår 

att genomföra i praktiken (Gerrbo 2013, s 15).  

I enkätundersökningen fick rektorerna svara på följande påstående om likvärdighet: 

Tabell 4. Likvärdighet i skolan 

Jag upplever det som att skolan inte är 

likvärdig. 

Håller inte med Håller med 

påståendet  påståendet 

5 %  85,5 % 

Andelen respondenter som varken höll med eller 

var emot påståendet var 9,5 %. 

Det interna bortfallet på frågan var 2,5 %. 

Endast en tjugondel av de tillfrågade rektorerna uppfattade att skolan idag var likvärdig medan över 80 

procent av rektorerna uppfattade skolan som inte likvärdig. (Se tabell 4.) 

Samtliga åtta rektorer som intervjuades var i sina svar överens i uppfattningen att skolan idag, i 

Sverige, inte var likvärdig. 

5.4.2. Beskrivningskategori 1: Ekonomi och segregering 

 

Svaren som resulterade i denna beskrivningskategori var av uppfattningen att bristen på likvärdighet 

inom skolan främst yttrade sig genom ekonomiska orättvisor skolorna emellan. Därtill ansågs att det 

fria skolvalet orsakat såväl ekonomisk som mänsklig segregering.  

I svaren visade sig uppfattningen om den ekonomiska olikvärdigheten mellan skolorna när en rektor 

beskrev hur olika skolor gavs skilda förutsättningar för att nå målen i de nationella styrdokumenten. 

Skolor, som tidigare fått ekonomisk kompensation för elever från särskild socioekonomisk bakgrund 
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kunde senare bli utan sådan kompensation. Således uppkom en både mänsklig och ekonomisk 

segregering.   

Rektor 01: 

- Man har flyttat pengar från strukturbidraget till grundbeloppet. Grundbeloppet blev 

alltså högre och strukturbidraget blev mindre. Så de skolor som tidigare fått pengar för 

att kompensera socioekonomiska skillnader fick alltså nu mindre.    

En annan aspekt av den ekonomiska olikvärdigheten handlade om uppfattningen att friskolorna erhöll 

lika stor elevpeng som de kommunala skolorna samtidigt som de inte hade lika många elever i behov 

av stöd. Denna uppfattning var av karaktären att de kommunala och de fristående skolorna, rent 

ekonomiskt, inte hade samma förutsättningar. Möjligheten att ”sortera” eleverna gjorde att de 

fristående skolorna fick fler elever som inte var i behov av stöd vilket ledde till orättvisa ekonomiska 

förutsättningar. 

Rektor 05: 

- Vi har till exempel inte möjlighet att sortera eleverna som man har i en friskola, de kan 

säga ’Vi kan inte ge de här resurserna som eleverna behöver’ och då får de gå till en 

kommunal skola. Friskolorna har samma ersättning per elev som vi har i grundskolan 

men de behöver inte ta emot de elever som behöver mest hjälp. 

Ytterligare ett svar som visar på en uppfattad brist av likvärdighet var att kommunala skolor 

sinsemellan har att arbeta utifrån skilda ekonomiska förutsättningar. Dessa skillnader kunde visa sig 

genom att olika skolor hade råd att anställa varierande grad av administrativ personal så som 

biträdande rektorer och vaktmästare. Som en följd av att tjänsten hade tagits bort ifrån skolan så 

utfördes nu exempelvis vaktmästararbetet av rektorn själv.  

Rektor 06: 

- Så vissa skolor kan ju ha halvklasser medan andra skolor inte har de ekonomiska 

möjligheterna. Det är inte heller likvärdigt sett från rektorstjänst, det finns rektorer som 

har råd med biträdande rektor, två administratörer, heltidsvaktmästare. Det är klart att 

en sådan rektor har helt andra förutsättningar att jobba som pedagogisk ledare. Den 

behöver inte byta glödlampor eller sitta med eluttag.  

Flera av rektorernas svar visade att de uppfattade att likvärdigheten i skolan hade gått förlorad på 

grund av elevsegregationen. Studiemotiverade elever flyttade till särskilda skolor medan de mindre 

motiverade eleverna blev kvar. Det fria skolvalet uppfattades som orsaken till att det har blivit en 

polarisering mellan skolor med starkare elever och skolor med svagare elever. I och med detta gick en 

del av ”lärandet” förlorad då de starka eleverna som tidigare hade kunnat ”lyfta” en klass nu sökte sig 

till andra skolor. 
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Rektor 01: 

- Dels har vi ju den segregering som sker med friskolereformen där vi ser att 

priviligerade elever går till skolor där man är en homogen grupp priviligerade elever 

som har stöd hemifrån och hjälp på olika sätt. Då blir ju gruppen som är kvar i den 

kommunala verksamheten en grupp med större behov än om man hade blandat det.[…] 

Man lär sig av varandra, även duktiga elever lär sig av att stötta andra att förklara för 

andra. Det finns ett lärande i det som inte bara är ett socialt lärande utan faktiskt 

kunnande. Vi tappar den biten. 

Rektor 07: 

- Hela skolsegregationen med miljöer där många elever som är omotiverade påverkar 

varandra negativt, skolor som får problem att rekrytera elever som skulle kunna bidra till 

att lyfta en klass.  

Rektor 08: 

- Elever med stora svårigheter samlas på en skola, eller kanske blir kvar på en skola. Det 

kan vara sociala förutsättningar på ett eller annat sätt som gör att man homogeniserar 

skolan. Det blir en kulturell, språklig, inkomstmässig segregering som blir resultatet. Det 

är ju den utvecklingen vi ser om vi tittar.  

5.4.3 Beskrivningskategori 2: Skillnader i kommunernas förutsättningar 

 

Svaren som resulterade i denna beskrivningskategori, uppfattade att skillnaderna mellan kommunernas 

olika förutsättningar bidrog till att likvärdigheten gick förlorad. En rektor valde i sitt svar att betona de 

kompetensmässiga skillnaderna mellan kommunerna, där det framförallt blev svårare för mindre 

kommuner att styra skolan på ett kompetent sätt. Utan en kunnig och insatt politisk ledning uppkom 

det brister i uppdraget om skolans likvärdighet, trots att personalen på skolan var välutbildad.    

Rektor 03: 

- Vissa små kommuner kan inte ge de rätta förutsättningarna för skolan att fungera på ett 

bra sätt. Och då blir inte skolan likvärdig. Och det är framförallt små kommuner som har 

bristande kompetens helt enkelt. Skolan är ju väldigt kompetent på många sätt, men då 

måste man ha kompetent ledning och syn på skolan. I annat fall så blir den inte likvärdig.  

En annan aspekt av samma uppfattning var att de stora förändringarna som hade skett i skolan under 

de senaste åren hade bidragit till att likvärdigheten hade försämrats. Dessa förändringar hade varit så 

omfattande att de ansvariga för implementeringen på lokal nivå, det vill säga kommunerna, själva hade 

valt på vilken förändring de fokuserade. När kommunerna agerade på detta sätt uppstod bristande 

likvärdighet. 
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Rektor 04: 

- Det är ju mycket som ändras och byts, det tar jättelång tid och ibland blir det inte ens 

implementerat innan det kommer någonting annat. Det har varit väldigt mycket upp till 

varje skola och då blir det inte likvärdigt på samma sätt. Det är oerhörda skillnader på 

skolpolitiken mellan olika kommuner, man försöker lösa saker utifrån ’sitt sätt’. Det 

tycker jag är konstigt, alla har ju samma uppdrag. 

Ett annat sätt att se på uppfattningen om att likvärdigheten mellan kommunerna hade gått förlorad var 

enligt en rektors svar det nya betygssystemet som var så komplicerat att såväl skolor som huvudmän 

hade tolkat det olika. Den brist av likvärdighet som drabbade eleverna innebar att samma krav inte 

gällde för ett visst betyg i skilda skolor och kommuner. 

Rektor 07: 

I termer av rättsäkerhet att man skall ha samma betygsutfall oavsett vilken skola man går 

på om man presterar lika bra. Jag tror att resultat på skolor inte motsvaras av betygen, 

jag tror att man har ett så komplex betygssystem att man inte förstår det lika mellan 

huvudmän eller mellan skolor.  

5.4.4 Beskrivningskategori 3: Förändrar föräldrakultur 

 

Enligt svaret i denna kategori uppfattade rektorn att den bristande likvärdigheten i skolan tog sig 

uttryck i en förändrad mentalitet bland många föräldrar. Skolan hade gått från att vara hela samhällets 

kollektiva ansvar till att bli föräldrarnas privata projekt för att lyckas. Som en logisk följd av detta 

valde och sållade vissa föräldrar bland skolorna. De allra flesta föräldrar ville att deras barn skulle ha 

så goda förutsättningar som möjligt i livet, vilket gjorde att föräldrar sinsemellan förde samtal om 

vilken skola som var bäst för deras barn. Om förväntningarna inte infriades på en skola gick det alltid 

att byta skola och hoppas att det gick bättre där. Rektorn med denna uppfattning ville inte vara 

dömande utan enligt hen var det bara en logisk konsekvens av det skolsystem som nu fanns i Sverige.  

Rektor 08: 

- Jag tror att vi i svensk kultur tycker att det är oerhört viktigt för oss att våra barn 

lyckas, det blir ett slags privat projekt att gå i skolan. Då är det fler som tänker på att ’de 

bästa förutsättningarna skall ges till mitt barn’, vilket är helt logiskt men då blir det så 

att skolan skall vara något som ger och lyckas man inte så bra som man tror så väljer 

man nått annat där man tror att det skall gå bättre. 

Om man tittar på till exempel kulturen i Finland så tror jag inte att det är så utan att man 

har mer att skolan är något kollektivt som man skall gå i helt enkelt. Då anpassar man 

sig till vad skolan säger att man skall göra. Det är skolan som vet bäst, i Sverige är det 

föräldrarna och eleverna som vet bäst. Misstolka inte det här, men där tror jag det ligger 

en kulturell skillnad. Det tror jag avspeglar sig. 
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5.4.5. Utfallsrum: Likvärdighet 

 

I bakgrundsbeskrivningen framträdde likvärdigheten som en viktig tanke i den svenska skolan. Genom 

en likvärdig skola fick alla elever, oavsett var någonstans de gick i skolan och oavsett vilken bakgrund 

de än hade, samma förutsättningar för att nå goda studieresultat. Bakgrundsbeskrivningen visade även 

att 85 procent av rektorerna inte ansåg att skolan var likvärdig. Bland de åtta rektorer jag intervjuade 

uppfattade alla skolan som inte likvärdig.  

Svaren som bildade den första beskrivningskategorin uppfattade att bristen på likvärdighet gjorde sig 

gällande i ekonomiska och segregerande termer: Olika skolor, med samma huvudman, hade olika 

ekonomiska förutsättningar för sitt dagliga arbete; friskolor, som inte har samma andel av elever i 

behov av stöd, erhöll samma elevpeng som kommunala skolor där elever i behov av stöd var vanligare 

förekommande. Bristen på likvärdighet kunde även visa sig genom att vissa skolor hade råd att 

anställa en vaktmästare medan andra inte fick den möjligheten. Den segregerande aspekten av 

rektorernas uppfattningar handlade bland annat om att fördelningssystemet som skulle kompensera de 

socioekonomiska aspekterna inte var rättstvist. En annan synpunkt var att studiemotiverade elever 

tenderade att flytta till skolor där andra, liksinnade elever gick, medan de mindre studiemotiverade 

eleverna tenderade att stanna kvar. Detta ledde till segregation. 

Svaren som resulterade den andra beskrivningskategorin uppfattade att kommuners skilda 

förutsättningar medförde att en brist på likvärdighet skapades. En rektor betonade att alla kommuner 

inte hade samma kompetensmässiga förutsättningar att skapa likvärdighet. En annan aspekt i samma 

kategori var uppfattningen om att alla förändringar som skett i skolan de senaste åren hade varit så 

omfattande att kommunerna sinsemellan varit tvungna att göra prioriteringar beträffande på vilken av 

förändringarna som skulle sättas i fokus. 

Rektorn, vars svar är inplacerat i den tredje beskrivningskategorin uppfattade det som att bristen på 

likvärdighet yttrade sig genom en förändrad föräldrakultur, där barnet blev föräldrarnas 

framgångsprojekt. Genom det fria skolvalet skapades en möjlighet att välja den bästa skolan för 

barnen, vilket i sin tur ledde till att föräldrarna sållade bland skolorna.  

5.5 Ett inkluderande arbetsätt  

5.5.1 Bakgrund: Att arbeta inkluderande  

 

Ett inkluderande arbetsätt innebär en acceptans för skillnaderna mellan elevers olika förutsättningar, 

differentiering bör så långt som möjligt undvikas (Svenska Unescorådet 2006). Loreman, Deppler och 

Harvey (2005) berörde att elevens behov aldrig fick bli problemet utan att det hela tiden var skolan 

som skulle anpassa sig efter eleverna (Loreman m fl. 2005, s 4) Inger Assarson konstaterade dessutom 
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i sin avhandling att ett led för att alla elever gavs samma möjligheter att nå kunskapsmålen var ett 

inkluderande arbetsätt. Edmunds och Macmillan (2010) berörde, som jag tidigare har skrivit om, att 

rektor hade en viktig roll att spela när det gällde att omsätta inkluderingstanken från teori till praktik 

(Edmunds & Macmillan 2010, s 2-3).   

Frågan om rektorernas uppfattningar om inkludering ställdes inte till rektorerna i enkätundersökningen 

då den, liksom frågan om nödvändiga förändringar för stöd enligt skollagen, ansågs alltför öppen för 

enkätformatet. 

Samtliga rektorer i mina intervjuer var överens om att elevernas behov borde styra utformningen av 

skolan. Då rektorernas svar angående denna frågeställning innehöll en stor samstämmighet i 

uppfattningarna valde jag att begränsa mig till två beskrivningskategorier. Detta gjorde jag med stöd 

från fenomenografins tankar om att systemet med beskrivningskategorier bör vara sparsamt utformat 

för att understryka variationen i dataunderlaget (Marton & Booth 1997, s 163). 

5.5.2 Beskrivningskategori 1: Bristande resurser försvårade inkluderingsarbetet 

Sex av åtta rektorers svar innehöll uppfattningen om att bristande resurser försvårade 

inkluderingsarbetet. Rektorerna i de första exemplen uppfattade att verksamheten borde vara utformad 

efter elevernas behov men bristande ekonomi gjorde att arbetet blev svårt. Enligt den första rektorns 

svar drabbade detta även elever som ”klarade” skolan. 

Rektor 01: 

- Man får omdisponera så att eleverna med särskilda behov skall få mer, men det räcker 

inte. Dels upplever jag ibland att jag får skära på delar av verksamheten som fungerar. 

Så elever som klarar sig får inte alltid får sina behov tillgodosedda. De har ju också 

behov av utmaningar. 

Rektor 05: 

- Pengar, det fattas pengar. Jag har aldrig upplevt någon lärare under hela min tid som 

inte har sett när eleverna behöver stöd. 

Rektor 06: 

- Det är ju en ekonomisk fråga, jag tror inte det handlar om att vi inte har kunskap[…]Vi 

vet om problemen, vi gör så gott vi kan och alla anstränger sig. 

En annan rektors svar visade på uppfattningen att bristande resurser medförde att skolans miljö inte 

blev inkluderande. Enligt hen var det viktigt att skolan gavs möjlighet att hjälpa de elever som var i 

behov av stöd. 
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Rektor 03: 

- Pengar, det finns inte resurser för att ta hand om de här eleverna. Då menar jag i form 

av personal eller i form av teknisk utrustning. Resurser i form av lokaler som gör att man 

kan ha grupprum. Om man vet att en elev är i behov av särskilt stöd, har gjort alla 

utredningar, måste man ju kunna göra något åt det. 

I ett annat svar går det att utläsa uppfattningen om att resurstilldelningen inte var tillräckligt flexibel. 

Eftersom eleverna hade skilda behov och förutsättningar var det viktigt att det fanns en förståelse för 

det när skolans budget lades. 

Rektor 04: 

- Ja, det gör det. Det klassiska exemplet är ju elevers rätt till särskilt stöd. Det är ett krav 

att man skall få det stöd som man behöver och det kan ju ibland kräva resurser som 

kostar pengar som man inte har känt till när man lägger en budget. 

5.5.3 Beskrivningskategori 2: Eleven måste ses som en individ 

Rektorerna, vars svar bildade denna beskrivningskategori, uppfattade att skolan inte tillräckligt hade 

lyckats anpassa sig efter elevernas behov. Rektorn i första exemplet såg individanpassning som 

nyckeln till ett inkluderande arbetssätt. Ett annat sätt att nå inkludering var specialpedagogisk 

kompetens.  

Rektor 02: 

 - Sen måste man ju jobba på individnivå, att man som lärare anpassar undervisningen 

att det finns specialkompetens hos lärarna. 

Rektorn i det andra exemplet underströk i sitt svar vikten av att skaffa en relation till eleven. 

Genom att en relation mellan lärare och elev skapades ökade möjligheterna för att inkluderingen 

skulle lyckas. När läraren började se eleven som en individ såg även eleven läraren som en 

individ. På så sätt skapades en möjlighet till en långsiktigt hållbar lösning. 

Rektor 08: 

- Man måste skapa en relation till eleven och eleven måste se att de lyckas. Det kan vara 

en väldigt lång väg att gå till en elev kommer dit. Eftersom man måste skapa en relation 

till eleven så går det inte bara att säga att ’nu skall du räkna’, då dyker de inte upp. Det 

måste vara en tydlig relation mellan den som undervisar och eleven. Och då blir det 

kostbart och resultatet kanske inte syns efter en termin utan det tar längre tid. Det kanske 

syns efter två år. 

Svaret i det tredje exemplet i denna beskrivningskategori visade att rektorn har förstått 

inkluderingstanken, men att skolan ännu inte har nått ända fram. Som det var nu anpassades inte 

undervisningen för den enskilda eleven utan för gruppen.  
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Rektor 02: 

- Att man inte tillräckligt noga utgår från individens behov och att man bedriver 

undervisning på gruppnivå och därmed missar elever som man med annan undervisning 

skulle få att nå målen. 

 5.5.4 Utfallsrum: Att arbeta inkluderande 

 

I bakgrundsbeskrivningen lyfte jag fram tanken om ett inkluderande arbetsätt som förutsatte att skolan 

anpassade sig efter elevernas behov och inte tvärtom. Såväl svensk som internationell forskning var 

överens om att ett led i inkluderingsarbetet var att alla elever gavs samma möjligheter att nå målen. 

Samtliga rektorer som jag intervjuade var överens i sina uppfattningar om att det skulle vara eleverna 

behov som styrde skolans utformning. 

Rektorerna, vars svar utmynnade i den första beskrivningskategorin, uppfattade att bristande resurser 

försvårade inkluderingsarbetet. En rektors svar visade på uppfattningen att skolan redan hade 

kunskaperna om inkludering men att det saknades resurser för att omsätta inkluderingen i praktiken. 

En annan rektors svar visade på uppfattningen om att bristande resurser medförde att skolan inte 

kunde anpassa sin fysiska miljö så att de kunde arbeta inkluderat. 

Rektorerna, vars svar bildade den andra beskrivningskategorin, uppfattade att vägen till ett 

inkluderande arbetsätt var genom att arbeta på individnivå. Genom att arbeta på individnivå skapades 

det en relation mellan läraren och eleven vilket bidrog till inkludering.  

5.6 De statliga och de kommunala förväntningarna 

5.6.1 Bakgrund: De statliga och de kommunala förväntningarna 

 

Rektorn är tillsatt för att leda det pedagogiska arbetet på skolan. Det är till exempel hen som fattar 

beslut om skolans inre organisation och hur skolans budget ska fördelas (SFS 2010:800 §9-10). 

Rektorn har ett dubbelt ansvar, dels gentemot kommunen som hen är anställd av och som finansierar 

skolan och dels gentemot statens som dess representant i skolan (Rapp 2009, s 192-193). 

Undersökningar har visat att rektorer uppfattade att de hade olika krav från de båda huvudmännen. 

Kraven från staten dominerades av de nationella målen (i vilka bland annat läroplaner och skollag 

återfinns) medan kraven från kommunen dominerades av budgetarbete, personalansvar, 

arbetsgivaransvar (Ekholm m fl 2000, s 40-41). 

I det dubbla huvudmannaskapet ska statens roll väga tyngts, i och med att det är staten som har 

utformat styrdokumenten som skolorna och kommunerna förväntas följa (Rapp 2009, s 26). Gadler 

(2011) konstaterade att det inte alltid blev så i verkligheten. Detta kunde förklaras med vilka 
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tolkningar som de enskilda tjänstemännen gjorde. Dessa skillnader kunde i sin tur förstoras på grund 

av att tjänstemännen hade andra tankar om hur uppdraget skulle genomföras. Fokus kunde till exempel 

ligga på ekonomistyrning istället för på skollagen(Gadler 2011, s 14).  

I enkätundersökningen fick rektorerna svara på följande påståenden om de olika förväntningarna från 

den statliga respektive den kommunala huvudmannen: 

Tabell 5. Statens viktigaste krav 

Jag upplever det som ett av de viktigaste kraven 

staten ställer på mig är att skollagen efterföljs. 

Håller inte med Håller med 

påståendet  påståendet 

  100 % 

Det interna bortfallet på frågan var 2,5 %. 

Samtliga av de tillfrågade rektorerna i undersökningen uppfattade att de krav som staten ställde på 

dem i skollagen var viktiga att följa. Ur detta resultat går det att utläsa att det fanns en bred förståelse 

bland rektorerna inom kommun om skollagens betydelse för verksamheten. (Se tabell 5.) 

Tabell 6. Kommunens viktigaste krav 

Jag upplever det som att ett av de viktigaste kraven 

som den kommunala huvudmannen ställer på 

mig är att hålla den tilldelade budgeten. 

Håller inte med Håller med 

påståendet  påståendet 

2,5 %  93 % 

Andelen respondenter som varken höll med eller 

var emot påståendet var 4,5 %. 

 

En klar majoritet, över 90 procent, av de tillfrågade rektorerna ansåg att ett av de viktigaste kraven 

som den kommunala huvudmannen ställde på dem var att hålla den tilldelade budgeten. Det var endast 

en rektor som ej höll med i påståendet. (Se tabell 6.) 
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Tabell 7. Det statliga och det kommunala ansvaret 

Det statliga och det kommunala ansvaret ställer 

ibland krav på mig som rektor som är oförenliga 

med varandra. 

Håller inte med Håller med 

påståendet  påståendet 

2,5 %  86 % 

Andelen respondenter som varken höll med eller 

var emot påståendet var 11,5 % 

Även på denna fråga var det endast en rektor som ej höll med i uppfattningen att det kommunala och 

det statliga uppdraget ibland ställde krav på dem som oförenliga med varandra. En klar majoritet, 86 

procent, uppfattade däremot att det kommunala och det statliga uppdraget ibland ställde krav på dem 

som var oförenliga med varandra. Denna fråga belyste att rektorerna uppfattade att de olika uppdragen 

kunde kollidera med varandra. (Se tabell 7.) 

Tabell 8. Att bryta det statliga eller kommunala ansvaret 

Jag har någon gång stått i valet att antingen bryta mot 

det statliga uppdraget eller det kommunala ansvaret. 

Håller inte med Håller med 

påståendet  påståendet 

12,5 %  77,5 % 

Andelen respondenter som varken höll med eller 

var emot påståendet var 10 %. 

Det interna bortfallet på frågan var 5 %. 

Lite mer än en tiondel av rektorerna hade inte befunnit sig i en situation då de hade varit tvungna att 

välja mellan att antingen bryta det statliga uppdraget eller det kommunala ansvaret. En avsevärd del av 

rektorerna, 77,5 procent, hade däremot befunnit sig i en sådan situation. Till skillnad från svaren i 

tabell sju så visade denna fråga att rektorerna faktiskt har befunnit sig i en sådan situation där de hade 

varit tvungna att välja om de skulle bryta det statliga uppdraget eller det kommunala ansvaret. (Se 

tabell 8.)  
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Tabell 9. Konsekvenser av att bryta det statliga eller det kommunala uppdraget 

Det kan få värre konsekvenser, för mina karriärmöjligheter 

som rektor, att inte hålla uppsatta budgetmål än 

att bryta mot skollagen. 

Håller inte med Håller med 

påståendet  påståendet 

20 %  48,5 % 

Andelen respondenter som varken höll med eller 

var emot påståendet var 31,5 %. 

Det interna bortfallet på frågan var 5 %. 

En femtedel av rektorerna i enkätundersökningen höll inte med i påståendet att det kunde få negativa 

konsekvenser för deras karriärmöjligheter som rektorer att prioritera skolagen före budget. Drygt 

hälften av de tillfrågade rektorerna uppfattade däremot att pressen att hålla den tilldelade budgeten var 

mycket starkt. För den som ville göra rektorskarriär inom kommunen var det viktigare att hålla den 

tilldelade budgeten än att följa skollagen. (Se tabell 9.)   

Samtliga rektorer som jag intervjuade uppfattade att de viktigaste kraven som staten ställde på dem var 

att följa skollagen och läroplanerna, det vill säga att följa de nationella målen.  

5.6.2 Beskrivningskategori 1: Det är i stort sett samma krav  

 

Svaren som bildade denna beskrivningskategori uppfattade att staten och kommunen hade samma krav 

på dem angående styrningen av skolan. Ett undantag var att de även hade vissa administrativa aspekter 

att rätta sig efter, exempelvis de ekonomiska ramarna som utgjorde skolans budget. Att dessa rektorer 

inte såg någon större skillnad i kraven illustreras av svaren nedan, där de diskuterade om de fanns 

någon skillnad mellan de statliga och de kommunala kraven. 

Rektor 02: 

- Att göra en skola utifrån de regelverk som finns, skollagen är ju mitt uppdrag att 

uppfylla så att säga. […]Kommunens sätt att driva skola handlar ju också om att fullfölja 

skollagen och läroplanen liksom. Det är viktigt. 

Rektor 03:  

- Jag tycker att det är samma sak faktiskt, att eleverna skall gå ut ur skolan så bra 

rustade som möjligt och då är det kunskapsmålen. 

Att kommunen hade ekonomiska ramar som de måste rätta sig efter uppfattas i denna kategori som 

något naturligt vilket de hade förståelse för.  
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Rektor 04: 

- Det är ju att det nationella uppdraget skall utföras inom de ramar man sätter upp i 

kommunen. Ekonomiska ramar då, självklart är de det jag tänker på först. 

Vid eventuella krockar mellan det statliga och det kommunala uppdraget uppfattade svaren som 

bildade denna kategori att det fanns möjligheter att föra en dialog för att lösa problemen för allas 

bästa. Det fanns en tilltro att förutsättningarna att föra en dialog existerade. Det fanns även en tilltro 

till att den kommunala huvudmannen hade samma mål som staten när det gällde elever med stöd, 

nämligen att alla som behövde skulle få.  

Rektor 04: 

- Jag tänker så här att ’För mig har ju det statliga uppdraget tolkningsföreträde eftersom 

det är en elevs rättighet och en ung människas utbildning inför livet’, det måste ju ha 

företräde men som tjänsteman blir det då min skyldighet att föra fram det här i god tid. 

’Nu ser jag den här problematiken, så här har jag försökt att lösa det och jag kommer 

inte klara det inom ramen och jag måste göra det på detta sätt, hur kan vi försöka se till 

att det inte händer så igen’. Det är liksom min plikt som tjänsteman i kommunen. Jag 

skulle inte resonera så att ’Det här stödet ger jag inte’. Det går inte. 

- Att inte ge en elev rätt till stöd, det är ju ingen i kommunen som säger att man ska göra 

så och det finns ju ingen politiker som skulle säga det. 

Vid eventuell konflikt mellan det statliga och det kommunala uppdraget uppfattade rektorerna, vars 

svar placerades i denna kategori, att det till viss del låg hos dem, som chefer på skolan, att lösa. 

Rektor 02: 

- Man måste ju alltid ge eleverna de stöd som de har rätt till, sen är det ju upp till mig 

som rektor att avgöra omfattningen av det stödet. Och det är ju mitt uppdrag att 

omprioritera på skolan. 

Rektor 03: 

- Och jag skall driva skolan utifrån de verktyg jag har på ett bra sätt tillsammans med 

lärarna.  

5.6.3 Beskrivningskategori 2: Budget i balans står över alla andra krav 

 

Svaren som mynnade ut i denna beskrivningskategori uppfattade att det absolut viktigaste kravet som 

kommunen ställde på dem som var att hålla budgeten i balans. Det var även viktigt att skolan, utåt sett, 

presterade bra resultat med eleverna samt att det var ordning i dokumenten och att eleverna klarade de 

nationella proven. Svaren i denna kategori synliggjorde en besvikelse över att kommunen inte hade de 

nationella målen i fokus och att budget i balans gick före elevernas rättighet till stöd. 
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Rektor 01: 

- Att hålla budgeten tycker jag är kommunens nummer ett, det är i alla fall det som 

signaleras som nummer ett. Att hålla mig inom budgetramarna, att uppfylla målet för 

verksamheten inom budgetens ram. De vill ha goda resultat, de vill ha bättre resultat än 

förra året, att de vill hela tiden ha en förbättring av resultaten är man väldigt tydlig med 

kommunalt. ’Inom budgets ram’, läggs alltid till. 

 Rektor 05: 

- Budget i balans. Det är det enda kravet som de har. Men sen är kommunen väldigt noga 

med att titta på statistik, man älskar statistik. 

Rektor 06: 

- Hålla budget. Hålla budget och att alla elever skall klara de nationella proven. Det är 

budgetprognoser, det är budgetuppföljningar, utvecklingen på min lön baseras på om jag 

håller budget eller inte. 

Vid tillfällen då det statliga och det kommunala uppdraget krockade med varandra uppfattade 

rektorerna enligt svaren i denna kategori att det statliga uppdraget att ge alla elever stöd gick före i 

teorin. Men i praktiken var det budgeten som fick företräde. Att öppet gå ut och proklamera att hen 

som rektor valde att bryta budgeten för att hjälpa eleverna kunde medföra att hen förlorade sin tjänst. 

Svaren visade även att rektorn fick bära ansvaret om en skola uppvisade dåliga resultat. Inget ansvar 

lades på de personer, vilka, enligt rektorernas uppfattning, skulle ha gett skolan rätt förutsättningar för 

att klara sig.  

Rektor 06: 

- Jag kan välja att tolka det statliga uppdraget först, men då är jag nog inte kvar som 

tjänsteman så länge tror jag. 

Rektor 05: 

- Budgeten står över allting, bryter jag mot budgeten och går 5 miljoner underskott år 

efter år har jag inget jobb. En bra rektor sett ur politikernas perspektiv är inte densamma 

som en bra rektor ur de som jobbar inom skolans perspektiv. Ibland så offrar man 

rektorer för att skolchefen inte har kunnat ha den kontrollen eller varit det stödet som 

man behövt på den skolan. Det kan ju bli så att eleverna inte får något stöd och att 

ingenting fungerar och skulle det vara så på den här skolan så skulle ju jag vara historia. 

Om det går dåligt på en skola så är det rektorn som får ta smällen och inte de som skulle 

ge skolan resurserna för att klara sig. 

Rektorerna, vars svar placerats i denna kategori, uppfattade att politikerna inte förstod sig på skolan. 

Det kunde yttra sig genom att de till exempel inte förstod sig på elever som var i behov av särskilt 

stöd.  
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Rektor 06: 

- Förut hade vi ett tilläggsbelopp inom kommunen man kunde söka ’Då tänkte vi att nu 

blir det bra’, men det vi såg då var att inte ens de elever som har livshotande sjukdomar 

fick pengar. 

Rektor 01: 

- Om man inte ens har förståelse för de eleverna, hur skall man då få förståelse för alla 

de andra eleverna som inte uppnår målen? 

Uppfattningen kunde även visa sig genom att politikerna inte förstod sig på hur arbetssituationen på de 

enskilda skolorna såg ut i verkligheten. Politikerna uppfattades inte heller förstå vare sig vilka 

konsekvenser neddragningen av tjänster som vaktmästare och andra administrativa fick eller vilka 

konsekvenser strikta budgetramar fick för personalen och eleverna.  

Rektor 06: 

- Om det finns ett behov i verksamheten får jag veta att jag skall ’leda och omfördela’, 

det som händer då är att jag har så lite resurser att jag måste skära ned i annan 

verksamhet så som vaktmästare och administratörer, samtidigt som vi bara får mer och 

mer administrativt jobb. Till slut kan man inte skala mer på verksamheten. Det slutar med 

att jag går runt och byter glödlampor . Som det är nu är det mina egna resurser, alltså 

mig egen tjänst jag knaprar in på nu. Skulle jag lyfta den frågan skulle jag nog bara få 

till svar: ’Omfördela’. 

Rektorerna i den här beskrivningskategorin uppfattade att politikerna vare sig hade tillräcklig 

kompetens att driva skolorna eller hade anknytning till och erfarenhet av att arbeta i skolan. 

Rektor 05: 

- Titta på behörigheten uppåt, de som är ytterst ansvariga för det här har ju ingen 

universitetsutbildning. De har ju ingenting med någon skola att göra. Och vad är det för 

politiker vi har? De är ju fritidspolitiker. 

Ett annat exempel på uppfattningen om brister i den kommunala kompetensen gick att utläsa i svaret 

när en rektor jämförde de kommunala utvärderingarna med Skolinspektionens.  

Rektor 01: 

- Någonstans måste vi få en proffsig kontroll och jag tycker Skolinspektionen är 

fantastisk, jättebra. De är så proffsiga. När kommunen gör sina uppföljningar, det är 

bara ett skämt. Skolinspektionens proffsighet måste vi få mer av om vi skall få en 

likvärdig skola. Då måste man ner mycket mer på en djupare nivå och verkligen titta på 

skolan och det är kommunen inte kompetent att göra. De tittar, men det blir bara ett 

skämt. De uppföljningar som kommunen har gjort, vi bara skakar på huvudet, ’vad är det 
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här!?’ De säger saker som vi redan vet, kom med saker som är kärnan av verksamheten 

istället.  

Ett svar beskriver besvikelsen av utebliven feedback från den kommunala huvudmannen. Rektorn som 

gav svaret upplevade att de inte ens försökte att förstå. Det hände aldrig att politikerna tog kontakt 

med verksamheten som de styrde över.  

Rektor 06: 

- Huvudmannen har aldrig frågat om hur många åtgärdsprogram vi har och vilken 

inriktning dessa program har utifrån de resurser jag behöver.[…] De borde då göra en 

analys av ’varför ser det ut som det gör och vad kan vi göra’ men det händer inte. Vi får 

aldrig någon respons från den kommunala huvudmannen. 

 

5.6.4. Beskrivningskategori 3: Det är en balansakt 

 

Enligt svaren i denna beskrivningskategori uppfattas det som en balansakt att få det statliga och det 

kommunala uppdragen att samspela. Eftersom det var kommunen som satte de ekonomiska ramarna 

fanns det alltid en risk för att de försökte påverka hur skolan styrdes. Ett exempel på denna uppfattning 

gick att finna i rektorernas svar då de diskuterade de olika uppdragen. 

Rektor 08: 

- Egentligen borde det vara samma som jag sa först, de statliga och det är det ju. Men det 

är ju så att vi ska ’leverera’ som man säger, så bra som möjligt vad det gäller elevernas 

kunskaper. 

Rektor 07: 

- Att balansera kommunala intressen egentligen som representant för staten. Eftersom vi 

finns i en kommunal organisation i en kommunal styrning, en kommunal målkedja som 

inte är naturligt kopplad till skolans värld utan det är en slags generell kompromiss som 

skall gälla all kommunal verksamhet. Inriktningsmål och ekonomi och sånt där. 

Ett av svaren i denna kategori upplevde en potentiell intressekonflikt i det faktum att det var 

kommunen som anställde hen och även fastställde hens lön. 

Rektor 07: 

- Och så är det ju så att jag lönesätts av mina kommunala chefer inte av staten.[…] det är 

klart att det är ett problem för att om jag skall balansera kommunens inflytande över 

skolan så är det ett problem om kommunen sätter min lön. Det skulle ju kunna leda till att 

man tog det kommunala uppdraget på större allvar än det statliga. Om det inte är så att 

man har så klarsynta politiker att de har förstått det dubbla huvudmannaskapet. 
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Andra tillfällen, då balansakten mellan det kommunala och det statliga uppdraget kunde bli synligt, 

var exempelvis vid tillsättningen av tjänster inom skolan. Problemet, som dessa rektorer uppfattade 

det, var när den kommunala huvudmannen försökte att gå in och styra över skolans behov. (SYV är 

förkortning för studie- och yrkesvägledare) 

Rektor 07: 

- När det gäller speciallärare och skolsköterska är det statliga uppdraget och mitt 

samvete som styr hur många det skall vara men när det gäller SYV kommer kommunen in 

och styr och säger att du behöver si och så många SYVar. Den kostanden som får vi 

betala oavsett om vi behöver deras tjänster eller inte och det är en väldigt stark styrning. 

Jag kanske hellre hade velat använda de pengarna till andra sätt att hjälpa eleverna. Det 

är ju ett exempel på kommunal styrning som man kan fundera kring. Det handlar mest om 

frustration om att kommunen går in och tar över rektors uppdrag att styra den inre 

organisationen på en skola.  

Rektor 08: 

- Sen kan man ju problematisera att i kommunen så har man ett lokalt perspektiv mer 

allmänt om vad som skall göras. Problemet blir ju ibland att man tar ’att beslut’ som blir 

’hur beslut’ vilket påverkar hur vi skall göra. 

- Man kan ju till exempel besluta om en SYV organisation som man har gjort för skolan 

som är relativt kostsam. Där SYVs uppgifter är avgränsade. Det leder ju till att det till 

exempel blir fler SYVs än specialpedagoger. 

- Ekonomiskt blir det ju kommunen som sätter förutsättningarna. De kan ta ett beslut när 

det gäller vilka utbildningar som skall finnas och de tar beslut angående antal elever och 

intag som berör skolan på olika sätt. Man tar beslut om att det till exempel alltid skall 

finnas ett antal språk som skolan undervisar i oavsett hur stora elevgrupperna är. 

Balansakten mellan det kommunala kravet på budget i balans och det statliga kravet på alla elevers rätt 

till stöd uppfattade dessa rektorer kunde leda till problem för de rektorer och skolor som av en eller 

annan anledning inte klarade av att hantera den avvägningen. Även om en budget i balans uppfattades 

som ett av kommuns övergripande mål kunde resultatet av att alltför ambitiöst försöka leva upp till 

detta bli att rektor förlorade sitt uppdrag. 

Rektor 07: 

- Jaa, budget i balans är ju kommunens övergripande mål så att man måste ha goda skäl 

till att bryta sin budget. Men om man bryter mot det statlige, det här med särskilt stöd så 

kan man ju bli anmäld till Skolinspektionen och blir man fälld då kan ju kommunen 

aldrig försvara det och då måste man ju i såna fall markera mot en sådan rektor. Det har 

man ju sett exempel på inom skolan. Rektorer har fått gå efter Skolinspektionen. Och det 

är nog rektorer som har haft huvudfokus på budget i balans.  
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5.6.5 Utfallsrum: De statliga och de kommunala förväntningarna 

 

I bakgrundsbeskrivningen visades att rektorn var tillsatt för att leda det pedagogiska arbetet på skolan. 

I sin roll som statens representant på skolan och som kommunal tjänsteman hade rektorn ett dubbelt 

huvudmannaskap. Detta dubbla huvudmannaskap kunde ibland leda till intressekonflikter där statens 

krav, formulerade av skollagen, kolliderade med kommunens krav på att hålla den tilldelade budgeten. 

Jag har även visat att samtliga rektorer som svarade på enkäten uppfattade att ett av de viktigaste 

kraven som staten ställde på dem var att följa skollagen och läroplanerna och att en klar majoritet, 93 

procent, uppfattade att ett de viktigaste kraven från den kommunala huvudmannen var att hålla sig 

inom den tilldelade budgeten.  

86 procent av de tillfrågade rektorerna upplevde att det fanns tillfällen då det statliga och det 

kommunala uppdraget ställde krav på dem som var oförenliga med varandra. En femtedel av de 

tillfrågade rektorerna upplevde att de kunde prioritera skollagen framför budgeten utan att det 

påverkade deras rektorskarriärer inom kommunen. Nästan hälften av alla rektorer ansåg dock att om 

de överskred budgeten gav det värre konsekvenser för deras karriärmöjligheter inom kommunen än 

om de bröt mot skollagen.   

Samtliga rektorer som intervjuades ansåg att statens krav, som formulerades i styrdokumenten var 

viktiga att följa.    

Svaren i den första beskrivningskategorin synliggjorde uppfattningen att den statliga och den 

kommunala huvudmannen hade samma krav på dem. Därtill var de tvungna att följa den kommunala 

huvudmannens budget, vilket de såg som en naturlig del av yrke. Vid eventuella krockar mellan det 

statliga och det kommunala uppdraget uppfattade rektorerna enligt svaren i denna kategori att det 

fanns möjlighet att lösa problemen genom dialog.    

Enligt svaren i den andra beskrivningskategorin uppfattade rektorerna att kommunens krav på budget i 

balans var så starkt att det, inofficiellt, blev viktigare att följa än skollagen. Svaren visade även att 

rektorerna upplevde att kommunen inte hade förstått att alla elever som behövde stöd var berättigade 

detta. Vidare upplevde de en okunskap hos politikerna, vilket medförde negativa resultat för såväl 

elever som personal som jobbade inom skolan. De saknade även uppföljning och utvärdering från den 

kommunala huvudmannen. 

Den tredje beskrivningskategorins svar uppfattade det som en balansakt att få det statliga och det 

kommunala uppdraget att samspela. Eftersom det var kommunen som satte de ekonomiska ramarna 

för verksamheten och även deras löner, fanns det risk för att det kommunala uppdraget kunde tolkas 

som viktigare. Av svaren framgick också att rektorerna uppfattade det som ett problem när den 
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kommunala huvudmannen gick in och styrde över tjänstefördelningen på skolorna. De önskade hellre 

att själva styra över hur tjänsterna fördelades baserat på behoven i verksamheten.  

5.7 Finns det en diskrepans mellan skollag och budget? 

 

5.7.1 Bakgrund: Finns det en diskrepans mellan skollag och budget? 

 

Enligt skollagen är den svenska skolan skyldig att ”främja alla barns och elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära” och att ”Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de 

utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen”(SFS 2010:800 kap1 § 4). För att detta ska bli möjligt 

är det viktigt att den kommunala huvudmannen försäkrar sig om att de enskilda skolorna får 

tillräckligt med resurser. (SFS 2010:800 kap1 § 4) Detta blir särskilt viktigt då en skola aldrig kan 

neka en elev stöd med hänvisning till resursbrist (Hedin, 2014). 

I enkätundersökningen, fick rektorerna svara på följande påstående om diskrepans. 

Tabell 10. Statliga mål och ekonomiska resurser 

Det finns en diskrepans mellan de ekonomiska 

resurserna som skolorna tilldelas av kommunen 

jämfört med de krav som ställs på skolorna i  

styrdokumenten (kollagen och läroplanen). 

Håller inte med Håller med 

påståendet  påståendet 

%  93 % 

Andelen respondenter som varken höll med eller 

var emot påståendet var 7 % 

Av de tillfrågade rektorerna uppfattade en klar majoritet på över 90 procent att det fanns en diskrepans 

mellan de ekonomiska resurserna som skolorna tilldelades av kommunen jämfört med de krav som 

ställdes på skolorna i styrdokumenten. Ingen av rektorerna motsatte sig påståendet. (Se tabell 10.) 

Samtliga åtta rektorer som jag intervjuade var i sina svar överens om uppfattningen att det fanns en 

diskrepans mellan de ekonomiska resurserna som skolorna tilldelas av kommunen jämfört med de 

krav som ställdes på skolorna i styrdokumenten.    

5.7.2 Beskrivningskategori 1: För lite resurser skapar diskrepans 

 

Svaren som bildade denna beskrivningskategori uppfattade diskrepansen främst i form av resursbrist. 

Resurser behövde inte nödvändigtvis vara synonymt med ekonomiska medel utan kunde även 

innefatta lokaler, hjälpmedel, datorer, kvalitén på skolmaten eller den specialpedagogiska 
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kompetensen bland personalen. Rektorn i exemplet nedan belyser hur hen uppfattade att resursbristen 

verkade på flera olika nivåer av skolan, hur det ofta förehöll sig så att någonting saknades. För hen var 

resursbristen något som till och från påverkade hela organisationen.   

Rektor 03: 

- Väldigt många gånger tror jag att det är så, det finns för lite pengar alltså och då yttrar 

det sig så att det inte finns behöriga lärare, det blir för stora grupper man skär ned på 

någonting, skolmaten eller det blir för lite undervisningstimmar eller vadsomhelst.[…] 

det finns inte resurser för att ta hand om de här eleverna. Då menar jag i form av 

personal eller i from av teknisk utrustning. Resurser i form av lokaler som gör att man 

kan ha grupprum. 

Ett annat svar som visade att rektorn uppfattade diskrepans var när nya elever, som var i behov av stöd 

anlände under läsåret. Då budgeten för det kommande läsåret läggs innan läsåret hade startat skapade 

dessa tillfällen diskrepans. För hen var en oflexibel budget en källa till diskrepans.   

Rektor 04: 

- Det är ett krav att man skall få det stöd som man behöver och det kan ju ibland kräva 

resurser som kostar pengar som man inte har känt till när man lägger en budget.  

Tre svar visade att den uppfattade diskrepansen främst handlade om en brist på ekonomiska resurser. 

Svaren som rektorerna gav i exemplen nedan visar att de uppfattade att såväl själva kompetensen för 

att upptäcka vilka elever som var i behov av stöd, samt kompetensen för att ge detta stöd redan fanns 

på skolorna. Det som dock saknades var resurserna för att realisera hjälpen. Detta förhållande skapade 

en frustration.   

Rektor 05: 

- Pengar, det fattas pengar. Jag har aldrig upplevt någon lärare under hela min tid som 

inte har sett när eleverna behöver stöd, sen kan naturligtvis organisera stödet på olika 

sätt. Man kan ha det inom klassen, eller utanför klassen. Men jag har aldrig varit med om 

att någon har blivit överraskad när någon förälder säger att mitt barn behöver stöd. Så 

professionella är lärarkåren. Så om man inte får de stödet man behöver så beror det på 

att man inte har resurser så att man kan ge det stödet. 

Rektor 01: 

- Det står ju i skollagen att elever med särskilda behov skall få sina behov tillgodosedda 

inom skolans ram. Det är en omöjlighet, idag. En absolut omöjlighet. Jag ser att jag har 

elever som jag skulle kunna rädda, som jag skulle kunna hjälpa för att de skall nå målen 

men jag har inte nog resurser.  

Rektor 06: 

- Om jag gör en prognos och säger att så många elever i en årskurs har svårt med ’det 

här’, vi behöver ge dem mer resurser till dem så vi kan göra ett individupplägg i 
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undervisningen.[…] Fast jag vet själva prognosen, jag vet hur det ser ut, jag vet hur alla 

sliter och jobbar så jag kan säga att jag tror att jag har en klass där si eller så många 

nog inte kommer nå målen. Det kommer inte klara de nationella proven, då får jag inget 

medel för det. Inget alls. 

5.7.3 Beskrivningskategori 2: Skollagens krav är så vida att det blir en utopi  

 

Svaren som bildade den andra beskrivningskategorin uppfattade att diskrepansen yttrade sig genom att 

behoven var så pass stora att det inte fanns en realistisk möjlighet att tillgodose dem. Skollagens krav 

på att alla elever skulle få stöd uppfattades av dessa rektorer som ett mycket viktig mål att sträva emot 

men att det var en utopi att tro att det skulle finnas resurser som räckte för alla. En rektor liknade 

behoven som en gråzon, där hen försökte hjälpa så många som möjligt som befann sig inom zonen. En 

annan gjorde en liknelse med behoven som sjukvården har; oavsett hur mycket hjälp som gavs så 

räckte det inte till. Det fanns alltid de som behövde mer hjälp.  

Rektor 07: 

- Ja, det gör det ju när det handlar om ambitionsnivå, hur många elever som skall få 

särskilt stöd och vilka elever som skall få särskilt stöd. Där förutsätter ju styrdokumenten 

egentligen att alla har rätt till det men det har vi ju inte möjlighet till utan det är bara ett 

fåtal som får det. Det blir som en slags gråzon, man försöker hjälpa så många som 

möjligt. 

- Eftersom styrdokumenten är ju så formulerade egentligen att resurserna skulle kunna 

vara oändliga men ändå inte fullt upp kunna svara upp på kraven i styrdokumenten. 

Rektor 08: 

- De elever som behöver ett extra särskilt stöd, de har sådant stort behov av detta att det 

blir som sjukvården att man kan ge och ge men det räcker ändå inte till. Vi ser även att 

den gruppen som av olika skäl mår dåligt blir större och större. 

 

5.7.4 Beskrivningskategori 3: Elevtapp skapar diskrepans 

 

Svaret som mynnade ut i denna beskrivningskategori uppfattade att diskrepans var något som 

skapades beroende på hur ”lyckad” skolan var. Rektorn i exemplet nedan uppfattade att en lyckad 

skola var en skola som attraherade många elever. Många elever medförde en stadig och stabil 

tillströmning av elevpengen. Skolor som hade lyckats locka många elever, och därmed säkrat sin 

elevpeng, klarade av att planera och organisera sin verksamhet så att diskrepansen minimerades. De 

skolor som råkade ut för elevtapp fick det svårare ekonomiskt. Dessa skolor var då tvungna att skära i 

den egna organisationen och verksamheten, vilket medförde att diskrepans mellan skollagens krav och 

den tilldelade budgeten skapades.  
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Rektor 02: 

- Skolans ekonomi handlar ju väldigt mycket om att få elever. Är man en skola dit många 

elever söker sig så att man kan optimera grupper och så har man inga ekonomiska 

problem. Då har man möjlighet till hög måluppfyllelse. Är man en skola som är utsatt för 

elevtapp så man har klasser som inte är tillräckligt stora som gör att organisationen är 

svårare att lägga då kan det bli diskrepans. Det är det som jag tycker är det stora 

bekymret med skola idag att det är så svårt att planera, i och med det fria skolvalet har vi 

ingen aning om hur många elever som kommer att komma. Om en elev byter skola så 

förlorar vi ju intäkten så fort eleven byter skola.  

5.7.5 Utfallsrum: Finns det en diskrepans mellan skollag och budget? 

 

I bakgrundbeskrivningen visades att det var den lokala huvudmannens ansvar att se till att 

utbildningen genomfördes i samklang med lagar och styrdokument. För att detta skulle kunna 

genomföras var det viktigt att den lokala huvudmannen regelbundet kontrollerade att varje skola hade 

tillräckligt med resurser för att kunna efterfölja skollagen. Av enkätundersökningen framgick att hela 

93 procent av rektorerna ansåg att det förelåg en diskrepans mellan de krav på skolan som ställdes i 

skollagen och den av kommunen tilldelade budgeten. 

I svaren som resulterade i den första beskrivningskategorin uppfattade rektorerna det som att för lite 

resurser skapade diskrepans. Själva resursen som saknades behövde inte nödvändigtvis yttra sig som 

ekonomiska medel. Det kunde manifestera sig som för få behöriga lärare, dåligt anpassade lokaler 

eller brist på hjälpmedel. Enligt svaren i denna beskrivningskategori fanns även rektorer som 

uppfattade att diskrepansen främst yttrade sig i form av brist på ekonomiska medel. Genom ökade 

ekonomiska resurser skulle de kunna hjälpa fler elever . Elever, som skolan redan hade identifierat 

vara i behov att extra insatser, skulle på så sätt kunna bli hjälpta.   

Av svaren i den andra beskrivningskategorin framgick att rektorerna uppfattade diskrepansen mellan 

behoven av stöd och skolans resurser som så stor att det var omöjligt att ge alla elever den hjälp de 

enligt skollagen hade rätt till. En rektor liknande situationen som skolans ställs inför med den inom 

sjukvården, ”Man kan ge och ge men det räcker ändå inte till”(rektor 08). Kravet på att alla elever 

skall få stöd blev en utopi. 

Enligt svaret i den tredje beskrivningskategorin uppfattade den aktuella rektorn att diskrepans uppkom 

när en skola inte lyckades att attrahera tillräckligt många elever. Vikande elevantal gav mindre 

elevpeng att disponera vilket i sin tur medförde omorganisation och neddragning. Ur det föddes 

diskrepans.  
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6. Diskussion 

 

I diskussionsavsnittet av denna uppsats har jag med hjälp av min undersökning och informationen från 

bakgrunden och litteraturöversikten diskuterat de resultat jag har kommit fram till i resultat och 

analysavsnittet. Diskussionsavsnittet delades in genom att jag fokuserade på en frågeställning i taget. I 

slutet av kapitlet så sammanfattade jag resultatet av mina frågeställningar och diskuterade skillnaderna 

mellan den första och den andra ordningens perspektiv (Larsson 1986, s 13). 

6.1 Rektorernas uppfattningar om möjligheterna att få extra resurser till stöd 

 

Skollagen var tydlig med att alla elever som behöver särskilt stöd ska få detta (SFS 2010:800 kap3 § 

8). Salamancadeklarationen framhöll att ett led i ett inkluderande arbetssättet var att alla elever fick 

undervisning inom ordinarie skolform (Svenska Unescorådet 2006, s 24). I Skolverkets Allmänna råd 

om arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd betonades att den kommunala 

huvudmannen ansvarade för att regelbundna kontroller utfördes så att skolorna hade tillräckligt med 

resurser för att ge stöd. Såväl forskning och undersökningar, som min egen undersökning, visade dock 

att många elever blev utan. Ulla Gadler (2011) konstaterade bland annat att alla elever inte fick det 

stöd som det enligt skolagen var berättigade till (Gadler 2011, s 13). Skolverkets egna undersökningar 

visade att behovet av särskilt stöd i skolorna ofta överskred den tilldelade budgeten (Skolverket 2008, 

s 32-33). Viktigt i sammanhanget var att en skola aldrig kunde neka en elev stöd med hänvisning till 

bristande resurser (Hedin, 2014). Min enkätundersökning visade att 34,5 procent av rektorerna någon 

gång hade varit tvungna att neka en elev särskilt stöd på grund av resursbrist. 78,5 procent av 

rektorerna i enkätundersökningen upplevde att det hade blivit svårare att få extra ersättning till de 

elever som kunde kopplas till skolans resursteam och 52 procent upplevde att andelen elever som var i 

behov av stöd men blev utan hade ökat. Samtliga rektorer som jag intervjuade var överens om att alla 

elever som var i behov av särskilt stöd var berättigade detta, men ingen uppfattade att kommunen 

utförde regelbundna kontroller för att se till så att skolorna hade tillräckligt med resurser. För att få 

resurser till extra stöd visade en del av rektorernas svar att de uppfattade att de var tvungna att skapa 

resurser genom att omfördela i den befintliga budgeten. Svaren visade att vissa såg det som en del av 

sitt uppdrag medan andra upplevde att de var tvungna att välja bort något ur den befintliga 

verksamheten. Några svar visade att rektorer upplevde att det kunde få negativa konsekvenser för dem 

själva och skolan om de bad om extra resurser. En rektor uppfattade det som om politikerna trodde att 

de hade gett skolorna extra resurser men att dessa extra resurser i verkligheten hade använts för att 

täcka upp indragna resurser inom ett annat skolområde.  

Samtliga rektorer i intervjuerna var överens om att kommunen inte utförde regelbundna kontroller i 

syfte att säkerställa att skolan hade resurser för att ge stöd. Enkätundersökningen visade att rektorer 
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uppfattade att de hade varit tvungna att neka elever stöd men att behovet för stöd hade ökat. Samtidigt 

hade möjligheterna minskat att få resurser till detta stöd, vilket kan tolkas som att rektorerna 

uppfattade att kommunen hade brustit i sitt ansvar som huvudman. I sin avhandling En skola för alla – 

gäller det alla? (2011), till vilken jag tidigare refererat, kommer Ulla Gadler bland annat fram till att 

skillnaderna mellan skollag och verklighet kan förklaras med vilka tolkningar som den enskilde 

tjänstemannen gör. Dessa skillnader kan i sin tur förstoras på grund av att tjänstemännen har andra 

tankar om hur uppdraget skall genomföras, fokus kan till exempel ligga på ekonomistyrning (Gadler 

2011, 14). Detta är även något som styrks av internationell forskning, exempelvis berörde Mulford 

(2003) hur ett decentraliserat skolsystem kunde medföra att fokus hamnade på budgetfrågor istället för 

pedagogiskt ledarskap eller de lagar som var utformade för att styra skolans verksamhet(Mulford 

2003, s 9). Jag ser det, utifrån min egen undersökning, som troligt att detta resonemang går att 

applicera på kommunen som huvudman. 

6.2 Rektorernas uppfattningar om nödvändiga förändringar för stöd enligt 

skollagen 

 

Skolverkets undersökning (2011) visade att var femte elev som var i behov av särskilt stöd blev utan. I 

skollagen existerade ingen klar definition av vad det särskilda stödet innebar vilket ofta resulterade i 

att definitionsansvaret överfördes till skolorna (Isaksson 2009, s 23). Ingemar Gerrbos (2012) 

definition av elever i behov av särskilt stöd var ”Elever, vilka är i behov av särskilt stöd i sitt lärande 

och/eller sociala utveckling för att hantera sådana svårigheter i skolarbetet, som kan befaras hindra att 

såväl organisationens generella som mera specifika mål, av vilka några särskilt mäts i slutet av det 

tredje, sjätte och det nionde skolåret, uppnås”(Gerrbo 2013, s 37). Denna definition stämde bra 

överens med Skolverkets eget försök till definition som fanns den juridiska vägledningen Elevers rätt 

till kunskap och särskilt stöd (2012). Den beskrev det särskilda stödet som de tillfällen under skoltiden 

som elever stötte på svårigheter som krävde stödåtgärder. Dessa stödåtgärder skulle finnas kvar så 

länge det fanns en risk att eleven, utan dem, riskerar att ej uppnå kunskapsmålen (Skolverket 2012, s 

3-4). Det faktum att definitionsansvaret ofta flyttades över till skolorna gjorde det intressant att 

undersöka rektorernas uppfattningar om vad som behövde göras för att alla elever skulle få stöd. 

Rektor på skolan är dessutom den som beslutar om en elev ska få stöd eller inte (Rapp 2009, s 45-47). 

Några av svaren i min studie visade på uppfattningen att det som krävdes för att öka andelen elever 

som erhöll stöd var att öka läraryrkets status så att fler skickliga studenter lockades att bli lärare. Att 

möjligheter gavs för att vidareutbilda personalen i att möta elever som var i behov av särskilt stöd var 

även en vanlig uppfattning. Denna uppfattning stämde bra överens med de resultat Skolverkets 

kommit fram till i sina rapporter vilka visade att den effektivaste resursen var kunniga och kompetenta 

lärare (2013:10 2013, s 84-85). Att kunniga lärare var avgörande för elevers möjligheter att lyckas i 

skolan stöds även av internationell forskning (Loreman m fl. 2005, s 6). Andra svar visade på 
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uppfattningen att det var ineffektiva organisationer, såväl inom som utanför skolan som förhindrade att 

tillräckligt med resurser fanns tillgängliga för att hjälpa alla elever. Att det föreligger brist på resurser 

för att ta hand om eleverna är dokumenterat och nämndes såväl av Gerrbo (2012) som i Skolverkets 

egen undersökning (Skolverket 2008, s 32-33). Flera av rektorerna var även av uppfattningen att det 

var viktigt att tidigt fånga upp de elever som behövde stöd för att minska behovet av särskilt stöd i de 

senare årskurserna. Skolverkets undersökning konstaterade ett positivt orsakssamband mellan 

stödinsatser och skolresultat (2013:10 2013, s 85-86). Ett sätt att komma närmre svaret på vad som 

hindrade att rektorernas uppfattningar om vad som behövde göras för att alla elever skulle erhålla stöd 

omsattes i praktiken kan finnas i att det är skillnad i resursfördelningen mellan skolor och kommuner. 

Enligt forskning var denna variation ett resultat av att det var de enskilda kommunerna, alltså inte 

staten, som föredelade de ekonomiska resurserna (Gadler 2011, s 118). Enligt skolverkets 

undersökning (2013) hade inte kommunerna gjort tillräckligt för att fördela resurserna efter elevernas 

individuella behov vilket i slutändan kunde påverka den likvärdiga kvalitén i skolan (Skolverket 2013, 

s 18-19). Min undersökning visade att rektorernas uppfattning om att skolorna inte hade erhålligt 

tillräckligt med resurser var utbredd.  

6.3 Rektorernas uppfattningar om likvärdigheten i skolan 

 

Ett av de krav som staten ställer på rektorerna är att de garanterar att skolan är likvärdig (Rapp 2009, s 

45-47). Likvärdighetsbegreppet finns, som tidigare har framgått, med i skollagens första kapitel som § 

9 (SFS 2010:800) och likvärdighetsbegreppet är ett fundament inom den svenska skolan (SOU 2014:5, 

s 212). I Inger Assarsons avhandling Talet om en skola för alla (2007) beskrev hon hur 

likvärdighetstanken var tätt sammanlänkad med solidaritets- och rättvisetanken. Alla elever, även de 

som hade svårigheter, skulle ha lika möjligheter att klara av skolans mål (Assarsson 2007, s 26). Även 

internationell forskning har behandlat vikten av en inkluderande skola (Loreman m fl. 2005, s 2). 

Salamancadeklarationen konstaterade att skillnaderna mellan barn är normala och att inlärningen ska 

utformas efter deras behov och förutsättningar (Svenska Unescorådet 2006, s 24). En relevant fråga i 

sammanhanget var om den svenska skolan idag klarade av att leva upp till likvärdighetstanken. Såväl 

Skolverket (Skolverket 2012, s 6-7) som Statskontorets rapporter (2013) belyste den minskade 

likvärdigheten i den svenska skolan. Över 80 procent av rektorerna i min enkätundersökning 

uppfattade inte den svenska skolan som likvärdig. Samtliga rektorerna som intervjuades ansåg inte 

heller att skolan var likvärdig. Som förklaring till uppfattningen om att skolan hade brustit i 

likvärdighet angavs skillnader i ekonomiska förutsättningar mellan skolor, segregationen som hade 

skapats av det fria skolvalet, skillnaderna i hur kommuner sinsemellan tolkade skollagen och en 

förändrad föräldrakultur. För rektorerna i min undersökning var således likvärdigheten långt ifrån en 

reell verklighet. De uppfattade inte bara att skolan hade brustit i likvärdigheten, de kunde även 

specifikt peka ut orsaker till varför det var så. Rektorernas uppfattningar om orsaken till den minskade 
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likvärdigheten stämde dessutom överens med såväl forskning som rapporter. Den stora 

samstämmigheten i rektorernas uppfattningar om bristen på likvärdighet är väl värd att fundera över. 

När en klar majoritet av dem som är tillsatta att garantera att likvärdigheten upprätthålls inte själva 

anser att det föreligger likvärdighet kan det ses som symptom på det som Gerrbo (2013) skriver, 

nämligen att det har visat sig svårt att gå från teori till praktik när det gäller 

likvärdighetstanken(Gerrbo 2013, s 15). Inkluderingstanken, som är tätt sammanknuten med alla 

människors lika värde samt rätt att få tillträde till ordinarie skolform (Gerrbo 2012, s 19-20) går även 

att koppla till Knowles (2011) tankar om att skolan hade en skyldighet att skapa förutsättningar för alla 

elever (Knowles 2011,s 8). Liknande tankegångar berörde även Loreman, Deppler och Harvey (2005), 

elevens behov fick aldrig bli problemet, det var skolan som måste anpassa sig (Loreman m fl. 2005, s 

4).   

6.4 Rektorernas uppfattningar om att arbeta inkluderande 

 

Som jag tidigare har nämnt i denna uppsats är ett inkluderade arbetsätt att arbeta med elevens behov i 

centrum. Salamancadeklarationen betonade att integrerade skolor borde vara något som alla nationer 

strävade efter. Såväl Assarson (2007) som Gerrbo (2012) berörde vikten av att skolorna arbetade 

inkluderade. Även internationell forskning av Loreman, Deppler och Harvey (2005) samt Knowles 

(2011) betonade vikten av inkludering. I den svenska versionen av Salamancadeklarationen har ordet 

”Inclusion” översatts till ”Integrerad”. Vanligtvis översätts ”Inclusion” med ”Inkluderande” 

(Svenska Unescorådet 2006, s 9). 

Samtliga rektorer som jag intervjuade var överens i sina uppfattningar om att elevernas behov borde 

ligga till grunden för hur skolverksamheten utformades. En avsevärd andel av rektorernas svar i 

intervjuerna visade på uppfattningen att bristande ekonomiska resurser resulterade i att 

inkluderingsarbetet blev svårare. En annan vanlig uppfattning, som gick att utläsa ur svaren, var att 

skolan inte hade lyckats med att individanpassa undervisning till eleverna. Detta resulterade i att 

inkluderingen blev svår att genomföra. Internationell forskning har berört rektorns viktiga roll för 

inkluderingsarbetet, en drivande rektor kan skapa möjligheter för att inkluderingen skall lyckas 

(Edmunds & Macmillan 2010, s 2-3). En förutsättning för att detta arbete skulle lyckas var att rektor 

kunde ägna en större del av sitt uppdrag till att vara pedagogisk ledare och mindre tid till att vara 

administrativ chef (Mulford 2003, s 3).  
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6.5 Rektorers uppfattningar om de krav som staten respektive kommunen ställer 

på dem 

 

Som statens representant i skolan är rektor tillsatt att leda det pedagogiska arbetet på skolan. Rektor 

har ett dubbel huvudmannaskap, ett gentemot staten och ett gentemot kommunen. Kraven från staten 

domineras av de nationella målen, i vilka bland annat läroplaner och skollag återfanns, medan kraven 

från kommunen domineras av budgetarbete, personalansvar och arbetsgivaransvar (Ekholm m fl 2000, 

s 40-41). Eftersom det är kommunen som tilldelar skolorna resurser kan detta bli ett dilemma för 

rektorerna och det hände enligt Jarl och Rönnberg (2010) att rektorer ibland var tvungna att bryta mot 

den tilldelade budgeten för att garantera eleverna det stöd som de enligt lagen hade rätt till (Jarl & 

Rönnberg 2010, s 154-155). Undersökningar visade att ett flertal rektorer uppfattade trycket på att 

hålla den tilldelade budgeten som starkt (Rapp 2009, s 157-158). Att som rektor efterfråga ytterligare 

resurser till verksamheten kunde även medföra att de blev tilldelade nya uppgifter inom organisationen 

(Jarl & Rönnberg 2010, s 153). Vid tillfällen då det statliga uppdraget krockade med det kommunala 

uppdraget tycktes det finnas en tendens prioritera budgeten (Augustinsson & Brynolfsson 2012, s 

171). Detta kunde bero på att tjänstemännen som tilldelade skolan dess resurser lägger mer vikt på 

ekonomistyrning än vid pedagogiska resultat (Gadler 2011, s 14). Min enkätundersökning visade en 

klar samstämmighet (100 procent) bland rektorerna i uppfattningen om statens viktigaste krav på dem 

var att följa skollagen. Detta resultat stämde väl överens med de nationella undersökningarna (Nihlfors 

& Johansson 2013, s 54). Likaså var samstämmigheten bland rektorerna stor, 93 procent, beträffande 

uppfattningen att ett av kommunens viktigaste krav var att hålla sig inom budgeten. Att de förhöll sig 

på följande sätt var i sig inte särskilt anmärkningsvärt, då skolan bara var en del i en kommunal 

organisation som hade fler obligatoriska uppgifter som alla krävde ekonomiska resurser (Statskontoret 

2013, s 87). Anmärkningsvärt var dock de tillfällen då det statliga uppdraget riskerade att krocka med 

det kommunala uppdraget. En klar majoritet av rektorerna (77, 5 procent) uppfattade att de hade stått i 

valet att antingen bryta det statliga eller det kommunala uppdraget. Vid en eventuell konflikt mellan 

uppdragen ska det statliga väga tyngst, vilket bland annat kan ses i Skolinspektionens roll (Rapp 2009, 

s 192-193). Vilka incitament hade då rektorerna att prioritera det statliga uppdraget före det 

kommunala? Nästan hälften, 48, 5 procent, av rektorerna i enkätundersökningen uppfattade att det var 

sämre för deras karriärmöjligheter inom kommunen att välja att prioritera det statliga uppdraget 

framför det kommunala. Eftersom samtliga rektorer var överens om det viktiga i att följa skollagen har 

jag dragit slutsatsen att de förstod vikten av att alla elever som var i behov av stöd fick det. Att det 

däremot kunde finnas en eventuell intressekonflikt och att flertalet uppfattade att deras 

karriärmöjligheter ökade genom att ge det kommunala uppdraget tolkningsföreträde är värt att beakta. 

Det visade att uppfattningen om att den kommunala huvudmannen ibland valde ekonomi framför alla 
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elevers bästa var utbredd bland rektorerna i min undersökning. Detta styrks bland annat av Rönnbergs 

och Jarls resonemang i boken Skolpolitik från riksdagshus till klassrum (2010).  

Intervjuernas svar visade att en del rektorer uppfattade att staten och kommunen hade, i stort sett 

samma, krav på dem som rektorer. De skulle följa skolagen men hade även en budget att följa vilket 

de såg som naturligt. Andra svar visade att vissa rektorer uppfattade att budget i balans stod över alla 

andra mål; att bryta den tilldelade budgeten eller välja att prioritera det statliga uppdraget framför det 

kommunala kunde medföra att de blev omplacerade inom organisationen. Att det finns en risk för 

omplacering vid prioritering av det statliga uppdraget stöds bland annat i skriften Skolpolitik från 

riksdagshus till klassrum (2010) samt debatten i media. Den har visat att rektorer som valde stöd till 

elever framför budget i balans faktiskt hade hamnat i onåd hos den kommunala huvudmannen 

(Sydvik, 2013; Sundén Jelmini, 2013). En del svar visade att vissa rektorer uppfattade att det var en 

balansakt att få det statliga och de kommunala intressena att samspela. Som exempel på de skilda 

intressena påvisade de hur den kommunala huvudmannen hade lagt sig i den interna 

tjänstefördelningen på skolan. Detta kan strida mot skollagen då det är rektor som ansvarar vilka hen 

anställer (SFS 2010:800 § 9-10). Den kommunala huvudmannens ibland bristande tilltro till rektors 

förmåga att leda utvecklingsarbetet på skolan stöds bland annat i rapporten Rektor – en stark länk i 

styrningen av skolan (Nihlfors & Johansson, 2013). Internationell forskning har även visat att ett 

decentraliserat skolsystem kan innebära att fokus förflyttas från lagar till budgetarbete (Mulford 2003, 

s 9).    

6.6  Rektorers uppfattningar om det föreligger en diskrepans mellan de statliga 

kraven och den kommunalt tilldelade budgeten 

 

För att alla elever ska få stöd krävs att det finns resurser som skapar möjlighet att realisera skollagens 

intentioner (Gerrbo 2013, s 19-20). När inte resurserna finns tillgängliga uppstår det en diskrepans 

mellan lag och verklighet. Att det var svårt att omsätta likvärdighetstanken från skollagen till 

verkligheten berörde Assarsson (2007) i Talet om en skola för alla. Av rektorerna i min 

enkätundersökning uppfattade 93 procent att det fanns en diskrepans mellan de ekonomiska 

resurserna som skolorna tilldelades av kommunen jämfört med de krav som ställdes på dem i 

styrdokumenten. Samtliga rektorer som intervjuades var överens i uppfattningen om att det fanns en 

diskrepans. En del svar visade att de uppfattade att diskrepansen yttrade sig i för få resurser, såväl 

ekonomiska, lokalmässiga som personalmässiga. Andra svar visade på uppfattningen att skollagens 

krav att alla elever fick stöd var så vida att det i praktiken var en omöjlighet att genomföra dem. 

Ytterligare en uppfattning var att elevtapp skapade diskrepans. De skolor som hade det svårt att värva 

elever fick det hårdare ekonomiskt, vilket ledde till att tjänster drogs in. Möjligheterna att ge eleverna 

stöd minskade således. Att skolor med vikande elevunderlag fick det svårare och att dessa skolor 
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oftare hade en större procentuell andel elever i behov av stöd styrks av Statskontorets rapport 

Resurserna i skolan (2013). Ulla Gadler belyste i sin avhandling En skola för alla – gäller det alla? 

(2011) problematiken med att resursfördelningen i skolan inte främst styrdes av vad skolans 

pedagogiska personal hade kommit fram till utan vad externa experter, som arbetade utanför 

skolansområde, hade kommit fram till (Gadler 2011, s 13). Synkpunkterna i Gadlers avhandling är 

relevanta för att förstå vikten av rektorernas uppfattningar angående en diskrepans. De är bland annat 

tillsatta för att garantera att alla elever som behöver stöd får det samtidigt som de är de som är 

ansvariga för att stöd ges (SFS 2010:800). Om en klar majoritet av personerna som har detta ansvar 

signalerar att det finns en brist mellan mål och medel är det en indikation på att det faktiskt inte har 

tilldelats tillräckligt med medel för att uppnå målen. Eftersom definitionsansvaret av vilka elever som 

är i behov stöd ofta flyttas över till skolans personal (Isaksson 2009, 23) anser jag, med stöd av min 

undersökning, att det är viktigt att ta deras åsikter i beaktande.  

Det kan även förehålla sig så att skollagens mål är så vida att det i praktiken blir problematiskt att 

uppfylla dem som Assarsson (2007) belyser. Då solidaritets- och rättvisetanken (Assarson 2007), 

inkluderingstanken (Svenska Unescorådet 2006) och tanken om alla människors rätt till tillträde och 

delaktighet till skolan (Gerrbo 2012) är väl utbredda är det antagligen föga troligt att de kommer 

strykas för att passa in i verkligheten när det gäller resursfördelningen till skolorna. Att ett flertal 

kommuner inte på en tillräcklig nivå fördelar resurserna i skolan efter elevernas förutsättningar finns 

det dock belägg för (Skolverket 2013, s 53-54). 

6.7 Den första och den andra ordningens perspektiv 

 

Fenomenografin skiljer, som jag tidigare har berört, mellan den första och den andra ordningens 

perspektiv. I den första ordningens perspektiv fanns fakta, exempelvis regler för hur någonting ska 

fungera. Den andra ordningens perspektiv handlade om upplevelsen av dessa fakta (Marton 1981, s 

177).  

I denna uppsats har jag haft som mål att undersöka hur rektorer uppfattar de skyldigheter de har enligt 

skollagen i relation till de ekonomiska medel som de tilldelas av kommunen samt ställa det i relation 

till pedagogisk forskning. Den första ordningens perspektiv har utgjorts av styrdokument, rapporter 

samt nationell och internationell pedagogisk forskning, vilka jag har berört i uppsatsens kapitel 

bakgrunds och litteraturöversikt. Den andra ordningens perspektiv har utgjorts av mina 

undersökningar och är rektorernas undersökningar och är rektorernas svar som har sammanställts i 

kategorier och kan kopplas tillämpningen av styrdokumenten. 

Den ursprungliga fenomenografin hade som syfte att studera elevers uppfattningar om ett fenomen i 

syfte att öka förståelsen för undersökningsområdet. Genom att förstå hur elever uppfattade inlärningen 

kunde en lärare bättre anpassa undervisningen för just den eleven (Larsson 1986, s 14-16). För att 
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förstå hur skolan fungerade idag är det inte tillräckligt, att ta fasta på styrdokumenten för att få en bild 

av den faktiska verksamheten. Viktigt är även att de personer som arbetare inom verksamhet får 

beskriva sina upplevelser. Dessa upplevelser kan i sin tur leda till en ökad förståelse hos dem som ger 

verksamheten dess ekonomiska ramar. 

När jag ställer resultaten av min undersökning, rektorernas uppfattningar, mot styrdokumenten kan jag 

konstatera att det finns en skillnad i hur verkligheten uppfattas av rektorerna jämfört med hur den 

enligt skollagen skall vara. Om denna skillnad är uppfattad av skolans rektor torde den även vara 

uppfattad av de som arbetar inom skolan, de vill säga elever, lärare och annan personal. Debatten i 

media, skolverkets rapporter samt forskning inom området talar för att rektorernas uppfattningar inte 

är isolerade till dem.  

Det fanns en skillnad i uppfattningen, det vill säga den andra ordningens perspektiv gentemot 

styrdokumenten, den första ordningens perspektiv i flera av mina frågeställningar. Ibland var 

skillnaden mellan uppfattningen och styrdokumenten utbredd och enhetlig i rektorernas svar. Vid 

andra tillfällen förelåg en större variation bland uppfattningarna. 

När det gällde den första frågeställningen, den om möjligheterna till att få extra resurser till stöd skilde 

sig rektorernas uppfattningar mot Skolverkets direktiv. Den kommunala huvudmannen undersökte inte 

att skolorna hade tillräckligt med resurser för att ge alla elever stöd. Några svar innehöll uppfattningar 

om att det fanns möjlighet att söka extra stöd till enskilda elever som kunde kopplas till skolans 

resursteam genom tilläggsbeloppet medan andra konstaterade att ”inte ens de elever som hade 

livshotande sjukdomar fick pengar” (Rektor 06). 

Angående den andra frågeställningen, den gällande vad som behövde göras för att alla elever skulle få 

stöd stämde rektorernas uppfattningar överens med vad exempelvis Statskontorets rapport (2013) och 

Gerrbo (2012) hade pekat ut som effektiva stödåtgärder för skolan. Exempel på förbättringsarbete var 

bland annat att vidareutbilda personalen (Skolverket 2011, s 32-33) samt att ge ökade resurser till 

verksamheten (Gerrbo 2013, s 19-20). Rektorerna betonade även som Loreman, Deppler och Harvey 

(2005) vikten av kunniga lärare.  

Den tredje frågeställningen berörde rektorernas uppfattningar om likvärdigheten i skolan. En klar 

majoritet av rektorerna uppfattade att den svenska skolan inte var likvärdig. Här förelåg således stor 

skillnad mellan den första och den andra ordningens perspektiv. Eftersom likvärdigheten utgör ett av 

fundamenten i skollagen (SFS 2010:800) och det är rektorerna som ansvarar för denna likvärdighet 

finner jag skillnaden mellan den första och den andra ordningens perspektiv värd att uppmärksamma. 

När det gällde frågeställningen om rektorernas uppfattning om inkludering visade min underökning 

och forskningen att det förelåg en skillnad mellan den första och den andra ordningens perspektiv. 
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Undervisningen var inte tillräckligt individanpassad till varje enskild elevs behov. Såväl rektorerna i 

min undersökning som forskningen (Loreman m fl. 2005) poängterade att det var skolan som skulle 

anpassa sig efter eleven och inte tvärtom. Denna tanke återfinns även i Salamancadeklarationen (1994) 

som Sverige har skrivit under. 

Syftet med frågeställning fem var att belysa om det fanns några skillnader i rektorernas uppfattningar 

angående de krav som den statliga och den kommunala huvudmannen ställde på dem. Min 

undersökning visade hög samstämmighet angående uppfattningen om de krav som staten ställde på 

rektorerna. När det kom till uppfattningen om vilka krav som den kommunala huvudmannen ställde på 

dem var många överens om att budgetarbetet hade en central roll. I vissa fall uppfattade rektorerna att 

budgetarbetet var en naturlig del av arbetet. Andra uppfattade kommunernas signaler som att det var 

viktigare att hålla sig inom budgeten än att följa skollagen. I vissa fall rådde det alltså stor skillnad 

mellan den första och den andra ordningens perspektiv. En förklaring till skillnaderna mellan 

rektorernas kan vara deras uppfattning gällande bristen på likvärdighet i den svenska skolan. Om 

skolor inte erhåller jämbördiga ekonomiska villkor, vilket kan ske vid elevtapp (Nihlfors & Johansson 

2013, 24) är en möjlig tolkning att fokus flyttas från det pedagogiska arbetet till det ekonomiska. Detta 

antagande stöds av den del av min undersökning där rektor 02 konstaterar att skolor som lyckas locka 

många elever inte får problem med ekonomin utan kan fokusera på måluppfyllelse. 

I den sista frågeställningen undersökte jag om rektorerna uppfattade att det fanns en diskrepans mellan 

de statliga kraven och den kommunalt tilldelade budgeten. Enligt min undersökning förelåg en stor 

samstämmighet bland rektorerna i uppfattningen att det existerade en diskrepans mellan de statliga 

kraven och den kommunalt tilldelade budgeten. Diskrepansen uppstod när lagarna från den första 

ordningens perspektiv inte ges tillräckligt med resurser för att kunna efterlevas. Anledningen till denna 

diskrepans kan ligga i att det från kommunalt håll varit fokus på ekonomistyrning (Gadler 2011, s 14). 

Diskrepansen kan även förklaras med att resursfördelningen i skolan inte främst styrs av vad skolans 

pedagogiska personal har kommit fram till utan vad externa experter, som arbetar utanför skolans 

kompetensområde, har kommit fram till (Gadler 2011, s 13). Jag tycker mig även, via intervjuerna ha 

fått stöd för att tolkningsföreträdet när diskrepanssituationer uppstår inte ligger hos rektorerna utan hos 

tjänstemännen, vilket Gadler (2013) förde fram i sin avhandling.  

En möjlig tolkning till resultaten i denna uppsats, med stöd av fenomenografins tankar om förståelse 

(Larsson 1986, s 14-16) och med stöd från min undersökning kan vara att den kommunala 

huvudmannen i vissa fall inte har förstått rektorerna. Denna brist på förståelse kan yttra sig genom att 

huvudmannen till exempel inte har förstått konsekvenserna av att en vaktmästartjänst tas bort eller hur 

elevtapp påverkar möjligheterna för en skola att skapa en fungerande inre organisation som har 

huvudfokus på det pedagogiska arbetet. Bristen på förståelse kan även i vissa fall ta sig uttryck i att 

den kommunala huvudmannen inte har försäkrat sig om att skolorna har tillräckligt med resurser för 
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att garantera att alla elever får tillräckligt stöd. Om det inte existerar en kontinuerlig försäkran om att 

det finns tillräckligt med resurser för stöd, kommer det inte heller finnas någon förståelse för de 

rektorer som larmar om att resurserna är så knappa att de själva måste gå in och laga eluttag istället för 

att fokusera på att vara skolans pedagogiska ledare. Det kan även vara så att den kommunala 

huvudmannen inte alltid har de nödvändiga kunskaperna för att kunna implementera skollagen på ett 

optimalt sätt, något som Gadler (2011) berört i sin avhandling.    

Frågeställningarna i denna uppsats lever inte isolerade ifrån varandra i verksamheten. Rektorernas 

uppfattningar om diskrepans mellan de krav som skollagen ställer på dem och den kommunalt 

tilldelade budgeten kan tänkas hänga samman med uppfattningen att den statliga och den kommunala 

huvudmannen har skilda krav på dem, krav som inte alltid går att förena. Detta stöds bland annat av 

Gadlers avhandling (2011) och rapporten Rektor – en stark länk ni styrningen av skolan (Nihlfors & 

Johansson, 2013). Ur detta kommer även uppfattningen om möjligheterna att få extra resurser till stöd. 

En majoritet av rektorer upplevde att det hade blivit svårare att få extra resurser till de elever som 

behövde stöd. Eftersom skolagen säger att alla elever som behöver stöd skall få det (SFS 2010:800), 

går även denna frågeställning att koppla till de skillnader i uppdragets tolkningar som den statliga och 

den kommunala huvudmannen gör. Stor betydelse har även vem som har tolkningsföreträde. Min 

undersökning visade samma resultat som Augustinsson och Brynolfsson (2012), nämligen att när 

konflikt uppstår mellan mål och medel tycks budgetmålet vara prioriterat (Augustinsson & 

Brynolfsson 2012, s 171). Ur ovanstående uppfattningar går det även att förstå uppfattningen att 

skolan inte var likvärdig. Denna tes styrks av Persson och Perssons (2012) antagande om att 

stridigheter mellan kommunala mål och skollagens intentioner kan underminera likvärdigheten i den 

svenska skolan (Persson & Persson 2012, s 64). Även uppfattningen om bristande inkludering går att 

koppla till att det inte har tilldelats tillräckligt med ekonomiska resurser, vilket min undersökning 

visade.  

Rektorernas uppfattningar om vad som krävs för att alla elever skall få stöd kan ses som en del av 

vägen mot att upphäva uppfattningarna om bristande likvärdighet, bristande inkludering och 

diskrepansen mellan de krav som skollagen ställer på dem i relation till den kommunalt tilldelade 

budgeten.  

Den svenska skolan står inför en utmaning då den ska leva upp till tanken om en skola för alla som 

Salamancadeklarationen nämner (Svenska Unescorådet, 2006). Svensk forskning har betonat vikten av 

att alla elever ges samma möjligheter som ett led i den demokratiska tanken (Assarsson 2007, s 23). 

Internationell forskning betonade att det aldrig är elevens uppgift att anpassa sig, det är skolans uppgift 

(Loremanm fl. 2005, s 4). Baserat på den forskning och de rapporter jag har berört i denna uppsats, 

samt även min egen undersökning, är det uppenbart att skolan ännu inte har nått fram till den 

inkluderande skola som fastslogs i Salamanca 1994. Att rektor har en central roll att spela i detta 
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arbete stöds bland annat av Edmunds coh Macmillan (2010) i boken boken Leadership for inclusion – 

A Pracical guide. Baserat på resultatet av min undersökning är jag benägen att hålla med författarna.  
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7. Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var Att undersöka hur rektorer uppfattar de skyldigheter de har enligt 

skollagen i relation till de ekonomiska medel de tilldelas av kommun samt att ställa detta i relation till 

pedagogisk forskning. 

Det resultat som jag med min undersökning kom fram till var att en klar majoritet av rektorerna 

uppfattade att det fanns en diskrepans mellan skollagens mål och de kommunalt tilldelade medlen. 

Rektorernas uppfattningar om att få resurser till stöd, likvärdigheten i skolan, förväntningarna från den 

statliga och den kommunala huvudmannen visade att de fanns ett glapp mellan de statliga 

styrdokumenten och hur de i praktiken efterlevdes av den kommunala huvudmannen. 

Ett av fenomenografins ursprungliga syften var att dess undersökningar skulle generera förståelse. Ur 

förståelsen kunde en lärare bättre begripa sina elever vilket gjorde att hen blev skickligare på att lära 

ut. Baserat på min underökning och mina egna erfarenheter som lärare kommer jag nu att resonera 

kring förståelse. 

Om jag vill bli framgångsrik i mitt uppdrag att sprida kunskap till mina elever så blir det oerhört 

mycket lättare om jag förstår dem. Ur förståelsen växer en ömsesidig respekt fram, vi förstår att vi 

ibland har bättre och sämre dagar, att vi har olika möjligheter och förutsättningar för att lära oss saker. 

Det är okej, för förståelsen ger oss möjlighet att tillsammans testa på andra inlärningssätt än kanske 

just det som passar för ”alla andra”. Förståelsen gör att vi gemensamt arbetar mot ett mål och att vi 

gemensamt stöttar varandra när vi möter motgångar.  

Det går antagligen att nå en viss framgång som lärare utan förståelsen, en del klasser är så 

studiemedvetna att det egentligen räcker med att slänga fram en bok och säga ”läs” så sköter de resten 

själva. Att ge sig på den taktiken med elever som har inlärningssvårigheter leder sannolikt till missnöje 

och uppgivenhet. Eleverna skulle antagligen tänka:”- Har du inte förstått varför vi är här?”, ”- Har du 

inte förstått varför vi behöver hjälp?”.  

En styrning av skolan som saknar förståelse för hur dem som arbetar på de ”tuffaste” skolorna 

upplever sin tillvaro är på samma sätt en väg mot missnöje och uppgivenhet. De som arbetar på skolor 

med stabil elevtillströmning kommer nog, precis som de studiemotiverade eleverna, klara sig. Men 

utan förståelse för dem som har det svårast bedömer jag det som komplicerat att nå framgång, att 

skapa ett förtroende samt att genomföra förändringar utan att någon känner sig överkörd. På så sätt är 

förståelsen nästan magisk. 

Jag tror att alla som arbetar inom skolan, från gräsrotsnivå till regeringsnivå, vill skolans bästa. Jag 

tror inte att viljan till att göra en bättre skola saknas. Däremot tror jag att det ibland brister i 
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förståelsen, vilket denna studie har visat. Att öka förståelsen mellan dem som arbetar inom skolan och 

de som fattar beslut som rör skolan borde vara en hjärtefråga för alla parter.  

Det kan också vara så att de beslut som har fattats angående reformer till skolan under de senaste åren 

inte har haft pedagogiska teorier om inlärning som utgångspunkt. Att omfattande reformer faktiskt har 

genomförts utan en solid grund av pedagogiskt forskning att stå på. Det kan vara andra teoribyggen 

som har fått driva skolutvecklingen framåt, teorier om valfrihet och en fri marknad. Om det förhåller 

sig på så sätt tror jag att vi har en delförklaring till den svenska skolans kris. Det ser jag som ett 

mycket intressant och fruktbärande forskningsområde.  
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9. Appendix 

 

9.1 intervjuguide 

 

1. Som Rektor har du bland annat rollen som statens representant i skolan, vilka krav upplever du är de 

är de viktigaste som staten ställer på dig? 

2. Du är även en kommunal tjänsteman, vad upplever du är de viktigaste kraven som den kommunala 

huvudmannen ställer på dig? 

3. Berätta om det finns tillfällen där det statliga uppdraget och det kommunala uppdraget krockar med 

varandra? 

4. Vad tro du kan få mest karriärmässiga konsekvenser för dig, att bryta mot den tilldelade budgeten 

eller att inte ge alla elever som behöver särskilt stöd detta stöd? 

5. Enligt skolverkets allmänna råd om arbete med åtgärdsprogram ”skall den kommunala 

huvudmannen regelbundet försäkra sig om att rektorn för en skolenhet har tillräckligt med resurser för 

att kunna leva upp till skollagens bestämmelser om särskilt stöd. Om inte resurser finns skall dessa 

skjutas till. Är det så? 

6. Finns det en diskrepans mellan de ekonomiska resurserna som skolorna tilldelas av kommunen 

jämfört med de krav som ställs på skolorna i styrdokumenten? 

7. Undersökningar har visat att var femte elev som behöver särskilt stöd blir utan. Vad tror du är 

orsaken till detta?   

8. Vad måste förändras enligt dig för att skolan skall klara av att ge särskilt stöd till alla elever som 

enligt skollagen har rätt till det? 

9. När den nya skollagen började gälla, 2011, fanns det en oro att de enskilda skolorna inte skulle ha 

resurser nog att ge eleverna det stöd som de har rätt till utan att huvudmannen sköt till extra resurser. 

10. Vad innebär skolans kompensatoriska uppdrag för dig? 

11. Vad innebär begreppet ”likvärdighet inom skolan” för dig? 

12. Skolfrågan är en ytterst het potatis just nu. Ett nytt förslag till hur skolan skall förändras kommer i 

stort sett varje vecka. Mindre klasser, tidigare betyg, mer ordning, höja lärarnas status. Vilken väg 

anser du att skolan måste gå för att vi skall ta oss ur denna svacka? 

13. Om du jämför med 5 år sedan, har det skett någon förändring i möjligheterna för att få extra 

resurser till de elever som kan kopplas till skolans resursteam? 
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9.2 Enkäten 
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