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Abstract 
 

Author and title: Bo Nestor, ”Inte bara en kostnadsfråga” – ledningsgruppers tal om ”barn i 

behov”. (”Children i need -  not just a matter of cost”. Talk and interaction in Management 

Teams.) 

 

In this study, I describe and analyze everyday talk about “special needs children” in the 

schools as the subject of conditioned negotiations in management meetings at the 

administrative level. The focus of the analysis is on the talk and interaction in the negotiation 

rounds that take place among meeting participants – particularly school superintendents and 

principals – in a continual negotiation from discovery of the problem until the administrative 

decision.  

My theoretical premise is based on discourse analysis, meaning that talk and text are seen as 

part of the social practice in which language is used to carry out or accomplish something. In 

the everyday talk they produce, people create order, meaning, and context in their reality. 

People jointly construct the world through everyday conversation, which also has an impact 

on how the world can be understood by individuals.  

The analytical point of departure is thus talk as action and interaction. I have applied a 

qualitative approach with tools from discourse analysis. I report and analyze conversation 

excerpts to show how the negotiation rounds ensue and how meeting participants process, 

negotiate, and renegotiate what they are talking about, what should be done about the matter 

at hand, and the import of the action. Order, meaning, and context are created in the meeting 

participants’ reality in the talk they produce and in the negotiation rounds.  

The study is a substudy of a research project “School management and administration as 

discourse and discursive practice – the leading words” (Sundgren, 2001), which is aimed at 

exploring the meaning of language as a tool for school management and administration in the 

political and administrative arenas. 

 

Keywords: school, superintendent, principals, management teams, discourse, talk and 

interaction, conditioned negotiation, students with special needs. 
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”Inte bara en kostnadsfråga ”  
- ledningsgruppers tal om ”barn i behov” 

Bo Nestor 

 

 

1. Inledning 
 

I föreliggande studie beskriver och analyserar jag vardagstalet om ”barn i behov” i skolan 

som villkorad förhandling i ledningsgruppers möten på förvaltningsnivå. Fokus i analysen 

ligger på talet och interaktionen i de förhandlingsturer som uppstår mellan mötesdeltagarna - 

särskilt skolchef och rektorer - i en kontinuerlig förhandling från uppdagade problem till 

administrativa beslut. Genom referat och analys av samtalsutsnitt visar jag hur 

förhandlingsturerna uppstår och hur mötesdeltagarna processar, förhandlar och omförhandlar 

vad man talar om, vad som skall göras till sakfråga samt innebörden i denna. I det tal man 

producerar tillsammans och i förhandlingsturerna skapas ordning, mening och sammanhang i 

mötesdeltagarnas verklighet. Studien är en delstudie i forskningsprojektet ”Skolans styrning 

och ledning som diskurs och diskursiv praktik – de ledande orden” (Sundgren, 2001) som 

syftar till att undersöka betydelsen av språket som verktyg för skolans styrning och ledning 

såväl på den politiska som på den administrativa arenan. 

 

Samtal och interaktion i institutionella miljöer har varit föremål för ett ökat forskningsintresse 

under de senaste åren. Ett exempel på detta är Mäkitalos (2002) studie av 

yrkesvägledningssamtal för arbetssökande. Ett annat exempel är Nordzell & Börjesson (2004) 

som konstaterar i sin undersökning av arbetslagsledares vardagssamtal i grundskolan att 

forskningen om tal och interaktion är tämligen outvecklad kring skoladminstration. Särskilt 

inom området skolledare i skolorganisationer finns endast ett fåtal studier. Bland dessa vill jag 

nämna Hjörnes (2004) avhandling om hur diagnosticerade elever i behov av särskilt stöd av 

rektorer och elevvårdspersonal i samtal beskrivs och kategoriseras och hur detta sedan 

förmedlas till föräldrarna. Gemensamt för Mäkitalo, Hjörne och Nordzell & Börjesson är att 

en av utgångspunkterna för analysen är de kategorier som mötesdeltagarna gemensamt 
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förhandlar fram för att skapa mening åt det vi ser och hör (Sacks, 1995). Även internationellt 

menar Nordzell & Börjesson att endast ett fåtal studier har presenterats som är inriktade  på 

kategorianalys i tal som producerats av skolledare (Lepper, 2000; Baker, 1997). Säwes (2004) 

studie om hur föräldrar och skolledning samtalar med varandra vid olika möten på en 

dövskola i syfte att prata sig samman, är ett annat exempel på denna typ av forskning där 

skolledares tal och interaktion med föräldrarna analyseras. Vad gäller studier inriktade på 

skolchefer och rektorers vardagssamtal på förvaltningsnivå är dessa inte så vanligt 

förekommande. Däremot är forskningen om rektorer generellt tämligen omfattande 

(Stålhammar, 1985; Ullman, 1997; Scherp, 1998; Svedberg, 2000; Tillberg, 2003 m fl) medan 

antalet studier på skolchefer är något mer begränsat (Cregård, 1996; Nihlfors, 2003; 

Svedberg, 2005). 

 

Några utgångspunkter 
 

I min studie, som har fokus på talet på den kommunala skoladministrativa arenan, har jag, till 

skillnad från de ovan nämnda studierna om tal och interaktion, i första hand fokuserat 

analysen på förhandlingsturerna i samtalet. Med förhandlingstur menar jag här avgränsade 

delar i samtalet som innehåller någondera av vad som kan tolkas som utspel/förslag/bud, 

motbud/ifrågasättande/alternativ, överläggning och avslut/beslut (Bjurström & Nestor, 1985). 

I förhandlingsturerna har jag även inriktat analysen mötesdeltagarnas tal vad gäller 

positionering, allianser samt legitimering, retoriska grepp och villkorande av förhandlingen. 

Med det sistnämnda menar jag en överläggning med inre och yttre förbehåll eller 

inskränkningar som sätter gränser för vad som är förhandlingsbart. Som exempel på detta kan 

nämnas förhandlingar enligt medbestämmandelagen där överenskommelser inte kan träffas 

om verksamhetens mål och inriktning. Ett annat exempel på förbehåll är att det inte föreligger 

något krav på enighet i MBL-förhandlingar. Även vid oenighet fattar arbetsgivaren beslut 

(SFS 1976:580). 

 

I andra hand uppmärksammar jag i studien de kategorier som mötesdeltagarna skapar i vissa 

förhandlingsturer. Man kan säga att  jag här har inspirerats av kategorianalys (Baker, 2000; 

Börjesson & Nordzell, 2004) men att jag inte tillämpar den fullt ut utan mera ser den som 

exempel på meningsskapande -  som former för att förstå hur världen och människorna är och 

ser ut (Börjesson, 2004). 
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Min teoretiska utgångspunkt är diskursanalytiskt inspirerad vilket innebär att tal och text ses 

som en del i den sociala praktiken där språket används för att uträtta eller åstadkomma något. 

I det vardagstal människor producerar tillsammans och i interaktionen skapas ordning, 

mening och sammanhang i människornas verklighet. Genom vardagssamtal konstrueras 

världen gemensamt vilket även har betydelse för hur världen kan förstås av de enskilda 

människorna (Potter, 1996). Analysens utgångspunkt är således talet som interaktion och 

handling. Vad gäller metod kan den beskrivas som en bred kvalitativ ansats där jag hämtat 

verktyg från diskursanalysen. Jag är medveten om detta är en  metod av flera möjliga som 

visar på vissa perspektiv men samtidigt kan begränsa andra. Min tolkning är således endast en 

bland flera möjliga tolkningar där jag ser diskursanalysen som en potential som bidrar  till att 

skapa nya tankar och perspektiv. 

 

Mitt empiriska material består av tre inspelade möten med olika ledningsgrupper på 

förvaltningsnivå i en kommun:  

- Ledningsgrupp med kommunchef , förvaltningschefer (inkl. skolchef) och expertfunktioner 

- Planeringsgrupp med skolchef och rektorer samt handläggare. 

- Chefsmöte med skolchef, rektorer och förskolechefer samt handläggare. 

 

I den studerade kommunen är skolchefen relativt nyanställd vid en nyligen omorganiserad 

förvaltning som innefattar alla verksamhetsdelar med inriktning på barn- och ungdomar upp 

till 16 år. Särskola och ”specialenhet”1 lyder under annan förvaltning och nämnd. Som en 

förutsättning för medverkan i studien har anonymitet och konfidentialitet utlovats både vad 

gäller kommun och mötesdeltagare. Kommunen har varit mycket tillmötesgående och låtit 

mig få tillgång till både dagordning och minnesanteckningar från resp. möte i den mån dessa 

upprättats. Samtliga möten som varade ca 2,5 timmar inspelades på band. Jag var själv diskret 

närvarande, skötte bandspelaren, observerade och förde egna anteckningar men deltog inte i 

samtalet. Banden har transkriberats.  

 

För att avgränsa arbetet har jag efter upprepade läsningar av utskrifterna av de inspelade 

mötessamtalen valt ut ett område som återkommer i alla samtalen - ”barn i behov” av särskilt 

stöd - och följer detta i alla tre mötena. Uttrycket ”barn i behov” förekommer inte som 

                                                
1 I kommunen finns möjlighet till specialundervisning för elever i behov av särskilt stöd på en särskild mindre 
skolenhet här kallad ”specialenheten”. 
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officiellt begrepp i de statliga styrdokumenten Lpo 94, Lpfö 98, Skollagen eller i kommunens 

skolplan. Istället talas det om ”elever i behov av särskilt stöd”, ”elever med särskilda behov”, 

”barn med behov av särskilt stöd”, ”elever som har svårigheter i skolarbetet”, ”elever med 

bristfälliga kunskaper”, ”elever med funktionshinder”, ”särskolan” och ”elever i särskild 

undervisningsgrupp.” Skolverket (1998) konstaterar att det inte finns någon närmare 

definition på vad som menas med ”särskilda behov eller svårigheter” men att det finns en 

skillnad i sättet att se på ”i behov” och ”med behov.” Det förstnämnda skall relateras till en 

likvärdig utbildning med en ”ovillkorlig rätt” att få särskilt stöd, medan det sistnämnda 

fokuserar på de individuella problemen. Skolverket menar att det skett en successiv 

förskjutning i användningen av begreppen från ”med behov” till ”i behov” (a.a. s 21).2  Mot 

bakgrund av detta synes begreppet ”barn i behov”, enligt min tolkning, vara en lokalt 

samlingsuttryck för läroplanens skrivning ”elever i behov av särskilt stöd” och/eller 

skollagens skrivning ”elever med behov av särskilt stöd”. Området är enligt min uppfattning 

intressant därför att det är både en tydlig statlig uppgift för skolan och rektor enligt skollagen 

och läroplanen och en  prioriterad fråga i den undersökta kommunens skolplan. 

 

De inspelade banden har skrivits ut ordagrant med pauser, ljud, upprepningar och betoningar. 

Samtalet om ”barn i behov” beskrivs och analyseras med hjälp av referat och samtalsutsnitt 

från mötena. Redovisade samtalsutsnitt i denna arbetsrapport är redigerade på så sätt att 

upprepningar, vissa ljud t ex ”äh” och kortare pauser är borttagna.3. Utöver detta är namn och 

vissa ord utbytta. Redigeringen är  gjord dels för att förbättra läsbarheten dels för att säkra 

anonymitet för kommun, skolor och deltagare. Av samma skäl benämnes alla deltagare med 

bokstäver enligt lista  och med ”hon” oavsett kön. Orsaken till detta är att männen är i 

minoritet och skulle av det skälet kunna identifieras. 

Tolkning av texten görs utifrån perspektivet att den kan  förstås som en del i en förhandling 

mellan de inblandade aktörerna. Frågan om ”barn i behov” skall därför ses som ett exempel 

på hur olika förhandlingsturer i en ledningsgrupp på denna nivå uppstår och kan förstås. 

 

Mötena redovisas i löpande text som beskriver upptakt och uppföljning till de 

förhandlingsturer som äger rum i det andra mötet mellan skolchef och rektorer. 

                                                
2 Se även Börjesson, Mats. (1997): Om skolbarns olikheter. Diskurser kring ”särskilda behov” i skolan – med 
historiska lämförelsepunkter. 
3 I samtalsutsnitten används följande transkriberingssymboler: 
…  Tre punkter markerar paus längre än ca tre sek. 
__ Understrykning markerar tydligt märkbar betoning av ord eller del av ord. 
/…/ Tre punkter inom snedstreck markerar text som uteslutits. 
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2. Upptakt 
 

Jag kommer att inleda med att redovisa hur frågan om ”barn i behov” initieras i den första av 

de studerade grupperna för att sedan fortsätta med hur den hanteras i de två följande mötena. 

”Barn i behov” tas upp första gången i mötet med ledningsgruppen bestående av 

kommunchefen (Kc), skolchefen (S), andra förvaltningschefer (F1, F2…) samt 

ekonomichefen (Ec), personalchefen och en ekonomiassistent. Frågan finns inte med på 

dagordningen men uppkommer vid ett tillfälle under mötet. Delar av detta samtal på 5 minuter 

är särskilt intressant att analysera dels därför att det visar i vilket samband frågan om barn i 

behov introduceras, vad som är problemet och hur det principiellt skall lösas och dels därför 

att jag ser detta som en möjlig upptakt till det samtal om barn i behov som förs i 

planeringsgruppen med skolchef och rektorer ca tre veckor senare.  

 

”sen finns det ju faktiskt en annan fundering” 
 

I ledningsgruppsmötet konstaterar Ec vid behandlingen av punkt 2 ”tertialrapport 1 – 

sparåtgärder” efter en genomgång av det ekonomiska läget, att det i första hand är inom 

handikappomsorgen som det största underskottet finns. I samband med detta  kommer 

gruppen in på möjliga åtgärder som på sikt kan leda till minskade utgifter inom 

handikappområdet. Ec menar att det måste ”ligga ett tryck på beställarsidan” för att ”det 

måste hända något där under året” och fortsätter 

 
Ec …alltså vi kan inte låta bli att lägga nåt på handikappomsorgen inte när den ser ut som den gör 

sen finns det ju faktiskt en annan fundering som vi måste ta tag i tills nästa års budget och det är 

ju det här med biståndsbedömningen överhuvudtaget. Inom barn och ungdomssidan så råder det 

ju faktiskt områden som är lite glidande inför det här att bestämma om barn är i behov av särskilt 

stöd ute på skolorna från lite mer allmänna insatser ända till det individuella beslutet om 

handikappstöd till barn och ungdom. Och här är det ju gränserna mellan de sociala insatserna för 

dom vuxna och  äldreomsorgens biståndsbidrag. Där vi kan fundera på egentligen på det här 

med delegation till biståndshandläggare också och hur man verkligen får själva prövningen att 

bli en prövning som vi drar nytta av att vi har kunskaper från olika områden. Om man nu kan 

biståndsbedöma på ett bra sätt… 
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Om jag tolkar detta samtalsutsnitt i ett förhandlingsperspektiv kan detta med utgångspunkt i 

uttrycket ”finns det ju faktiskt en annan fundering” och ”överhuvudtaget” förstås som ett väl 

förberett förhandlingsutspel av Ec.  Ec har under beredningen av problemet med det stora 

underskottet inom handikappomsorgen jämfört med liknande problem inom området barn i 

behov av särskilt stöd inom skolan och konstaterat att orsakerna till de höga kostnaderna är 

”glidande” bedömningar och bristfällig bedömarkompetens. Ett sätt att lösa problemet är att 

vidga området för biståndsbedömning generellt till att även gälla skolan samt att införa ett 

nytt och annorlunda bedömningsätt. En bedömning som kan förstås så att det handlar om nya 

kriterier, flera bedömare, nya beslutsfattare och större kontroll vad gäller vissa barn i behov 

av särskilt stöd -  nämligen de som har de behov som är mest kostsamma. Syftet är att 

tydliggöra gränser mellan olika insatser och bidrag men också till skillnad från nuläget med 

slentrianmässiga beslut få till stånd en reell prövning (”prövningen att bli en prövning”) av 

insats eller placering vilket bör leda till minskade kostnader. Ec legitimerar sitt utspel med att 

detta är någonting som ”vi måste ta tag i tills nästa års budget” vilket andas samma 

beslutsamhet som de tidigare uttalandena om att ”ligga ett tryck” och ”det måste hända 

något”, vilket ger ett intryck av ett ofrånkomligt tvång att det presenterade problemet måste 

lösas. Detta förhandlingsutspel ser jag som ett principförslag i stort vilket stöds av att Ec inte 

tar upp i detalj vilka typer av bedömningar, behov eller elever som avses. Ec:s avslutning i 

utsnittet ”Om man nu kan biståndsbedöma på ett bra sätt…” ser jag som en uppmuntrande 

fråga som syftar till att få övriga i gruppen att reagera på förhandlingsutspelet.  

 

Reaktionen i gruppen på Ec:s utspel blir en intern förhandlingstur om procedurerna kring 

själva beslutsfattandet vilket framgår av följande samtalsutsnitt:  
 

F2 den nya samordnaren. Beslutet tas det av biståndshandläggaren eller tas det av samordnaren? 

F1 det tas i samråd med… man skall alltid samråda med bistånd …med samordnaren. Det är precis 

på samma sätt som handikapparna har haft va? 

S jag tänker nu då när handikappomsorgen ska komma under familjeenheten man skulle då gå in i 

naturligtvis delegation så att .. man kan skriva i samråd med. Man kan också säga att beslutet tas 

av  

Flera (pratar i mun, ohörbart) 

S formellt  

F1 ja men det viktigaste är ju att man har det som en arbetsordning också. Att man alltid diskuterar 

dom här sakerna då får man någon spridningseffekt på det hela så att någon ska känna sig 

ansvarig också. 
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Min tolkning av detta är att gruppen inte går in i själva sakfrågan om att utvidga 

biståndsbedömningen att även gälla skolan utan svarar på Ec:s utspel genom att  initiera en 

diskussion om hur biståndsbesluten skall fattas och av vem – biståndshandläggare eller nya 

samordnaren. I den interna förhandling om detta som utspelas mellan F2, F1 och S är man 

överens om att det ska ske i samråd mellan biståndshandläggare och den nya samordnaren. S 

är noga med att som ansvarig chef för detta område betona vikten av att det skrivs in tydligt 

vilken av befattningshavarna som ”formellt” är ansvarig för beslutet. F1 instämmer i detta 

men menar i fortsättningen på inlägget att ”det viktigaste” inte är själva beslutet utan man har 

en arbetsordning med ständiga diskussioner för att få  ”spridningseffekt” och ansvar. Detta 

inlägg kan förstås som att F har en delvis avvikande mening och vill betona vikten av den 

informella processen i bedömningar framför formella beslutsordningar till skillnad mot övriga 

som yttrat sig. Att gruppen inte reagerar på sakfrågan kan förstås så att gruppen uppfattat att 

frågan inte är förhandlingsbar eller att gruppen avvaktar innan Kc som chef och ordförande 

deklarerat var hon står i frågan. 

 

”göra väldigt roligt utvecklingsarbete” 
 

Kc som inte tidigare yttrat sig i denna fråga gör mot slutet av detta samtal en sammanfatting 

som kan förstås som ett instämmande i problemet, dess orsaker och Ec:s förslag till lösning 

innan hon kort därefter avslutar samtalet om barn i behov: 

 
Kc  ja men det gäller ju att få till stånd ett kreativt tänkande också i samband med eller innan man fattar 

beslut där man binder upp sig för en lösning och  väldigt höga kostnader .. och  det har ju 

biståndshandläggaren jobbat med inom äldreomsorgens grupp men man behöver vidga det så man får 

med dom här biståndsbedömarna på handikapp även då för barn med behov av särskilt stöd. 

/…/ 
Kc ska vi ta och runda av den diskussionen därför att biståndsbedömningen finns möjlighet till att göra 

väldigt roligt utvecklingsarbete som skulle kunna vara väldigt vitalt för ekonomin... 

 

Med utgångspunkt i Kc: s betoning på ”innan” och ”väldigt höga kostnader” kan utsnittet 

förstås som en kritik mot nuvarande sätt att fatta beslut om bistånd till elever i behov av 

särskilt stöd i skolan. Handläggare och beslutsfattare har inte i förväg tagit reda på 

kostnaderna för insatserna och därför behövs ett nytänkande med andra rutiner där 

biståndshandläggarna får en viktig roll. - ett förtydligande av Ec:s problembeskrivning och ett 

stöd för Ec:s förslag till lösning i stort. När det gäller hur frågan skall hanteras i fortsättningen 
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kan Kc:s avslutande utsaga förstås som att det inte finns anledning att diskutera frågan längre 

i detta forum därför att det finns möjlighet för den ansvarige förvaltningschefen S att fortsätta 

med frågan som ett utvecklingsarbete. Kc:s sätt att uttrycka sig detta som ”väldigt roligt” och 

”väldigt vitalt för ekonomin” kan förstås som en uppmaning till S att starta detta 

utvecklingsarbete med barn i behov av särskilt stöd i skolan. 

  

Ovanstående tolkning som jag gjort av samtalet om barn i behov grundar sig på ett perspektiv 

där jag ser samtalet som en förhandling. Kan då samtalet tolkas på ett alternativt sätt? 

Ja, om jag t ex. istället utgår ifrån att Kc: är helt oförberedd när hon mitt i en mening plötsligt 

får ett infall eller en idé  om biståndsbedömning av barn i behov av särskilt stöd i skolan. När 

Ec utvecklar sin tanke finner hon att det låter så orimligt att hon avslutar med att säga ”Om 

man nu kan biståndsbedöma på ett bra sätt…” vilket kan förstås som att Ec mer eller mindre 

tar tillbaka sin idé. F1,F2 och S interna diskussion om beslutsordningen kan då förstås som ett 

tillfälle att ventilera ett praktiskt problem medan man avvaktar vad Kc anser om Ec:s något 

plötsliga och inte särskilt väl övertänkta infall. Kc:s tystnad och sammanfattande avslutning 

kan i detta tolkningsperspektiv i så fall förstås som endast en sammanfattning av vad Ec sagt 

och en till intet förpliktigande avslutning om ”en möjlighet” till  utvecklingsarbete i någon 

obestämd framtid. 

 

3. Förhandlingen 
 

Vilken tolkning som är den mest ”rätta” är här inte intressant. Det som är avgörande i det här 

sammanhanget är hur S har tolkat samtalet - som en uppmaning att initiera ett 

utvecklingsarbete eller som en allmänt samtal om det ekonomiska läget. Den frågan är 

intressant att studera i nästa möte när frågan om barn i behov kommer upp på nytt. Det möte 

som avses är planeringsgruppen med skolchef och rektorer som konstituerats ca en månad 

tidigare och som denna gång utökats med två handläggare. För att kunna följa samtalet har jag 

benämnt deltagarna enligt följande: 

 

A: Rektor för skola A (ej närvarande) 

BC: Rektor för skola B och C 

D: Rektor för skola D 

E: Rektor för skola E 
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F: Rektor för skola F 

G: Rektor för skola G 

S: Skolchef/chef för barn och ungdomsförvaltningen 

Sa: Samordnare av barn i behov av särskilt stöd 

Sp: Handläggare planeringsfrågor 

 

Mötet hade nedanstående dagordning: 

 
1. Inledning.  

2. Föregående möte 

3. Upptagningsområden nuvarande – ev förändringar 

4. Inskrivningsläget inför nästa läsår 

5. Behov av elevantalsminskning resp – ökning på de olika skolorna 

6. Organisationen av särskilda undervisningsgrupper 

7. Förvaltningsgrupper 

8. Friskolor. 

 

Frågan om barn i behov kommer in i samtalet redan under punkt två i dagordningen 

(föregående möte) och kommer sedan att dominera mötet under ca 55 minuter. I min analys 

kommer jag att beskriva och analysera de olika förhandlingsturer som uppstår kring 

- introduktion av frågan 

- probleminventering, orsaker till problemen, förslag till lösningar och ev. beslut 

samt hur mötesdeltagarna i de olika förhandlingsturerna positionerar sig enskilt, i allianser 

och som företrädare för olika intressenter. Jag kommer även att använda mig av 

minnesanteckningarna som ett underlag för dels alternativa tolkningar dels som ett underlag 

där jag visar hur minnesanteckningarna är en fortsättning på vissa förhandlingsturer i mötet 

och på det sättet blir en del i en kontinuerlig förhandlingsprocess. Jag har i analysen delat upp 

samtalet i olika förhandlingsfaser som jag efter läsning av utskrifterna bedömt som 

avgränsade förhandlingsturer i samtalet.  

 

”Barn i behov /…/ plånboken rent ut sagt” 
 

Hur det studerade mötet börjar är även denna gång intressant att belysa eftersom det visar hur 

frågan om ”barn  i behov” uppkommer och förs in i samtalet, vilket enligt den första 

förhandlingsfasen, leder till  fyra olika förhandlingsturer: om skolchefens roll som 
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förhandlingsledare, om dagordningen och barn i behov, om hur en revisionsrapport om barn i 

behov skall hanteras och slutligen om vem som skall samordna detta arbete. 

 

Efter inledningen går S igenom minnesanteckningarna från gruppens tidigare möte och 

konstaterar bl. a att de politiker som gruppen önskat skulle medverka i kommande möten av 

olika skäl tackat nej. På detta besked svarar flera av rektorerna att det ”är synd” S försöker att 

avsluta diskussionen och denna punkt på dagordningen med orden: ”Det om förra mötet!” 

Men detta blir istället inledningen till förhandlingstur om barn i behov. För rektor BC är 

nämligen inte detta ärende avslutat. Hon vänder på frågan om politikernas medverkan i 

gruppens möten på så sätt att politikerna borde vara intresserade av att komma till gruppens 

möten för att lyssna på rektorerna innan viktiga beslut fattas. Som exempel tar BC 

resursfördelningssystemets negativa effekter på en enskild skola när det gäller barn i behov av 

särskilt stöd. Orsaken är de mycket stora kostnader som skolan har för vissa av dessa barn 

vilket visas i följande samtalsutsnitt: 

 
BC då…jag  tänker jag en annan sak ... alltså det …man kan ju fråga henne (nämndordföranden) men hon 

kan ju också fråga oss, tänker jag alltså 

S absolut 

BC för det är ju en massa saker som vi ju faktiskt behöver kommunicera till politikerna tycker jag och 

kanske både kortsiktigt och långsiktigt som gäller resursfördelningssystemet… t ex har ju vi, tycker 

jag,  mer kunskap kanske än vad hon (nämndordföranden) har kring hur det ser ut i en enskild skola 

kring det här med behoven alltså socioekonomiska faktorer och fördelning omfördelning av dom 

kontra det här med barn i behov.  Många av dom har ju t ex olika neurologiska skador… plånboken 

rent ut sagt…Där ligger ju väldigt stora kostnader och skjuter man över eller omfördelar det utifrån 

dom här faktorerna då kommer dom barnen  få det svårt o jag tror att redan ...Vi kan börja se såna 

tendenser vad jag förstår. 
 

Min tolkning av samtalsutsnittet är att på samma sätt som Ec gjorde i föregående möte för 

rektor BC in frågan om barn i behov helt apropå utanför dagordningen som ett problem som 

handlar om ”väldigt stora kostnader”. BC sätt att uttrycka sig påminner härvid om Fc som i 

föregående möte talade om ”väldigt höga kostnader”. Metaforen ”plånboken” är ett starkt 

förtydligande om vad problemet handlar om – pengar. I kombination med ”rent ut sagt” kan 

BC:s uttalande förstås så att BC är medveten om att det är känsligt att tala om pengar i 

samband med barn i behov men BC anser problemet så allvarligt att hon dristar sig till att  tala 

i klartext utan förskönande omskrivningar. Orsaken till problemet är felaktigheter i 
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resursfördelningssystemet och lösningen är att dessa felaktigheter kan rättas till om rektorerna 

personligen får möjlighet att informera ansvariga politiker om detta förhållande. För att 

legitimera detta förhandlingsutspel hänvisar BC till obestämda svårigheter för eleverna som 

hon tror sig se, ”vad jag förstår”. 

 

S instämmer i att detta med politikermedverkan är viktigt och att det skulle vara bra med ett 

möte i gruppen där nämndordföranden är med framöver men markerar samtidigt sin 

förhandlingsposition i gruppen vilket innebär att det är S som är uttolkare av gruppens tankar 

och synpunkter och också gruppens förhandlare gentemot den politiska nämnden i alla frågor 

inklusive barn i behov dvs. inte någon av rektorerna. För att understryka att detta inte är 

förhandlingsbart hänvisar S till ”att det ingår… ju i min roll”, vilket framgår av nedanstående 

samtalsutsnitt: 

 
S mmm det är en viktig synpunkt /…/ Men sen får ju vi också bli sampratade så att jag kan vara en 

uttolkare utav… det ni beskriver …också …eftersom det…det ingår ju i ... i min roll också att jag ska 

ha en dialog med nämnden så /…/ Det är en viktig fråga… mmm…om vi tar då…tycker jag och kliver 

in på den här punkten direkt… nummer sex…för det första för att du ledde in oss nu BC (skratt) och 

att Sa är här så spar vi upptagningsområden och  annat till senare idag jaa. alltså… det är en 

övergripande fråga med barn i behov 

 

S avslutar denna förhandlingstur om vem som företräder gruppen gentemot politikerna genom 

att säga ”Mmm” och går direkt på nästa förhandlingsfråga som handlar om att föra in frågan 

om barn i behov på dagordningen och behandla den omgående före de andra frågorna. Genom 

att två gånger instämma i BC:s inlägg om att barn i behov är en viktig fråga samt att betona att 

det är främst på grund av att BC tagit upp den legitimerar och motiverar S en ändring i 

dagordningen. Ändringen består i att frågan om barn i behov kopplas ihop med fråga sex 

”organisation av särskilda undervisningsgrupper” och placeras först på den fortsatta 

dagordningen. Som sekundära skäl antyder S att Sa - samordnaren för barn i behov - är 

närvarande vid mötet och att det är en ”övergripande fråga med barn i behov”. Ändringen i 

dagordningen hinner dock inte bli någon reell förhandling eftersom S omgående konstaterar 

att barn i behov är en vid fråga med många delområden. För att försöka styra diskussionen 

nämner S att ”det handlar om resurser självklart” (som BC nyss framfört) men idag är 

gruppen här för att ”prata lokaler mest”. S forsätter med att säga att barn i behov är dock 

”väldigt mycket mer” än detta och för in en nyligen utkommen revisionsrapport om barn i 

behov i diskussionen för att ytterligare understryka frågans angelägenhet: 
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S jag tänkte att om jag bara kunde få passa på att säga att …visst läste ni väl i tidningen för att par 

veckor sen att …att revisorerna har gjort en granskning av barn i behov /…/ och att dom har uttryckt 

rätt så kritiskt hur kommunens styrning och uppföljning av insatserna  för barn i behov… görs. Alltså 

det görs mycket som är bra…det arbetas engagerat och bra /…/ Där är positiva skrivningar men 

revisorerna tycker att samfällt har kommunen inte riktigt kontroll över…vart pengarna går riktigt och 

till vilka insatser som dom går mest till och varför det ska gå just till dom insatserna …och hur man 

eventuellt ska styra om och om det är tillräckligt mycket och allt möjligt så där. Och den här 

revisionsrapporten läste jag när den kom ut och den är jätteintressant. 

 

Utsnittet kan förstås som att S efter förhandlingsturen med att lyfta fram frågan om barn i 

behov på dagordningen även fastlägger att det är lokalfrågan för särskilda 

undervisningsgrupper som samtalet om barn i behov skall inriktas på i första hand (”prata 

lokaler mest”). Men genom att S helt apropå i samma andetag går över till revisorernas 

granskning förflyttas förhandlingsfokus från lokalfrågan till revisionsrapporten. När S därvid 

särskilt lyfter fram att samtliga revisorer tyckt att kommunen inte har riktigt ”kontroll över 

vart pengarna går riktigt” vad gäller barn i behov förflyttar S fokus från ”lokaler mest” till 

”pengarna” och till vilka insatser dessa går och varför. S sätt att utrycka sig påminner här om 

Ec:s resonemang i föregående möte om bristerna  i bedömningen av bistånd till barn i behov i 

skolan. Genom att dessutom avsluta med ”jätteintressant” anger S både vad som är viktigt och 

riktningen på vad som skall prioriteras i det fortsatta samtalet om barn i behov nämligen 

”kostnaderna”  vilket både Ec och rektor BC tidigare fört fram. Detta föranleder även rektor F 

att komma in i samtalet och återknyta till BC:s tidigare inlägg om problemet med de höga 

kostnaderna och vilka konsekvenser det medför: 

 
F jag har inte läst den rapporten men jag tänker på den situation vi haft med specialenheten” /…/ men i 

och med att kostnaderna har blivit så enorma att få platser där så har ju kostnaderna i sig blivit ett 

hinder att man inte söker många gånger. 

 

Detta kan förstås så att F fullföljer S:s invit till att påbörja samtalet om barn i behov med att 

diskutera kostnadsfrågan genom att konkret beskriva effekterna för eleverna som utebliven 

hjälp pga av de ”enorma” kostnaderna. Flera rektorer instämmer i detta och S tillägger att ”ja 

sånt måste ju komma fram” varpå F fortsätter med att påpeka att det också är problem med 

lärarkompetensen och att det borde vara ett annat ”penningsystem” för att kunna hantera de 

verkligt speciella eleverna. Flera instämmer även i detta och S föreslår att gruppen skall ha ett 
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möte om de inkomna synpunkterna på revisionsrapporten och att F därvid skall ha en särskild 

uppgift  som någon form av samordnare inför detta möte. F accepterar detta efter att ha ställt 

frågor kring detta.  

 

Sammanfattningsvis har jag i den första förhandlingsfasen visat på följande olika 

förhandlingsturer kring frågan om barn i behov: 

- om skolchefens roll som förhandlingsledare. S företräder gruppen gentemot politikerna  

- om dagordningen och barn i behov. S prioriterar frågan efter att den initierats av rektor BC i 

ett annat sammanhang. En viss likhet förekommer med hur barn i behov introducerades vid 

föregående möte. 

- om vilka delområden som skall behandlas i samtalet om barn i behov. Rektor BC och F 

lyfter fram resursfördelningssystemet och de höga kostnaderna. S har också med hänvisning 

till revisionsrapporten lyft fram kostnadsfrågan, men vill prioritera lokalfrågan för de 

särskilda undervisningsgrupperna. 

- om hur revisionsrapporten om barn i behov skall hanteras och remissbehandlas och vem som 

skall samordna detta arbete, nämligen rektor F 

 

Avslutningsvis redovisar jag hur denna fas i mötet sammanfattades i minnesanteckningarna: 

 
S anmälde att en revisionsrapport om kommunens styrning av resurserna till barn med behov av särskilt stöd har 

remitterats till nämnden. En särskild grupp ska utarbeta remissvaret. Rektor F utsågs till rektorernas representant 

i gruppen. 
 

Om jag tar detta utsnitt från minnesanteckningarna som utgångspunkt för en alternativ 

tolkning av min analys skulle mötesfasen med fokus på ”anmälde” kunna förstås så att S gör 

en planerad omprioritering av dagordningen. Skälet är att kunna ta upp och bereda plats för 

den oanmälda frågan om remissförfarandet kring revisionsrapporten därför att detta av S 

bedömts som den viktigaste frågan vad gäller barn i behov. 

 

I kommande avsnitt fortsätter samtalet om barn i behov med fokus på vilket delområde som 

skall prioriteras. 
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Barn i behov –”inte bara en kostnadsfråga” 
 

Den här förhandlingsfasen som omfattar ca 6 minuter kan sammanfattningsvis ses som en 

breddad och fördjupad probleminventering. Jag kommer att visa på ett antal förhandlingsturer 

där de olika personerna i gruppen framför, argumenterar och formerar sig i de delfrågor som 

de anser som mest angelägna att lyfta fram i det fortsatta samtalet om barn i behov. S inleder 

med att ange inriktningen på samtalet genom att motivera varför gruppen skall diskutera barn 

i behov och särskilda kommunövergripande undervisningsgrupper. Orsaken är enligt S att det 

finns en tendens att rektorerna/skolorna vill ha allt fler av dessa och att det påverkar samtliga 

rektorer framför allt vad gäller ”lokalfrågor” men även personalfrågor, arbetsledning, 

ansvarsfördelning, kompetensutveckling och samarbete. En annan orsak som S särskilt 

betonar är att det skall vara en ”rättvis” ansvarsfördelning mellan rektorer vilket kan förstås 

som om detta inte skulle vara fallet just nu - ett retoriskt grepp för att ytterligare motivera 

gruppen. S pekar också på skillnaden mellan de kommunövergripande och de särskilda 

undervisningsgrupperna som rektorerna har för sin egna elever på resp. skola och säger att 

”där gör ni som ni vill” -  vilket kan förstås som en påminnelse om att så inte är fallet med de 

kommunövergripande grupperna. Som svar på en fråga från rektor BC svarar S att orsaken till 

tendensen att behovet av kommunövergripande grupper ökar är att det är för dyrt att placera 

elever  i behov på t. ex specialenheten. BC instämmer delvis i detta men menar att det inte 

bara är en kostnadsfråga utan även har betydelse för elevens fritid och sociala sammanhang. 

Det är också en fråga om kvalitet vilket framgår av följande utsnitt: 

 
BC mmm okej...det är inte bara en kostnadsfråga det är också en fråga att få ett sammanhang. Man rycks 

ur sitt sammanhang sin fritid sitt sociala sammanhang så det är inte bara en kostnadsfråga. Det är…en 

kvalitetsfråga /…/ min erfarenhet tidigare i alla fall är att man fick inte alltid uppföljning och alltså 

vad fick man för pengarna? Alltså nu kanske dom har bättrat sig men… 
 

Min tolkning av utsnittet är att rektor BC vill göra en komplettering till sitt tidigare 

kategoriska uttalande om ”plånboken” genom att påpeka att problemet med barn i behov inte 

bara handlar om kostnader utan även om att eleven tar skada av att förlora sitt sammanhang 

vad gäller fritid och klasskamrater – en inställning som BC även menar att S bör dela. BC 

framför dessutom att kvalitén på specialenhetens verksamheten är tveksam i förhållande till 

uppnådda reslutat dvs. låg effektivitet. Jag ser detta som det första tillfället där en av 
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rektorerna gör sig till tolk för eleverna och företräder dessa. BC gör detta samtidigt som hon 

också företräder rektorsfunktionen när hon riktar kritik mot kvaliteten. 

 

Sa svarar på BC:s inlägg med att dom barn som ska gå  i specialenheten ”är de allra allra 

svåraste. Helt omöjligt att klara” /…/ men dom andra, ja dom ska vi kunna klara här”.  Ett 

uttalande som kan förstås som ett förtydligande av problemet av Sa med syfte att underlätta 

problemlösningen genom dela upp eleverna i två kategorier: de svåraste med de mest 

omfattande och kostsamma behoven och övriga elever med stora behov av särskilt stöd. Den 

sistnämnda gruppen skall hanteras i kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper 

och att det är denna grupp av elever som samtalet bör inriktas mot i första hand. S 

sammanfattar diskussionen så här långt med att konstatera att oavsett vilken gemensam 

lösning man kommer fram till  - att samla grupper på en skola eller fördela dem så hör den 

hemma i skolorganisationen och har betydelse för planeringsgruppens arbete. Detta kan 

förstås som ett instämmande i Sa:s problembeskrivning och ett försök att flytta fokus från 

lokalfrågan till fördelar och nackdelar med en eller flera grupper på samma skola. Men rektor 

E fortsätter emellertid med att ta upp lokaltillgången som en avgörande faktor med hänvisning 

till S tidigare inlägg om att samtalet bör inriktas på ”lokalfrågor”: 

 
E  var grupperna ska ligga alltså det är ju viktigt att tänka på ledning och arbetsfördelning osv.  men 

alltså till syvende och sist så sitter vi faktiskt i en lokalsituation alltså det kommer styra väldigt 

mycket var finns det plats nånstans för dom här grupperna? 

 

Utsnittet kan förstås så att E tydligt tar ställning för S tidigare utspel att den viktigaste frågan 

(”till syvende och sist”) är att diskutera i vilken skola det finns lediga lokaler för ev nya 

särskilda undervisningsgrupper. E:s avslutande fråga om ”var finns det plats” är en 

upplysning till S och övriga gruppen att det varken finns plats eller intresse för att placera 

någon grupp på skola E.  

 

E:s inlägg blir inledningen till en diskussion om det kommunala fastighetsbolagets 

hyreskriterier. Här uppehåller sig gruppen särskilt vid principerna för att beräkna antal 

kvadratmeter per elev. Flera anser detta vara ett orättvist system då det påverkar 

hyreskostnaden negativt särskilt då man tvingas betala för breda trappuppgångar, korridorer, 

vind och källare - ytor som man tvingas ha men som inte går att nyttja effektivt. Även hur 

hyran skall fördelas mellan skolorna tas upp av rektor D som undrar ”Ska det vara på den 
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enskilda skolan eller centralt?” BC  instämmer men för också in diskussionen på S tidigare 

försök att fokusera samtalet på fördelar och nackdelar med en eller flera grupper på samma 

skola genom att tillägga att det också finns en  ”samordningsvinst” med flera grupper. Även  

Sa tar upp detta  som en fördel för barnen: 

 
BC finns det vinster att lägga grupper på samma ställe så att säga har man synergieffekter mellan 

grupperna och att man får liksom ett kompetenscentrum såna saker kan man ju också diskutera så att 

man inte bara 

Sa o sen tycker jag att det är bra som du sa också att du jämför med när ni hade två grupper att man då 

kan anpassa lite vad i vilken grupp skulle barnet passa  

BC ja det är ju sårbart om man har en grupp av en sort så har man en unge som spårar ur vad gör man ska 

man låta gruppen kollapsa ska man ta undan och få strid med föräldern eller vad gör man? Har man 

två grupper.. två parallella spår så kan man ju laborera med dom grupperna och stuva om för det kan 

ofta va så att det barnet i ett annat sammanhang fungerar betydligt bättre. Så att en singelgrupp av en 

sort i en skola är ganska sårbar...tror jag 
 

Samtalsutsnittet kan förstås som det första exemplet på en förhandlingstur där två av 

personerna i gruppen (BC och Sa) överväger för- och nackdelar med en eller flera grupper på 

samma skola och i samtalet kommer fram till att det bör vara minst två grupper då detta ger 

”samordningsvinster”. Jag ser även samtalet som en ny allians och första tecknet på att 

samtalet förs framåt i en konstruktiv anda. 

 

Sa lägger även in en ny aspekt på förläggningen av undervisningsgrupper: 
 

och så tänker jag att det ska ligga ganska så centralt annars åker vi på taxiresor 

 

Sa:s sätt att uttrycka sig: ”annars åker vi på taxiresor” kan förstås som att lokalförläggningen 

kan skapa en ökad och inte önskvärd kostnad för skolskjutsar.  

 

S tar vid och påpekar att de mindre barnen måste ju ändå skjutsas. Sa är inte av samma 

uppfattning vilket leder till en förhandlingstur om reglerna för taxiresor med olika exempel 

där S, Sa, Sp och BC deltar.  

 

F återupptar frågan om den sociala situationen för barn som går i kommunövergripande 

särskild undervisningsgrupp eller på specialskolan som BC tidigare initierat. F trycker särskilt 
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på problemet att vara ensam elev och lärare i denna situation  och ser flera fördelar med att ha 

mer än en grupp på samma skola: 

 
F jag tycker det är väldigt sorgligt även om vi har gjort världens bästa lösning men där det pedagogiskt 

känns inte bra så det är ju ett annat dilemma just dom här barnen som blir ensamma i sin situation…så 

jag tycker ju definitivt att det är bra att vi har några gemensamma grupper där man inte är alldeles 

ensam /…/ och ur personalsynpunkt så tror jag att man ska ha mer än en grupp på samma skola .därför 

det finns både samordningsvinster och pedagogiska vinster stöttning av varandra i såna situationer där 

kan man kan hjälpas åt lite 

Sa och kompetensutveckling 

BC grupphandledningssituationer på alla möjliga sätt 

F ja så jag tycker att det ska inte vara bara en enda grupp på en skola… den uppfattningen har jag i alla 

fall ja ur…personalens…pedagogernas synpunkt 

 

Samtalsutsnittet kan förstås så att F utvecklar BC:s och Sa:s  resonemang genom att 

uppmärksamma gruppen på den ”ensamma” eleven och lärarens situation och förordar 

bestämt (”definitivt”) mer än en grupp på samma skola. F gör sig till tolk för 

personalen/pedagogerna och eleverna och motiverar sitt ställningstagande med förväntade 

”samordningsvinster och  pedagogiska vinster”. Det sistnämnda har tidigare i samtalet förts 

fram av BC och Sa som talat om ”synnergieffekter” och ”samordningsvinst”. Genom inpassen 

”och kompetensutveckling” och ”grupphandledningssituationer” visar BC och Sa att de 

stödjer F och att den tidigare alliansen mellan BC och Sa i denna fråga utökats med F. Detta 

samtalsutsnitt visar också att S här har nått ett delmål i den här förhandlingsfasen nämligen att 

få till stånd en diskussion om lokalfrågan som så här långt har utmynnat i ett förslag om att 

förlägga mer än en  särskild undervisningsgrupp på samma skola.  

 

Hur de olika förhandlingsturerna i denna fas av mötet relateras till de olika aktörerna och de 

frågor de lyft fram eller deltagit i samtalet framgår avslutningsvis av nedanstående 

sammanställning: 

 

Aktör Delområde kopplat till barn i behov      

BC elevens sociala situation, samordningsvinster, synnergieffekter, taxiresor, en eller 

flera grupper 

D hyresfördelning 

E lokaltillgång, hyreskriterier 
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F ensamma elevers och lärares sociala situation, pedagogiska vinster, 

samordningsvinster, en eller flera grupper 

G - 

S lokaler, personalfrågor, arbetsledning, ansvarsfördelning, kompetensutveckling, 

samarbete, kostnader, en eller flera grupper, skolskjutsar 

Sa de allra allra svåraste – de andra eleverna, en eller flera grupper, taxiresor 

Sp taxiresor 

Alla hyreskostnader, hyreskriterier 

 

Delar av sammanställningen kan även förstås som en av mötesdeltagarna skapad 

kategorisering av eleverna i ”de svåraste” som inte går att integrera och ”övriga elever” som 

går att integrera. Även kategorin ”de ensamma eleverna” förkommer och beskriver en 

underkategori av integrerade  elever som inte befinner sig i sitt normala sociala sammanhang. 

Syftet med kategoriseringarna är att vidga och fördjupa problembeskrivningen. 

 

Sammanfattningsvis kan även denna fas av mötet förstås som en förhandling om 

kommunövergripande  särskilda undervisningsgrupper skall spridas ut på flera skolor eller 

samlas på några få skolor där S och gruppen nått ett delmål. Lokalfrågan som S initierat har 

tämligen ingående diskuterats men huvudsakligen utifrån olika hyresaspekter där gruppen 

konstaterat att det finns flera olika problem. Frågorna om personalfrågor, arbetsledning och 

ansvarsfördelning har berörts men inte i någon större omfattning. I de olika 

förhandlingsturerna ser jag aktörernas formering i de olika delfrågorna som en början till 

allianser. 

 

” men dom har ju ögonen på oss.” 
 

I det här avsnittet kretsar samtalet om barn i behov sammanfattningsvis kring ett antal 

förhandlingsturer om hur många befintliga särskilda undervisningsgrupper som finns, var de 

är belägna och hur många barn det gäller. Gruppen försöker också diskutera sig fram till var 

ev. ytterligare grupper skall placeras, hur många barn och hur länge det i så fall gäller samt 

vem som skall fatta beslut om detta.  
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Jag kommer i detta avsnitt att fokusera analysen på hur gruppens medlemmar  i samtalet 

positionerar sig i förhandlingsturerna genom att inta olika roller och/eller funktioner där de 

företräder särskilda intressenter och/eller organisationer.  

 

Ett exempel på detta är en förhandlingstur, om hur många kommunövergripande särskilda 

undervisningsgrupper, som slutar med att rektorerna enas om att det är fem grupper samt att 

det finns ett förslag att öppna en till på skola C. Sp tycker detta är märkligt eftersom ”vi 

ständigt fått veta” att det inte finns plats ”ens för att flytta in fritids” på skola C. Sp som här 

företräder fastighetsägaren kan däremot meddela att det finns gott om lokaler på skola A men 

gör sig här också till tolk för rektor A (som inte är närvarande vid mötet) genom att  

tillkännage att rektor A planerar för att ta emot tre särskilda undervisningsgrupper. Rektor F 

ser sig som företrädare för eleverna när hon tar avstånd från detta med motiveringen att skola 

A ligger för långt bort för ”dom yngre barnen  och det är dom vi talar om”. F markerar med 

detta även att fokus på samtalet inte skall handla om vilka lokaler som är lediga utan på vad 

som är bäst för de yngre eleverna. Rektor BC med stöd av D å sin sida gör sig till förespråkare 

för ett tidigare möte med biträdande rektorer, (som de själva inte varit med på men hört tals 

om) genom att hänvisa till att man där hade pratat om att inrätta en ny särskild 

undervisningsgrupp på skola C. Sa bekräftar detta och att hon fått ”i uppdrag att titta på en 

nolltrea” med cirka 8 – 10 barn vilket kan förstås som att även Sa anser sig företräda detta 

möte i verkställigheten av beslutet. 

 

S kommer nu in i diskussionen och talar om att hon hört talas om den nya gruppen men att 

sådana beslut inte kan fattas utan att det tas upp i gruppen med skolchefen och rektorerna. S:s 

motivering är att berörda familjer är de som har svårast för förändringar och därför är 

beroende av långsiktiga beslut och inte ettårslösningar: 

 
S det här hörde jag talas om och så hörde jag att Sa och ni hade haft dom här diskussionerna och då 

tänker jag att herregud vi kan inte ha en massa delbeslut (skratt) utan att vi tar upp det i den här 

gruppen för det här får långtgående konsekvenser. Det var som när vi pratade D du och jag om 

särskolan alltså ... det är ju inte ettårslösningar vi är ute efter utan bildar vi särskilda 

undervisningsgrupper så är det precis dom familjerna som absolut har svårast för förändringar. När 

man väl har gjort en placering...det brukar vara väldigt svårt att styra om sådana där grupper sen 

 

Utsnittet kan förstås så att S genom att upprepa vi” och betona ”gruppen” gör sig till 

företrädare för planeringsgruppen men också för de familjer som har elever i särskilda 
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undervisningsgrupper. För att understryka allvaret i situationen använder S orden ”herregud” 

och ”absolut” med stark betoning och talar om ”långtgående konsekvenser” och ”svårast för 

förändringar”. S påvisar också för alla att detta kortsiktiga sätt att tänka förekommer på flera 

håll i organisationen  genom att hänvisa till en tidigare diskussion med rektor D om ett likartat 

ärende med särskolan. S gör sig därmed även till företrädare för den som bevakar 

långsiktigheten i organisationen. Men rektor D tycker inte att detta är fullt så enkelt och 

hänvisar till andra myndigheter och till rektors myndighetsutövning i dessa fall: 

 
D  och hur man nu tänker så måste man ju också koppla på dom andra myndigheterna också och för att få 

dom att inse att det här är inte så enkelt som det mötet vi hade då för där finns ju också då rektorer och 

biträdande rektorer som ändå har det mandatet där och samtidigt är jag då rektor här. Ni förstår ju /…/ 

myndighetsutövningen 

 

Utsnittet visar att D här intar positionen som företrädare för ”mandatet” dvs. staten, 

myndigheterna och rektorerna som myndighetsutövare. D: s betoning på ”inte så enkelt” är en 

påminnelse till S att inte glömma bort detta exklusiva överordnade uppdrag i förhållande till S 

och kommunen som  rektorerna enligt D innehar. 

 

I samband med diskussionen om var berörda barn finns i kommunen konstaterar BC att man 

pratar om dessa men ”jag vet inte var dom kommer ifrån”. Sa upplyser om att det är fyra barn 

som skall placeras och BC konstaterar omgående att barnen finns och att det gäller att ta 

ställning till två val: 

 
BC alltså barnen finns. Antingen åker dom till specialenheten à x kronor eller så hittar vi en egen lösning 

alltså. 

 

Utsnittet visar att BC här ställer det dyra alternativet, som hon tidigare framhållit har en 

tveksam kvalitet i förhållande till kostnaden mot en egen ”egen lösning” som blir billigare 

eftersom den inte kräver samma specialistkompetens. I så fall företräder BC här den person 

gruppen som bevakar effektiviteten/ekonomifunktionen i den här frågan. 

 

Rektor F erkänner att hon är dåligt informerad och undrar om det inte är åtta barn. Sa upplyser 

om det är fyra barn som måste placeras på specialenheten ”om vi inte gör nånting. Dom kan 

inte vara kvar i klasserna, så är det:” Jag tolkar detta uttalande som att Sa här företräder lärare 

och skolledare på berörda skolor . Genom att säga ”kan inte” och ”så är det” ger Sa intrycket 



   

 

24 

att uppdraget är entydigt och inte förhandlingsbart. För att ytterligare legitimera sitt klara 

ställningstagande påminner Sa om att det finns en myndighet (Skolverket) till vilken man kan 

bli anmäld och som ingriper om man inte uppfyller sin skyldigheter mot barn i behov: 

 
Sa  och vi har skol- vad heter det när man blir anmäld skol-… skolverket /…/ 

ja vi har fått en anmälan men vi har vunnit den men dom har ju ögonen på oss 

 

Sa intar här rollen att företräda den statliga tillsynsmyndigheten Skolverket. Genom att 

påminna om en tidigare anmälan som ”vi” visserligen ”vunnit” och samtidigt betona ”men 

dom har ju ögonen på oss” gör Sa ett retoriskt grepp som kan förstås som ett hot om vad som 

kan hända – en anmälan som säkert förloras med sanktioner som påföljd- om inte eleverna 

placeras enligt Sa:s förslag. 

 

S sammanfattar diskussionen om den nya särskilda undervisningsgruppen med att säga  att 

beslutet skall ligga i skolchefs -  rektorsgruppen. Åtagandet måste handla om minst tre år men 

helst längre på grund av att föräldrar och elever vill se ett länge perspektiv i skolgången: 

  
S  vad jag bara vill flagga upp är att eftersom ni hör att ni pratade om det då på eftermiddagen efter ett 

rektorsmötet när inte alla rektorerna var med och det var bitr. rektorer. Sen lät det som nu var det 

bestämt att det skulle bildas en ny grupp på skola C och då tänker jag så här att det måste vi bestämma 

oss för tillsammans om vi ska göra det. Jag säger inte att vi inte ska bestämma det men alla ska vara 

medvetna om att det handlar om tre år /…/  Om både eleverna och familjerna har gått tre år på en 

skola. Då ska det mycket till innan man tycker att det är nån bra ide´ att man ska byta skola ..utan då 

vill jag kanske fortsätta på den skolan 

 

Utsnittet kan förstås som att S ännu en gång positionerar sig som företrädare för 

planeringsgruppen med uppgift att bevaka långsiktigheten men också som företrädare för 

elever i behov av särskilt stöd och deras föräldrar.  

 

Sp återkommer i slutet av denna förhandlingsfas till frågan om skola C:s lokaler och 

uppträder på nytt som fastighetsägarens företrädare genom deklarera att det inte går att hyra 

ett helt hus ”för en sån här särskild undervisningsgrupp”. Rektor E får här anledning att 

återuppta lokalfrågan och fokuserar nu på vilken skola som är ”minst attraktiv ur 

belägenhetssynpunkt” och konstaterar därvid att det är skola A därför ”att vi tror att det är 

svårt att motivera föräldrar att sätta sina barn där om dom inte tillhör skola A från början”. E 
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menar att föräldrarna hellre vill ha sina barn i skola C och det passar enligt E bra eftersom ”vi 

” hellre vill behålla skola C än skola A. Detta kan förstås så att E här gör sig till tolk för 

planeringsgruppen genom att tala om ”vi” men samtidigt indirekt gör sig till företrädare för 

föräldrarna för att på så sätt legitimera sin ståndpunkt. 

Med detta som utgångspunkt gör E ett konkret förhandlingsutspel genom att presentera ett 

förslag i stora drag på hur lokalfrågan ska lösas och grupperna organiseras vilket framgår av 

utsnittet: 

 
E  då måste man ju ändå så att säga styra det som finns till skola C och styra bort så man kan göra sig 

av med ett hus t ex på skola A alltså det är ju såna krassa konsekvenser därför att ekonomin...hyrorna 

påverkar hela skolverksamheten i slutändan ändå...så att det finns otroligt många hänsyn som vi varit 

inne på här o då kanske man istället ska göra så att det blir en enhet under skola C, skola B eller vad 

det är ... med en biträdande rektor så småningom t ex inte en särskild rektor men nån form av ändå 

ledning ...alltså biträdande ledningsperson då. Om det är så att det är lokalerna också som vi ska 

plocka in i det här för då verkar det finnas ledigt utrymme på ... eller. Hur har du D med lokaler? 

Alltså har du inga lokaler? 

 

Utsnittet kan förstås så att E genom att ännu en gång komma tillbaka till att det är de höga 

hyrorna som är det avgörande (”i slutändan ändå”) problemet gör sig till språkrör för samtliga 

rektorer i deras egenskap som hyresgäster i det kommunala fastighetsbolaget. E:s hänvisning 

till den krassa ekonomin och förslaget till lokallösning med avyttrande av ett hus kan förstås 

så att E här gör sig till företrädare också för kommunens ekonomifunktion.  

 

E:s avslutande fråga till rektor D är sedan utgångspunkten för nästa förhandlingsfas där 

gruppen går in i nya förhandlingsturer om E:s utspel. 

 

Sammanfattningsvis kan denna fas förstås som en del av en förhandling där några av parterna  

positionerar sig i de olika förhandlingsturerna genom att inta olika roller där de företräder och 

argumenterar för särskilda intressenter och/eller organisationer/funktioner: 

 

- BC företräder bitr. rektorsgruppen samt ekonomifunktionen 

- D företräder staten/rektorsfunktionen/mandatet, andra myndigheter samt bitr. rektorsgruppen 

- E  företräder gruppen skolchef – rektorer, föräldrarna, rektorerna som hyresgäster samt 

ekonomifunktionen 

- F företräder de yngre barnen 
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- S företräder elever, familjerna, gruppen skolchef – rektorer, förvaltningen samt  

långsiktigheten  

- Sa företräder Skolverket eller annan tillsynsmyndighet samt de lärare och skolledare som har 

elever som måste placeras utanför klassen samt bitr. rektorsgruppen. 

- Sp företräder fastighetsägaren, kommunen samt rektor A 

 

Företrädarskapet kan även förstås som en av mötesdeltagarna skapad kategorisering i en 

organisation av intressenter som består av staten/andra myndigheter, 

kommunen/fastighetsägaren, bitr. rektorsgruppen/planeringsgruppen, föräldrar/familjer och  

elever/de yngre (Lepper, 2000). Fasen kan  i det perspektivet även ses som ett exempel på hur 

mötet under 9 minuter fungerar som en imaginär organisation (Stenberg ,1999). 

 

”Som det ser ut nu så har jag inte lokaler” 
 

Denna fas av mötet som omfattar ca 18 minuter startar med den direkta frågan från E till 

rektor D om hon har lediga lokaler. Detta leder sammanfattningsvis till en diskussion om 

särskolans placering, den röda tråden, samarbetet med särskolan, problem med särskolebarn 

som toaletter, infektionsrisker och överkänslighet/allergier och  ifrågasättande av 

integrationstanken. Ett förslag från Sa att bilda egna grupper startar en ny diskussion om 

kostnader, hyressättning,  dubbla hyror, vilka barn som avses, skolbyten, lokalbyten, ett eller 

treårslösningar samt vilken skola, innan S formulerar ett förslag till beslut. I diskussionen i 

denna fas framträder ett tydligare mönster i förhandlingsturerna än tidigare där gruppens olika 

medlemmar söker stöd hos varandra för sin ståndpunkt eller inför de andra försöker visa upp 

en enighet. Min tolkning av detta är att vi här ser bildandet av olika allianser i en förhandling 

där syftet är att tillvarata egna intressen i spelet om var elever i behov i särskolan och 

särskilda undervisningsgrupper skall placeras. Jag kommer därför att i analysen nedan 

fokusera på dessa olika allianser. 

 

Frågan om rektor D har några lediga lokaler medför att E drar in en ny skola D i diskussionen 

om var de särskilda undervisningsgrupperna skall ha sin hemvist. D svarar med att omgående 

ta fram två andra faktorer som ytligt berörts tidigare i samtalet nämligen ”särskolans 

placering” samt ”den röda tråden” innan hon svarar att ”men som det ser ut nu så har jag inte 

lokaler”. D:s betoning på ”nu” kan förstås så att om särskoleproblematiken kan lösas skulle 
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det vara möjligt att lediga lokaler kan skapas på skola D. Detta kan i så fall vara en förklaring 

till att samtalet nu kommer att inriktas med full kraft på att diskutera särskoleklasser/grupper 

och integrerade särskolebarn och hur fria valet påverkar på olika sätt. I detta samtal deltar 

framför allt rektor D, BC samt G. I samtalet verkar rektor BC och D vara alltmer överens och 

bildar en allians i frågorna om särskolebarn och röda tråden när de inför de andra uppvisar en 

enighet som resulterar i något som kan förstås som ett ultimatum. Detta visas i följande 

samtalsutsnitt: 

 
BC jag tänker utifrån dom aspekter vi pratade om tidigare när det gäller dom andra barnen så borde det 

egentligen vara samma tänk kring särskolebarn 

D absolut 

BC även om dom integreras i klasser  

D visst 

BC så borde det vara där dom andra klasserna är dit dom ska sen  

D det är det jag vill 

BC det tycker jag är mycket smartare 

D (ohörbart) alltså upp med alla dom här som hyr och titta på vad är lämpligt att dom hyr 

BC  mmm 

D och utifrån den framtid som vi tänker att skolorna ska ha…var är dom bäst då att placera? Så att säga 

jag tycker att vi ska ha en röd tråd  

BC ja det tycker jag 

D och inte…alltså så här ser det ut här och då är det lite grand take it or leave it  
 

Av samtalsutsnittet framgår att både BC och framför allt D talar i jag och vi-form. D betonar 

särskilt ”vi” när det gäller placeringen och ”ska” beträffande röda tråden vilket kan förstås 

som att ”vi” dvs D och BC som båda tänker framtidsinriktat har den bestämda uppfattningen 

att det skall vara den röda tråden som avgör placeringen och det finns inga andra alternativ 

”take it or leave it”. Detta kan förstås så att BC och D genom sin allians vill tillkännage ett 

motbud som är  mer långsiktigt hållbart än E:s utspel och att detta inte är förhandlingsbart för 

deras del. Detta kommenteras dock inte av de andra i gruppen. S tar istället i två närliggande 

inlägg upp samarbetet med särskolan varav det sista med eftertryck: 

 
S och jag tycker vi ska ha också en hög ambition när det gäller samarbetet med särskolan /…/ så att jag 

tycker det skulle vara väldigt... brra om vi kunde ha ett gott samarbete med särskolan. 
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Detta utsnitt kan förstås så att S med eftertryck genom att säga ”hög ambition” och ”väldigt ... 

brra” vill deklarera sin ståndpunkt vad gäller samarbetet med särskolan som inledning på en 

förhandlingstur kring detta. D har dock synpunkter på hur samarbetet fungerar vad gäller 

lokaler och permanentade hyreskontakt. S håller delvis med men inflikar att ”det är mycket 

bättre än vad det varit tidigare” vilket D instämmer i varpå S upprepar igen att  

” det känns ju roligt om vi skulle kunna arbeta ihop med särskolan” i vilket D ånyo instämmer 

genom att med eftertryck säga ”gärna ”. Jag ser detta samtal som ett försök av S att skapa en 

allians med D om det positiva med att samarbeta med särskolan och att D accepterar det. 

 

Samtalet stimulerar Rektor E att berätta om ett tillfälle då samarbetet med särskolan inte 

fungerat tillfredställande på hennes skola och avslutar med att ifrågasätta principen om 

integreringstanken:  

 
E och det var ju helt fel det var ju så otroligt allvarliga problem så dom här barnen kunde egentligen inte 

se några andra vanliga barn utan att må jättedåligt och då till slut fanns det ett barn i den här gruppen .. 

och det kunde inte det heller /…/ så att deras ambition är oftast att integrera dom mer än vad det 

egentligen fungerar 

 

Detta inlägg av E om särskolans alltför höga ambition att integrera elever i grundskolan ser 

jag som en fortsättning på ett liknade utspel som rektor BC med stöd av D initierat i ett 

tidigare skede av samtalet. Detta utspel handlade om särskilda undervisningsgrupper, 

betygsstatistik och integration men som då inte kommenterades av de andra. Följande utsnitt 

visar på detta samtal:  

 
BC bara en tanke om man liksom skulle utöka att det blir /…/ jäkligt sårbart för den skolan /…/ eftersom 

det är en sån konsekvens som jag tycker är väldigt intressant. Vi får ju elever sjunio klasser eller 

sidklasser vad det syns  i våran statistik när det gäller betygskriterier eftersom dom nästan inte är 

godkända allihopa . 

D m fl  mmm, mmm 

BC det är rätt intressant och det slog mig helt plötsligt  

D mmm 

BC för lite så blir det ju… ja också (ohörbart) rapporteras över och det finns massor med saker att tänka 

på… så det det är inte bara så enkelt att man liksom bara integrerar … 

D mmm absolut mmm 
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Samtalsutsnittet kan förstås så att BC, som av en plötslig ingivelse, för in en ny aspekt i 

samtalet genom att påvisa negativa konsekvenser (”jäkligt sårbart”) för en skolas 

betygsstatistik om en skola tillförs flera särskilda undervisningsgrupper. BC:s utspel kan på så 

sätt förstås som ett exempel på vad som kan inträffa när man integrerar utan att tänka sig för 

två gånger. D sätt att  två gånger säga ”mmm” och den sista gången säga ”absolut” kan förstås 

som att D stödjer BC särskilt vad gäller utspelet om att integrering inte är ”så enkelt” och att 

detta är en tendens till en allians i denna fråga. Min tolkning av ovanstående utsnitt är att BC 

gör ett förhandlingsutspel i integrationsfrågan och att rektor E nu med sitt inlägg vill fortsätta 

denna förhandlingstur och ingå i alliansen. Detta stöds av att  BC instämmer i E:s inlägg 

vilket medför att E fortsätter med att redogöra för fler problem som kan uppstå med 

särskoleelever som t ex särskilda toaletter. BC fortsätter E:s tankar om särskilda problem som 

man bör tänka på vad gäller särskolelever och tar upp att en del ”elever är väldigt 

infektionskänsliga också.” /…/ Jätteinfektionskänsliga.”  D håller med om detta problem och 

ger ett exempel på ett liknande fall med en särskoleelev som var allergisk och fick 

andningsproblem i matsalen. D vill med detta visa på konflikten mellan att vara socialt 

integrerad elev och samtidigt ha så stora problem och fortsätter: 

 

D och det tycker jag också att vi ska ha en diskussion om vilken typ av elever som vi då kan ha i våra 

grundskolor /…/ för vi har ju ingen specialistkunskap och handledning kan ju aldrig hjälpa en 

ledsagare annat till att klara en sån situation om den här eleven verkligen skulle få andningsstillestånd 

 

Utsnittet kan förstås så att D med detta exempel och med sin betoning av ”kan ha” tydligt 

förenar sig med alliansen BC och E  och på det här sättet lyfter fram den grundläggande 

frågan om integrering av vissa  elever i behov av särskilt stöd i grundskolan som ett problem 

som ytterligare behöver diskuteras. 

 

S svarar på detta med att säga ”mmm precis” och verkar ha upptäckt att man kommit från 

ämnet eller försöker samla ihop gruppen till någon form av beslut om den särskilda 

undervisningsgruppen genom att säga ”men hörni vart vartåt lutar det..?” Jag tolkar detta som 

att S talar om att hon hört diskussionen  men att hon inte är intresserad av att fortsätta samtalet 

om integrering. Det innebär att S inte förenat sig  med  denna allians. 

 

I den sista delen av denna fas återkommer Sa till de höga kostnaderna för placeringar på 

specialenheten och föreslår att bilda egna grupper genom att t ex. ”ta hem dyslexieleverna”. 
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Denna gång får Sa stöd av S som påvisar ekonomiska fördelar, BC som ser möjligheten att 

växla tillbaka resurserna, samt Sp och G som bedömer att det blir likvärdig kvalitet på sikt. I 

detta läge summerar S vad hon anser att gruppen kommit fram till.  

Denna förhandlingstur på ca 3 minuter ser jag som en hastigt uppkommen allians som snabbt 

bildas för att komma någonvart i det läge förhandlingen befunnit sig i. Den summering som S 

formulerar är dock, som det visar sig i det fortsatta samtalet, oklar vad gäller vilka elever som 

avses och för hur lång tid vilket medför frågor från flera i gruppen. I den sistnämnda frågan 

betonar S återigen långsiktigheten och få direkt stöd av D och BC vilket framgår av följande 

samtalsutsnitt:  

 
S det är inte realistiskt att ha ettårslösningar för det blir dom konsekvenserna du säger. Det blir konstiga 

byten  

D men ska man ta ett kortsiktigt beslut då får man ta ett kortsiktigt beslut som är tre år  

BC tre år, tre år måste man ju ta beslutet 

D  och sen ändå jobba in nåt annat då parallellt på nåt sätt om vi behöver vinna tid… så just den gruppen 

får gå ut då på just den enheten 
? mmm 

 

Samtalsutsnittet kan förstås så att D och BC här bildar en allians för ett beslut på tre år men 

fortfarande kvarstår frågan på vilken skola gruppen skall placeras. Av det skälet tar S upp 

lokalfrågan igen och funderar över lokalerna på skola C och undrar om det finns plats där ” 

trots att vi flyttar in ett fritidshem”. Flera bl. a BC svarar ”ja, ja” och Sa upplyser om att 

lokalerna samkörs med fritids på eftermiddagen. S sammanfattar med frågan ”Okej, skulle 

inte det var den mest tilltalande lösningen trots allt? BC vill dock att beslutet villkoras så att 

det blir en treårslösning eftersom det inte känns seriöst annars. På en fråga från BC om 

befintlig verksamhet på skola A svarar S att ”det känns för stort att idag vid sittande bord utan 

att rektor A är med bestämma om en flyttning.” Därmed anser S att det är dags att klargöra 

vilket beslut som fattats vilket framgår i följande samtalsutsnitt: 

 
S från och med höstterminen 2003 inrättas en särskild undervisningsgrupp f till tre i skola C och att det 

här beslutet gäller för tre år och sen …så omprövar vi naturligtvis det hela  

Sp menar du att automatiskt att rektor BC är verksamhetsansvarig för den här gruppen? 

S jaa det betyder det 
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Jag ser detta som ett konsensus beslut som har sin grund i det förhandlingsutspel som rektor E 

gjorde i mötet för ca 15 minuter sedan. 

 

Sammanfattningsvis kan denna del i förhandlingen förstås som förhandlingsturer där 

gruppens olika medlemmar söker stöd hos varandra för sin ståndpunkt, eller inför de andra 

försöker visa upp en enighet. Jag har därför att i detta avsnitt  fokuserat på dessa allianser -  

hur de bildas, vilka frågor som förenar och vilka som ingår. De allianser som framträder 

tydligast i denna fas är följande: 

 

- rektor BC och D i frågan om särskolegruppers placering och röda tråden 

- rektor D och S i frågan om samarbetet med särskolan 

- rektor E, BC och D i frågan om problem med särskolebarn och särskilda  

undervisningsgrupper och ifrågasättande av integrationstanken 

- Sa, S, BC, Sp, och G i frågan om att bilda egna grupper 

- S, BC och D i frågan om en treårslösning för den nya gruppen 

- S, BC, Sa, E m. fl. i frågan om att placera gruppen på skola C 

- Sp och G i frågan om likvärdig kvalitet 

 

Förhandlingsfasen kan också enligt min uppfattning förstås som koalitioner där olika 

intressenter försöker skapa balans/harmoni mellan olika intressen (Rehnman, 1967; 

Johansson, 1999). 

 

Avslutningsvis redovisar jag hur denna fas i mötet sammanfattades i minnesanteckningarna: 

 
Sa föreslog att vi av ekonomiska skäl bara ska placera sådana elever på specialenheten som vi inte kan ge 

undervisning på skolorna. Gruppen beslutade att det fr.o.m. ht ska finnas följande särskilda 

undervisningsgrupper inom kommunen. 

1 i skola A 

1 i skola C 

3 i skola B 

Rektor A svarar för den i skola A och rektor BC för övriga. 
 

Om jag tar detta utsnitt från minnesanteckningarna som utgångspunkt för en alternativ 

tolkning av min analys, skulle mötesfasen kunna förstås så att Sa har lagt fram ett förslag i en 
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principfråga om placeringen av elever på specialenheten som inte föranledde något beslut. 

Däremot beslutade gruppen att förlägga en grupp till skola C med rektor BC som ansvarig. 

 

”Mixad grupp” eller ”melting pot av ungar”? 
 

Den här förhandlingsfasen som omfattar ca 8 - 9 minuter handlar sammanfattningsvis om 

förtydliganden av det beslut som gruppen dessförinnan tagit om en ny särskild 

undervisningsgrupp f- 3 på skola C. De frågor som tas upp är om den nya gruppen skall vara 

utöver de redan befintliga eller ersätta en av dem, vem som skall ha ansvaret för ev. 

övertalighet, vilka intagningskriterier som gäller och den nya gruppens sammansättning med 

anledning av dessa, och avslutningsvis vilka elevvårdsresurser som är knutna till gruppen. 

Fasen avslutas med att S mot bakgrund av de frågor som tagits upp fattar beslut om att göra 

en översyn av resursfördelningssystemet. I samtalet är det framför allt BC och F som ställer 

frågorna och Sa och S som svarar. Jag ser denna förhandlingsfas som en konsekvens av 

beslutet i föregående fas där nu enskilda rektorer och ledningen (S och Sa) uppträder som 

reella parter som förhandlar om villkoren för att verkställa beslutet om den nya gruppen. Jag 

kommer därför att i analysen nedan att fokusera på dessa förhandlingar: - hur de uppstår, vilka 

parter som uppträder, vad förhandlingen handlar om och vad de utmynnar i. 

 

Fasen startar med att Sa gör en uttolkning, förtydligande eller ett tillägg till beslutet om f – 3 

gruppen på skola C. Sa menar ”att det ligger i samma beslut” att ersätta den grupp med sexor 

som finns på skola B med den nya f – 3 gruppen på sikt för att inte utöka grupperna totalt i 

kommunen. Jag ser detta som ett förhandlingsbud riktat till framför allt rektor BC. Rektor BC 

svarar på detta att hon är tveksam eftersom det då kommer att uppstå en övertalighetssituation 

på skola B:  

 
BC vem tar hand om läraren som ska avvecklas? För där har du den där grejen, där sitter jag med en lärare 

som tar hand om kommunbarn som blir övertalig  

 

S svarar att det är ”väldigt tydligt” att arbetsgivaransvaret ligger på verksamhetsansvarig 

rektor dvs BC men att alla måste vara justa och bistå på alla sätt.  

 

Jag ser detta som en förhandling där BC avvisar Sa:s tillägg med hänvisning till de negativa 

personalkonsekvenser hon tvingas hantera. S går in i förhandlingen i rollen som skolchef och 
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stödjer Sa genom att med eftertryck (”väldigt tydligt”) hänvisa till det något diffusa 

arbetsgivaransvaret. Detta kan förstås så att BC:s yrkande avvisas eftersom frågan inte är 

förhandlingsbar dvs. antalet grupper skall vara oförändrat och att BC har personalansvaret 

även för övertaliga.  BC svarar på detta med ett svagt ”mmm” vilket kan förstås som ett 

accepterande och att denna förhandling om antal grupper och personalansvar för övertaliga är 

avslutad. 

 

F kommer nu in i samtalet och undrar över vilka intagningskriterier som gäller för den nyss 

beslutade gruppen och hur de står i förhållande till en annan redan befintlig f-1 grupp i 

kommunen. BC instämmer i frågan och Sa svarar med att det är samma kriterier för båda 

grupperna vilket framgår av följande samtalsutsnitt:  

 
F för jag behöver ändå ställa en fråga till för ..det kommer alltså att vara två grupper för åldrarna f till ett 

till hösten /…/ och då undrar jag vad kommer det att bli för skillnad för intagningskriterier till de här 

olika grupperna det är ju oerhört viktigt och att vi pratar också om den delen 

BC mmm, mmm 

Sa som det ser ut idag var det precis som jag sa. Där är det språkstörningar och de flesta har en diagnos åt 

Asperg, inte Asperg utan autismliknande drag står det i diagnoserna  
S inte Asperg utan 

 

Utsnittet kan förstås så att planeringsgruppen enligt F inte klargjort den viktigaste frågan, 

nämligen vilka kriterier som skall gälla för barnen i den nya gruppen, och att den frågan också 

måste redas ut. Sa svarar med att redovisa diagnoserna för barnen men påstår samtidigt genom 

att säga ”precis som jag sa” att F inte uppmärksammat att hon tidigare informerat om detta. 

Att påpeka att F varit ouppmärksam ser jag som ett retoriskt grepp för att försöka avföra 

frågan från dagordningen. S:s inlägg ”inte Asperg utan” är svårt att tolka eftersom det inte 

följs upp i samtalet. Det kan vara en upprepning av vad Sa säger men kan också vara ett 

tillrättaläggande att det inte är Asperg utan en annan diagnos dvs. Sa har fel. 

 

F låter sig dock inte nöjas med detta svar utan undrar om någon klarlagt vilka barn som skall 

placeras i den nya gruppen. F har nämligen en elev i årskurs ett som ”jag får sätta 

heltidsassistent på …henne man kan inte klara”. Sa svarar att det är barn som behöver en 

mindre grupp, men säger i nästa andetag att det kan bli problem att blanda elever med olika 

behov. Detta svar öppnar möjligheten för F att nu vid sittande bord anmäla tidigare nämnda 

elev till den  nya gruppen med motiveringen att den nya gruppen inte varit beslutad tidigare. 
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Följande samtalsutsnitt visar en förhandlingstur där  Sa och F avslutningsvis resonerar sig 

fram till den nya gruppens sammansättning: 

 
Sa men det är den typen barn som inte kan klara en stor grupp. Dom behöver en mindre grupp och sen 

kanske vi biter oss i svansen att vi blandar det vet jag inte  

F för då skulle jag vilja annonsera att jag har ett barn till. Men eftersom den här tanken inte har varit 

beslutad så har jag inte drivit den vidare med föräldrar för det är ju kort om tid nu till sommaren för att 

få acceptans från föräldrar 

Sa det här kommer att bli en mixad grupp. Det kommer det att bli! 

 

Utsnittet kan förstås så att Sa har här glidit i sin uppfattning om gruppens sammansättning 

från språkstörningar med autism över till barn som inte klarar en stor grupp för att slutligen 

hamna i en blandad grupp med olika typer av diagnoser/behov. En glidning som Sa själv är 

starkt tveksam till men ändå bestämmer sig för: ”Det kommer det att bli!” vilket kan förstås 

som ett slutbud. F svarar inte på detta vilket kan förstås så att hon har uppfattat slutbudet som 

inte förhandlingsbart och därför betraktar förhandlingen om gruppens sammansättning som 

avslutad. 

 

Resultatet av denna förhandling får emellertid konsekvenser för BC som just fått 

verksamhetsansvaret för gruppen. Hon inser att en särskild undervisningsgrupp med en sådan 

blandad sammansättning kräver elevvårdsresurser som hon inte räknat med: 

 
BC men får jag fråga då…till den här gruppen eftersom det finns precis noll och intet av några som helst 

elevvårdsresurser på skola C. Det finns ingenting. Det finns noll (ohörbart) att man kan knyta Per K t 

ex som har jobbat där 20 % finansierat för annars vet jag inte. Då blir det bara att stoppa in ett antal 

ungar i ett rum utan att kunna ge något stöd  

 

Sa svarar att vi har stöttat dom enskilda elevassistenterna men BC menar att det är andra 

resurser och expertis som behövs: 

 
BC jo men jag menar det om det är en sån här melting pot rent ut sagt av ungar som man inte vet nånting 

om alls. Det behövs ju psykologresurser 

 

Jag tolkar detta som att BC med de nya förutsättningarna inleder en förhandling om 

specialistresurser för den nya gruppen. För att legitimera yrkandet att få Per K och 

psykologresurser anför BC att det uppkommit en helt ny situation, att nuvarande resurser är 
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”noll” och att utan dessa tillskott kommer gruppens verksamhet inte handla om stöd utan om 

snarare om förvaring –  vilket kan förstås som låg kvalitet. Metaforen ”melting pot rent ut 

sagt” kan jämföras med metaforen ”plånboken rent ut sagt” som BC tidigare använt för att bl. 

a. markera att hon nu talar klartext. Melting pot som metafor för den mixade särskilda 

undervisningsgruppen kan i det här sammanhanget förstås som en het flytande massa 

(elevgruppen) som endast kan kontrolleras därför att den är innesluten i ett eldfast kärl 

(klassrum med brandsäker dörr). Sa: s motbud om att använda befintliga elevassistenter 

avvisas av BC som fel typ av stöd. 

 

S svarar på BC:s yrkande om elevvårdsresurser genom att konstatera att hon inte riktigt hunnit 

sätta sig in i ersättningssystemet men finner ändå att det verkar finnas flera oklarheter: 

 
S har ni inte haft den tilldelningen förut? Alltså  om man har en grupp då  kostar ju det ett antal pengar 

och  nu kan ju jag  inte riktigt ersättningssystemet. Hur ni har gjort här? Har ni inte fastställt en peng 

för varje unge som ju är då dubbelt så hög som den andra och att det där ingår skolledning och 

elevvård och sånt där?…Nähej …Vi behöver se över resursfördelningssystemet också 

 

Detta utsnitt kan förstås så att BC:s fråga besvaras av S med ett antal frågor till 

planeringsgruppen som ingen direkt svarar på men S tolkar tystnaden eller kroppsspråket som 

ett nej vilket föranleder S att besluta att gruppen dvs. ”vi” behöver utreda 

”resursfördelningssystemet också.” Jag tolkar utsnittet som att S inser att även detta är ett 

problem som måste klaras ut framöver – men inte idag - eftersom det är en för stor fråga. 

Detta  betyder att S ajournerar förhandlingen med BC om extra elevvårdsresurser. Då BC inte 

kommenterar detta är min tolkning att hon accepterar ajourneringen. 

 

Sammanfattningsvis kan denna förhandlingsfas förstås som en konsekvens av beslutet i 

föregående fas där nu enskilda rektorer och ledningen uppträder som reella parter som 

förhandlar om villkoren för att verkställa beslutet om den nya gruppen. Jag har därför i detta 

avsnitt fokuserat på dessa förhandlingar - särskilt hur de uppstår, vilka parter som uppträder, 

vad förhandlingen handlar om samt resultat. De förhandlingar jag analyserat visar 

sammanfattningsvis  
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Fråga:    Parter:   Resultat:   

- totala antalet grupper  Sa mot BC  Oförändrat (ej förhandlingsbart) 

- arbetsgivaransvaret i gruppen BC mot S  BC (ej förhandlingsbart) 

- intagningskriterierna  F mot Sa  Mixad grupp (kompromiss) 

- elevvårdsresurserna  BC mot Sa och S  Ajournering (utredning) 

 

I förhandlingarna företräder rektorerna sig själva som rektorer medan S och Sa som skolchef 

resp. samordnare företräder förvaltningen. Ingen har ifrågasatt Sa:s mandat att som 

samordnare förhandla i detta sammanhang men genom att S inte deltagit i samtalet i vissa av 

frågorna tolkar jag det så att hon givit Sa uppdraget att hantera dessa frågor. S:s sätt att 

hantera frågan om elevvårdsresurserna genom att föra över den till en framtida utredning om 

resursfördelningssystemet kan också förstås som en ajournering av  förhandlingen med BC i 

avvaktan på denna utredning. 

 

”vi /…/slänger ut pengarna på skolorna” 
 

Den här förhandlingsfasen uppkommer som en oplanerad fortsättning på S:s beslut i tidigare 

fas att göra en översyn av resursfördelningssystemet och handlar sammanfattningsvis om att 

G  inleder spontant en förhandlingstur där hon positionerar sig och sin skola inför den 

kommande översynen. Fasen är intressant därför att G här gör ett utspel som leder till att S i 

sin tur gör ett utspel om andra möjliga resurssystem, vilket kan förstås som en ny 

förhandlingsupptakt vilken sedan får en fortsättning i minnesanteckningarna. 

 

Förhandlingsturen startar med att G tar upp hur resursfördelningssystemet med särskilda 

undervisningsgrupper och andra ”placeringar” av elever i behov missgynnar skola G eftersom 

vi bara har ”den här lilla kakan kvar att dela på”. G vill med den metaforen påminna om att 

barn i behov handlar om att fördela de små ekonomiska resurser till skolorna som bli kvar 

efter alla placeringar. S kommenterar detta med följande korta inlägg: 

 
S vi kör grannkommunsmodellen och slänger ut pengarna på skolorna (skrattar) 

 

G svarar  med en ny metafor ”det här är ett framåt – tillbaka spel” – vilket kan förstås som att 

resursfördelningen är ett oförutsägbart spel med vinnare och förlorare och att skola G tillhör 

de ständiga förlorarna eftersom där inte finns någon kommunövergripande särskild 
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undervisningsgrupp. Med de besparingar som S ”annonserat” kanske inte heller de resurser 

finns längre som G räknat med inför hösten och G, med instämmande av flera, är därför orolig 

att resurser  dras tillbaka vilket framgår av följande samtalsutsnitt: 

 
G men jag tänker dom extra resurser som jag tidigare har sökt och som nu kanske har räknat med och 

kanske dom finns inte  

S alltså G ... det är en fara med hur många såna här grupper vi har. Vi måste verkligen bestämma oss för 

vad är det för nivå som dom  

G det är självklart att det kommer att utarma nivån på min skola om man tar bort en massa resurser  

Flera  mmm, mmm 

 

G:s fortsatta argumentation och S svar i utsnittet ovan kan förstås som en förhandlingstur om 

principerna för resursfördelningen och de kommunövergripande särskilda 

undervisningsgrupperna kontra de skolor som inte har dessa grupper. S kommer här tillbaka 

till vem som skall bestämma över de kommunövergripande grupperna och påminner om faran 

med att ”vi” dvs skolchefen och rektorsgruppen inte har kontroll över hur många grupper det 

finns – ett sätt att ytterligare en gång legitimera S och rektorernas beslutsrätt över de särskilda 

undervisningsgrupperna.  Argumentationen ”att utarma nivån på min skola” kan tolkas så att 

G positionerar sig inför kommande översyn genom att antyda att nuvarande resursmodell 

medför synnerligen allvarliga konsekvenser för verksamheten på skola G. S kommenterar inte 

detta direkt utan gör nu ytterligare ett försök att hänskjuta resursfördelningsfrågan till ett 

senare tillfälle, samtidigt som hon i samma andetag visar på vilka möjliga alternativ som finns 

för att hantera G:s problem 

 
S men vi måste titta på resursfördelningen för det finns ett antal möjligheter man kan göra. Man kan 

avdela delar som ni har gjort hittills på centrala grupper eller man kan fördela ut och sen så  får man 

köpa platser. Alltså det finns alla möjliga sätt.  

 

S fortsätter med att hänvisa till en revisionsrapport från en välkänd revisionsfirma som hon 

tagit del av där man studerat resursfördelningssystemet i en annan kommun och kommit fram 

till några slutsatser som S anser vara intressanta: 

 
S  och det som dom kom fram till där är att egentligen så är alla resursfördelningssystem bra bara dom är 

tydliga och förstådda av alla och gemensamt utarbetade. Så att man kan ha den ena eller andra 

modellen men alla måste vara ense om hur vi faktiskt använder dom gemensamma  pengarna så att det 
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finns inget rätt eller fel i det eller att det är bättre eller sämre på det ena eller andra sättet men det blir 

konsekvenser som man måste vara klar över…att det blir dom konsekvenserna. 

 

S tre inlägg om grannkommunen, köpa platser och revisionsrapporten kan förstås dels som en 

ajournering av förhandlingsturen med G i avvaktan på kommande översyn av 

resursfördelningssystemet och dels som ett förhandlingsutspel inför denna där S nu i gruppen 

i stora drag drar upp riktlinjerna i stort för sin syn på problemet, vad som bör göras och hur 

det ska gå till. S visar här på ”ett antal möjligheter” som är två: den som används nu med 

centrala kommunövergripande grupper, och en annan ny decentraliserad modell där 

resurserna läggs ut på skolorna och där rektor får ”köpa platser” för barn i behov. 

Avslutningen ”alltså det finns alla möjliga sätt” kan förstås som att alla är de två sätt som 

beskrivits eller möjligtvis en annan modell som innefattar båda sätten. S:s tidigare korta 

inlägg om att slänga ”ut alla pengarna på skolorna” och som kan uppfattas som ett skämt (S 

skrattar), är i själva verket den decentraliserade modellen som man inte tillämpar för 

närvarande i kommunen. I det perspektivet kan S:s två sista inlägg förstås som ett 

förhandlingstaktiskt utspel inför kommande samtal i gruppen om resurssystemet, där 

utgångsbudet är en decentraliserad modell. Även BC:s förhandlingsutspel om 

elevvårdsresurserna i föregående förhandlingsfas kan i samma perspektiv också förstås som 

ett förberedande utspel för att bevaka skola C:s intressen i förhandlingsprocessen om 

resursfördelningssystemet. 

 

Sammanfattningsvis har i den här förhandlingsfasen som varade i 3-4 minuter, G positionerat 

sig inför kommande resursöversyn genom att påvisa negativa konsekvenser för skola G.  S:s 

inlägg i förhandlingsturen med G kan förstås som ett utspel om ny decentraliserad modell, 

som också kan förstås som en upptakt till kommande samtal/förhandlingar i gruppen om 

resursfördelningssystemet. Avslutningsvis redovisar jag hur denna fas i mötet sammanfattades 

i minnesanteckningarna: 

 
Resursfördelningssystemet ska ses över inför nästa års budget. Fn går bara 25% av hela anslaget till barn med 

behov av särskilt stöd till skolorna. 

 

Min tolkning av  denna text utgående från ”Fn går bara”, är att den kan förstås som en 

fortsättning av förhandlingsprocessen om resursfördelningssystemet i form av en 

komplettering där utgångsbudet är att anslaget till skolorna vad gäller ”barn med behov” skall 
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öka jämfört med nuvarande nivå: ”Barn med behov” kan förstås som att anslaget avser stöd 

inriktade på barnens individuella problem. 

 

”Så måste jag bara  släppa den här idén om dyslexi” 
 

Den sista förhandlingsfasen i det här samtalet om barn i behov  handlar sammanfattningsvis 

om ett konkret och förberett förslag av Sa ”om att ta hem dyslexibarnen” följt av en 

förhandling som också leder till ett konsensusbeslut i frågan. Denna del i mötet är särskilt 

intressant eftersom den visar på förhandlingsturer där flertalet rektorer inklusive Sp agerar 

som en samlad part mot förslagsställaren Sa och där S hamnar på mellanhand. Även i denna 

förhandlingsfas fortsätter förhandlingen i minnesanteckningarna.  Fasen inleds med att Sa 

återkommer till frågan om  dyslexibarnen och framlägger nu ett komplett förslag som går ut 

på att dyslexibarnen skall samlas på en skola och där integreras i klasserna. Som expert 

anställs en specialpedagog som samtidigt skall  vara resurs i klasserna men dit också barnen 

kan gå för att få extra stöd och hjälp: 

 
Sa innan jag går så måste jag bara släppa den här idén om dyslexi. Jag skulle vilja att vi tar hem dom här 

barnen som kostar så mycket och att man anställer en  specialpedagog som kan det här med dyslexi att 

man har dom på en skola och att dom är integrerade i vanliga klasser och kan gå ifrån och få extra 

hjälp och den här specialpedagogen då skulle kunna gå ut och stötta upp i klassen 

 

Sa framlägger sitt förlag genom att säga ”så måste jag bara släppa” dvs. något som hon tänkt 

på länge men också som en ”idé” vilket kan förstås som ett genomarbetat förhandlingsbud 

som går att diskutera. När Sa sedan direkt fotsätter med ”Jag skulle vilja att” vill Sa visa att 

förhandlingsutrymmet inte är så stort. Sa legitimerar sedan återigen frågans höga dignitet 

genom att använda sig av  de retoriska greppen att dels påminna om att elevernas placeringar 

är dyra, och dels att de är borta till skillnad från hemma vilket skall förstås som att detta alltid 

är ett billigare alternativ. Metaforen ”ta hem” antyder även att barnen är borta mot sin vilja 

och mår bättre av att komma tillbaka till sin skola och sina kamrater. Genom att också inleda 

med att tala om att Sa måste lämna mötet inom kort ger Sa också gruppen en signal om att 

frågan måste behandlas skyndsamt, vilket betyder att det enklaste för gruppen är att bifalla 

förslaget som helhet. 
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Gruppens sätt att reagera på detta på så sätt villkorade förhandlingsbud visar att man inte 

känner igen att frågan varit uppe tidigare i samtalet vilket framgår av följande samtalsutsnitt: 

 
Sp men går det i verkligheten att ha dom på en skola det är väl många som har dyslexi 

F ja vilka åldrar? 

BC jag visste inte att du hade ungar ute som har dyslexi 

F men är det högre åldrarna i så fall då? 

Sa nej det är hela vägen… det är barn som står i kö 

G hur många? 

S men ni måste väl veta om vilka ni har för det är väl ni som har varit  med i dom placeringarna 

Flera  jaa, neej (ohörbart) 

S var kommer dom ifrån då? 

G jaa? 

F  ja det undrar jag. Jag.... har haft ett par som går i sjuan nu då . 

BC  jag har massor med elever med dyslexi men  

Sa ett par stycken tre har nog flyttat in i alla fall  

 

Gruppen har som synes svårt att hantera frågorna vilka elever det gäller, vilken ålder de har , 

från vilka skolor de kommer, hur många de är, vem som beslutat om placeringarna, var de är 

placerade och varför de placerats. S:s frågor till gruppen om de placerade dyslexibarnen som t 

ex. ”var kommer dom ifrån då?” kan förstås som förvånade utrop från en tämligen ny 

skolchef  som inte varit medveten om detta eller hunnit sätta sig in i frågan tidigare.  

 

I brist på svar söker gruppen  finna olika förklaringar. G föreslår att eleverna är 

”schablonplacerade” men BC menar att det kan ha att göra med elever med grav dyslexi eller 

föräldrarnas agerande. Sa är till viss del benägen att hålla med BC vilket föranleder S att 

markera hur allvarligt det är  i så fall, vilket framgår av följande samtalsutsnitt: 

 
G dom kanske har varit nån annanstans och är schablonplacerade 

BC får jag fråga dyslexi har vi väl till mans i nästan var enda klass integrerade ungar…Är det här speciellt 

grava elever eller speciellt påstridiga föräldrar (spridda skratt) eller vad beror 

Sa jag tror nog det är det senaste där… att dom inte kanske fått det stöd och hjälp dom har behövt i … 

skolan  

S det som du pratar om nu är väldigt viktigt att vi får reda på hur många det rör sig om och var. vilken 

skola dom tillhör så att rektor vet om nånting här  

Flera rektor måste ju veta (ohörbart, upprörda röster, flera pratar i munnen på varandra) 
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Samtalsutsnittet visar hur Sa ,S och gruppen inser att ingen har riktigt kontroll på 

dyslexieleverna. Genom att som förklaring till detta antyda att det är skolornas bristande stöd 

till eleverna som gör att föräldrarna agerar för att placera sina barn, gör Sa problemet till en 

ansvarsfråga för rektor. S instämmer  i detta genom att betona vikten av skoltillhörigheten ”så 

att rektor vet om nånting här.” Detta tolkar jag som ett sätt att ge rektorerna  en reprimand för 

att de inte har kontroll på dyslexibarnen, men en alternativ tolkning är att uttalandet istället är 

en kritik av Sa som initierat frågan och nu inte kan ge rektorerna ett klart besked om vilka 

elever det handlar om. Förhandlingen kan så här långt ses som en inledningsfas där förslaget 

eller förutsättningarna för utgångsbudet ifrågasatts, och att man nu söker förklaringar till att 

kontroll saknas över dyslexibarnen. Alla koncentrerar sig på att någon eller några missat 

någonting, men ingen fortsätter BC:s antydda tankegång om att föräldrar som anser att deras 

barn har dyslexi utnyttjar valfriheten att välja mellan olika grundskolor eller specialenheten 

kanske utan att fråga rektor. En förklaring till detta kan vara att  Sa i inledningen gör det hela 

till en ekonomisk fråga vilket fokuserar gruppen på möjligheten att genom hemtagandet få 

tillgång till de stora resurser som nu går förlorade och/eller att gruppen har bråttom eftersom 

Sa snart skall gå. 

 

I det dödläge som nu uppstått i förhandlingen erbjuder sig Sa att ta reda på svaren på gruppens 

alla frågor vilket framgår av följande samtalsutsnitt: 
 

Sa  ska jag liksom kolla alla placeringar? 

Flera  jaa, ja tack , det vore jättebra, alla  

S sen gör vi en snygg lista då ser ni …vad många elever jag har 

BC  det är jättebra (skratt) 

Flera (skratt) 

 

Min tolkning av detta utsnitt är att Sa erbjuder sig att skingra gruppens okunskap om ”alla 

placeringar”, och att Sa menar alla placerade dyslexielever, och att detta liksom S:s förslag att 

göra en lista mottages tacksamt (”jaa., ja tack”) , och med lättnad (skratt) av rektorerna. Sa:s 

sätt att erbjuda sin hjälp för att ta reda på fakta ser jag som ett sätt att skapa möjlighet för en 

naturlig ajournering av förhandlingen genom ett konsensusbeslut om att i varje fall att ta reda 

på vilka, och var dyslexieleverna är för närvarande. 

 

Men F vill fortsätta förhandlingen och ifrågasätter den del av förslaget som handlar om att 

samla eleverna till särskilda klasser och skolor, och menar att särskilt stöd och hjälp kan ske 
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på de skolor där barnen finns. Flera instämmer i detta. BC och Sp menar att för att det skall 

vara särskilda undervisningsgrupper i dyslexi samlade till en skola så skall det i så fall vara 

frågan om ”extremt grava språkstörningar” eller ”multiproblem och grav dyslexi”. Denna 

förhandlingstur kan förstås så att F lägger fram ett motbud till Sa:s förslag och får ett visst 

gehör för detta hos de andra, men genom att Sa eller S inte kommenterar detta utan övergår 

till avslutningsprocedurer för mötet kommer frågan egentligen inte till något avslut utan blir 

hängande i luften. 

 

De förhandlingsturer som sker i denna fas kan även förstås som att mötesdeltagarna skapar 

nya kategorier bland de berörda eleverna i en stigande femgradig behovskala enligt följande: 

”dom som har dyslexi”, ”elever med grav dyslexi”, ”speciellt grava elever”, ”elever med 

extremt grava språkstörningar” och ”elever med multiproblem och grav dyslexi.” Även 

kategorier av eleverna efter kostnad och föräldrar skapas: ”dom schablonplacerade”, ”dom här 

barnen som kostar så mycket” och  ”elever med speciellt påstridiga föräldrar.” Syftet synes 

vara att i organisationen kunna skilja på de elever som ska integreras eller placeras i särskild 

undervisningsgrupp. 

 

S avslutar nu samtalet om barn i behov och organisationen av särskilda undervisningsgrupper, 

med att ge tidsplanen för uppdragen att ”kolla alla placeringar” respektive översynen av 

resursfördelningssystemet och barn i behov.  

 

Denna förhandlingsfas sammanfattades i minnesanteckningarna på följande sätt: 

 
Beslutades att alla specialplaceringar ska inventeras före sommaren i syfte att ta hem dem som vi själva kan 

klara, särskilt dyslektiker. De senare bör kunna undervisas i vanliga grupper med särskilt stöd. 

 

Min tolkning av citatet är att förhandlingen fortsätter i minnesanteckningarna där ett 

modifierat beslut formuleras som innebär att inventeringen skall genomföras och inte bara 

omfatta dyslexielever, utan alla elever som är specialplacerade. Syftet med inventeringen är 

att de elever som bedöms klara av att undervisas i grundskolorna skall ”tas tillbaka”. En 

särställning har här dyslektikerna som, om inte särskilda skäl föreligger, skall ingå i ordinarie 

undervisningsgrupper och få särskilt stöd. Det förstnämnda kan förstås så att förhandlingen 

om att ”ta hem” placeringarna är avslutad, och ett principbeslut är fattat som delvis ligger i 

linje med Ec:s tankar från första mötet. Beslutet om dyslektikerna ser jag som ett bifall till F:s 
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motbud som ju inte kom till något avslut i mötet. Denna tolkning av minnesanteckningarna 

utgör utgångspunkten  när jag fortsätter att studera hur talet om barn i behov följs upp på det 

sista av de analyserade mötena.  

 

3. Uppföljning 
 

I detta möte som genomfördes ca  tre veckor efter tidigare redovisat mötet med skolchef och 

rektorer deltog skolchefen (S) och sammanlagt  17 rektorer och förskolechefer som betecknas 

(H, I, J…etc). Dagordningen som utsänts i förväg omfattade följande ärenden: 

 
1. En helhetssyn på barns och ungdomars vardag ska prägla verksamheter. 

Hur ska vi arbeta för att detta ska vara sant? Vad behöver utvecklas? Hur ser  

förutsättningarna ut i förslaget till budget nästa år? 

2. Kommunens resursfördelningssystem för våra verksamheter. 

Hur ser förutsättningarna ut? 

 

Den effektiva tiden av mötet som spelades in var 160 minuter. Jag kommer i analysen att  

fokusera på endast de delar av mötet där frågan om barn i behov kommer in i  

samtalet. Förutom transkriberingen av samtalet använder jag mig i detta möte  

även av mina egna observationer, de overheadbilder som visades och kommenterades vid  

mötet, mina egna anteckningar samt de minnesanteckningar från mötet som skrevs av en 

handläggarna. 

 

Barn i behov av särskilt stöd – en central eller perifer uppgift? 
 

Som framgått tidigare är min utgångspunkt att detta möte är en del i den pågående 

förhandlingsprocess om barn i behov som Ec,  med stöd av Kc, initierade i ledningsgruppen 

och som S påbörjade i planeringsgruppen med rektorer för en tid sedan. Vid dagens chefsmöte 

sker en uppföljning av den förhandlingen genom att gruppen utvidgas till att gälla även 

förskolechefer. Den inledande fasen handlar sammanfattningsvis om en policyförklaring om 

den nyligen omorganiserade barn – och ungdomsförvaltningens uppdrag. I samband med 

detta för nu S fram att barn i behov är den centrala frågan för den nya förvaltningen i 

fortsättningen, och att det är kring den frågan samtliga enheter skall samverka. I den första 

förhandlingsfasen i denna uppföljning fokuserar jag på detta förhandlingsutspel och den 
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förhandlingstur som kommer att ske om barn i behov är en huvudsak eller bisak i skolans 

verksamhet 

 

Upptakten är att S inleder chefsmötet med ett anförande där hon utvecklar sin syn på vad som 

skall känneteckna Barn – och ungdomsförvaltningens nya organisation och verksamhet. I 

början av anförandet visar S en overheadbild med ett antal cirklar som går i varandra och som 

skall  representera de olika verksamheterna i förvaltningen. I den cirkel som är placerad 

centralt i mitten av bilden finns texten ”barn i behov av särskilt stöd” och runt denna cirkel 

finns de övriga varav två med texten ”förskolan” respektive ”skolan”. S kommenterar bilden 

med att säga att utgångspunkten för samtalet i chefsgruppen idag är att ”det ska märkas att 

Barn- och ungdomsförvaltningen har en helhetssyn på barn och ungdomar.” S betonar särskilt 

att förvaltningen skall bli en samlad och samverkande organisation där ”helheten skall bli mer 

än de sammanlagda delarna” och där alla enheter ska ”bidra till måluppfyllelsen”. Cirkeln 

”barn i behov” kommenterar S med att det är ganska många barn just nu som har olika beslut 

om särskilda insatser för att ”man har en diagnos” och fortsätter: 

 
S och det här sammantaget ska vi försöka hitta vägar till varandra vad kan vi hitta det optimala effektiva 

sättet att jobba ihop så att  barn och unga inte hamnar mellan stolarna utan att hela organisationen 

samverkar och att bidrar till att deras vardag blir lika möjligheter till utveckling 

 

Utsnittet kan förstås så att det är ett förhandlingsutspel där S tar upp en grupp av 

diagnosticerade barn i behov av särskilt stöd som ett centralt och viktigt området där en 

samverkan mellan förvaltningens olika enheter är en förutsättning för dessa barns ”lika 

möjligheter till utveckling.” S sätt att uttrycka sig om ”att försöka hitta”, ”inte hamna mellan 

stolarna”, ”utan att samverka” kan förstås så att detta inte har fungerat tillfredställande, och att 

det därför är nödvändigt med en förändring som till skillnad mot tidigare skall baseras på 

samverkan och helhetssyn. S legitimerar detta med att antyda att förvaltningen inte lever upp 

till målet om en likvärdig utbildning för elever i behov av särskilt stöd. Målet ”lika 

möjligheter” för barn i behov och sättet att åstadkomma detta på - ”det optimala effektiva 

sättet” - kan i det perspektivet förstås som att skapa en likvärdig skola/utbildning för dessa 

barn till lägsta möjliga kostnad. 

 

Då S efter ca åtta minuter avslutar sitt anförande med att återknyta till bilden med ringarna för 

att sammanfattningsvis visa vad som är de gemensamma områdena där samverkan skall ske 
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avbryter en av deltagarna (H) genom att ställa en fråga om placeringen av ringarna i bilden. H 

ifrågasätter S:s bild där cirkeln med barn i behov är placerad i centrum och undrar om detta är 

gjort med avsikt, vilket är inledningen till följande förhandlingstur: 

 
H nu måste jag fråga dig är det någon tanke med hur du har placerat dom där ringarna? 

S nehej (skratt) det är ingen tanke  

H för att jag tänker att den där bilden skulle man kunna prata en del om därför för mig är det 

självklart att det borde vara förskolan och skolan som ligger mitt i. Resten är komplement  när 

det inte fungerar så att säga på basnivå … Förskola och skola är hjärtat som jag ser det i alla fall.  

 

Min tolkning av samtalsutsnittet är att H här lägger ett motbud  på grundidén i S:s utspel. 

Motbudet innebär att det är självklart att det är förskola och skola som basen för 

verksamheten, och att barn i behov är en stödfunktion, vilket i bilden borde åskådliggjorts 

med en annan mindre central placering. S prövar hållbarheten i detta genom att föra ett 

resonemang med sig själv vilket illustreras i följande utsnitt: 

 
S ja … jag tror ju att barn i behov att den hamnade där… Jag vet inte om det var någon stor tanke 

men det är ju många delar här just här fast det är ju naturligtvis kring dom barn och ungdomar 

som behöver någonting alldeles extra det är där vi måste samla oss och det är där vår fulla 

kapacitet måste tas till vara …  Så att om man skulle försöka göra tvärtom som du tänker då 

skulle man sätta förskola skola i ytterkanten för det är det obligatoriska och det är ju ramen kring 

det hela /…/… fast jag vet inte… Jag tänkte inte så heller jag bara tänkte tvärtom mot vad du 

gjorde 
 

S:s förklaring av varför bilden blev som den blev kan förstås så att det finns en 

bakomliggande tanke då hon resonerar sig fram till att det faktiskt är kring barn i behov man 

måste samarbeta i organisationen, och att det därför är naturligt att det hamnar i mitten. S 

prövning av H:s tankar avslutas med ett konstaterande hon ”tänkte tvärtom” vilket är dels en 

ytterligare bekräftelse på att placeringen av barn i behov i bilden är medvetet gjord, och dels 

ett budskap till gruppen att S och H inte är överens i den här frågan, och att därmed H:s 

motbud avvisas. S avslutar förhandlingsturen med att bolla över frågan till gruppen att 

fundera på ”hur ska en sån här bild kunna se ut över en samlad och ändå samverkande 

organisation?” vilket betyder att S överlåter till var och en i gruppen att  fundera över var man 

står i den här frågan, för att senare återkomma om detta i den pågående 

förhandlingsprocessen. I det sammanhanget påpekar S att förvaltningens uppdrag och 

verksamhet är mycket komplicerad genom att konstatera att ”det låter så enkelt när man säger 
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grundskolan. Det är väl inte ett uppdrag som grundskolan har. Det är ju otroligt komplext det 

uppdraget i sig”. Detta kan förstås så att S genom att tala om att det ”låter så enkelt”  och att 

det är ett ”otroligt komplext” uppdrag legitimerar avvisningen av H:s motbud med att H inte 

riktigt förstått hela vidden i problematiken kring barn i behov. En alternativ tolkning är att S 

upplyser övriga i gruppen att eftersom frågan är så komplicerad kan bara en person med 

tillräcklig kunskap och överblick förstå hur det hela hänger ihop. Det sistnämnda alternativet 

kan förstås som ett villkor för att man skall kunna ha en avvikande åsikt i den fortsatta 

förhandlingsprocessen. Båda tolkningarna  kan förstås som en positionering av S. 

 

Sammanfattningsvis har jag i detta avsnitt studerat hur förhandlingsprocessen fortsätter kring 

frågan om var barn i behov hör hemma i organisationen vilket medfört oplanerad 

förhandlingstur mellan S och H om en viktig principfråga om barn i behov är en central fråga 

eller en sidofråga i skolan. S avvisar här H:s motbud och legitimerar detta med en 

positionering. 

 

I minnesanteckningarna formulerades denna del av mötet under punkt 1 på dagordningen på 

följande sätt: 

 
Den nya barn- och ungdomsförvaltningen har till uppgift att arbeta utifrån en helhetssyn på barn och ungdomar. 

Huvuduppdraget innebär att alla enheter/medarbetare ska bidra till måluppfyllelsen. 

S presenterade sin bild av uppdraget. Se bifogade OH-bilder. 

 

Efter denna inledning övergår mötet i en diskussion i mindre grupper som skall  

ge förslag på områden i förvaltningens verksamhet som behöver utvecklas. Därefter sker 

återsamling och redovisning av de olika gruppernas förslag.  

 

Barn i behov – ett angeläget utvecklingsområde? 
 

Vid redovisningen framlägger grupperna 17 olika förslag varav två innefattar barn i behov. 

Förslagen noteras på blädderblock och kommenteras av S. I den grupp som bandspelaren 

slumpmässigt placerades i diskuterades barn i behov av särskilt stöd inte alls. Förslagen från 

två andra grupper var: 

 

- Policy när det gäller barn i behov av särskilt stöd 
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- Resursfördelningssystemet för barn med särskilda behov. 

 

Samtalet kring dessa båda förslag är intressant att analysera eftersom jag ser redovisningen 

från gruppdiskussionerna som en fortsättning på förhandlingsturerna i föregående avsnitt och 

blir ett motbud från chefsgruppen på hur den ser på S utgångsbud om barn i behov som en 

central fråga. Förhandlingsturen är även intressant eftersom den även fortsätter i 

minnesanteckningarna.  

 

S reaktion på det första förslaget   är att  notera utan direkta kommentarer eller frågor. Det 

andra förslaget om resursfördelningssystemet tar emellertid S omgående som utgångspunkt 

för att kunna precisera och utvidga sitt utgångsbud vilket leder till en förhandlingstur om 

samarbetet kring barn i behov vilket framgår av följande samtalsutsnitt: 

 
S ska vi ta lite kring resursfördelning. Finns det fler frågor som hör ihop med barn i behov? Det är 

ju ett stort område. 

J vi kanske kan erbjuda egna verksamheter för det kostar jättemycket pengar och det kanske inte 

alltid  

S organisation av egna verksamheter samarbete...med andra...med landstinget… Ni har ett 

gemensamt uppdrag det vet ni att vi ska samarbeta med landstinget enligt den här 

överenskommelsen så att det är ju en särskild fråga som vi 

K dom ska samarbeta med oss  

S hrm ja…vi ska samarbeta med varandra ... så är det. Jag  träffade landstinget i förrgår kring det 

här  

L idag finns ju som sagt våra egna smågrupper vid  

S organisation av den egna verksamheten ja mm … okej … nu har vi tömt ut gruppdiskussionerna  
 

Utsnittet visar att S uppmuntrar gruppen att precisera sitt förslag om resursfördelningen. 

Inläggen som då kommer från J och L om att ”erbjuda egna verksamheter” och ”våra egna 

smågrupper”, tolkar S emellertid som ”organisation av egna verksamheter” och lägger 

samtidigt till ”samarbete med andra ...landstinget”, vilket kan förstås som organisation av 

egna verksamheter i samarbete med landstinget. För att legitimera det sistnämna, och att det 

hör till utvecklingsområdet barn i behov påminner S om att ”ni har ett uppdrag det vet ni att vi 

ska samarbeta med landstinget”. S använder här samtidigt både ”ni” och ”vi” - ett sätt att både 

tala som skolchef till gruppen och som medlem i gruppen om ett gemensamt uppdrag. S 

hänvisning till att detta redan är beslutat av någon utifrån syftar till att upplysa gruppen om att 

detta inte är förhandlingsbart.  
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K:s protest mot S:s tolkning av principen för samarbetet i form av motbudet ”dom ska 

samarbeta med oss”, ser jag som en ny förhandlingstur där K:s inlägg kan förstås som att 

samarbetet för närvarande sker ensidigt på landstingets villkor. S motbud ”vi ska samarbeta 

med varandra” skall förstås som ett kompromissbud,  men också som slutbud genom att S 

tillägger ” så är det”. För att legitimera detta upplyser S om att hon så nyligen som i förrgår 

hade ett samtal med landstinget om just den här frågan. Den sista meningen med ”okej…nu 

har vi tömt ut gruppdiskussionerna”  kan förstås som att S uppnått sitt förhandlingsmål och 

därför avslutar denna förhandlingstur. 

 

Sammanfattningsvis har jag i detta avsnitt studerat hur förhandlingsprocessen fortsätter kring 

frågan om barn i behov är en central fråga eller en sidofråga i skolan. Av chefsgruppens 17 

förslag på utvecklingsområden handlar två om barn i behov vilket jag ser som gruppens svar 

på S:s utgångsbud. Det andra förslaget om resursfördelningssystemet för barn i behov blir 

föremål för en förhandlingstur som initieras av S och som resulterar i att ett nyligen beslutat 

uppdrag till förvaltningen om att samarbeta med landstinget kring barn i behov aktualiseras 

och förtydligas, till att det handlar om ett ömsesidigt samarbete. 

 

I minnesanteckningarna formulerades denna del av mötet på följande sätt: 

 
Följande utvecklingsområden identifierades genom gruppdiskussionerna:  

/…/ 

• Policy när det gäller barn i behov av särskilt stöd 

• Översyn av arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

 - resursfördelning 

- organisation av egna verksamheter 

- samverkan med andra , landstinget etc 

 

Min tolkning av detta är att minnesanteckningarna här skall förstås som en fortsättning på 

förhandlingsturen i form av ett förhandlingsprotokoll som skall förstås så att chefsgruppens 

förslag på utvecklingsområdet ”Resursfördelningssystemet för barn i behov” på initiativ av S 

även kom att omfatta översyn av organisation av egna verksamheter och samverkan med 

landstinget. Den förstnämnda frågan initierades ju vid förra mötet med rektorerna och blev då 

föremål för flera förhandlingsturer vilka jag tidigare  redovisat och analyserat.  
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”där skulle jag nog själv vilja vara med på något sätt”  
 

Mot slutet av denna del i mötet informerar S om hur arbetet skall bedrivas vidare med listade 

utvecklingsområden. Avslutningen på denna del av mötet är intressant att studera dels 

eftersom här finns ett kort förhandlingstur som är ett tydligt exempel på en villkorad 

förhandling som avstannar innan den påbörjats, på grund av att villkoren uppfattas som inte 

förhandlingsbara och dels för att jag ser avslutningen som en bekräftelse på att S här 

verkställer det uppdrag hon fått av Kc i det första studerade mötet.  

 

S inleder fasen med att säga att hon har tänkt sig att rektorer och förskolechefer skall ingå i 

olika styrgrupper och/eller arbetsgrupper och att alla därför bör fundera över vilka grupper 

man vill ingå i. I samband med detta talar S om att hon själv har bestämt att vara med i de 

grupper som arbetar med barn i behov. Detta föranleder en kommentar från H som medför att 

S försöker motivera sitt val vilket framgår av följande samtalsutsnitt: 

 
S det behöver inte vara så att du själv sitter i precis alla styr- eller arbetsgrupper… men jag tänkte 

själv att jag skulle vilja hålla ihop då … ett par utav dom här som är precis över hela 

förvaltningen och det gäller det här barn i behov delen för där skulle jag nog själv vilja vara med 

på något sätt  

H (ohörbart) 

S vad sa du? 

H är det därför du har ritat den i mitten? 

S alla tyckte det var en sån här underförstådd…Där sitter jag…där är ett område som greppar över 

alla verksamheter inom förvaltningen plus andra plus landstinget plus att det finns synpunkter på 

att man ska föra vidare på nästa nivå då så att säga. Där känner jag att där vore det bra. Men 

annars så tänkte inte jag vara med i alla dom här olika utvecklingsområdena det blir ju helt 

omöjligt ... Sedan blir det det här med förebyggande och fritidsdelen tror jag att jag vill ägna tid 

åt också för egen del. För att det handlar också om en del övergripande frågor ihop då inte bara 

inom kommunala verksamheter utan där är det just mycket med andra intressenter och där är 

också kopplingar till bl. a arbete som då leds av nämndens ordförande… så där lite mer 

övergripande … Det är dom två saker som jag tänkte för egen del då. 
 

Samtalsutsnittet kan förstås så att S inför det fortsatta arbetet med utvecklingsområdena gör 

ett förhandlingsutspel genom att meddela sitt beslut att hon kommer att ”hålla ihop” barn i 

behov”, vilket skall förstås som att hon kommer att leda arbetet i dessa grupper. S kommer 
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även att ”ägna tid” åt ”förebyggande och fritidsdelen” men att det blir ”helt omöjligt” att 

hinna vara med i övriga utvecklingsområden. Detta kan förstås så att S personligen avser att 

fortsätta förhandlingsprocessen och därmed leda utvecklingsarbetet kring barn i behov och att 

S ser denna fråga som det högst prioriterade av alla de utvecklingsområden som framkommit i 

gruppen. H:s återkommande fråga till S om detta varit avsikten från början eller inte, får i 

detta perspektiv också ses som en del i förhandlingsturen där H har uppfattat att S redan från 

början av mötet har haft en avsikt med att placera barn i behov centralt i bilden och får detta 

bekräftat när S meddelar att hon bestämt sig för att leda arbetet med detta. H gör med andra 

ord en positionering genom att visa på hur S motsäger sig själv på den punkten. S hanterar 

detta genom att hänvisa till sin skolchefsposition dvs. övergripande ansvar, samverkan med 

andra intressenter utanför förvaltningen och kontakterna med nästa högre nivå  och/eller 

politiker. De båda sistnämnda skälen kan förstås som en antydan att dessa frågor har ett 

särskilt intresse för högre nivåer i organisationen och/eller till och med har initierats därifrån – 

en tolkning som ligger i linje med ”att göra väldigt roligt utvecklingsarbete” som Kc talade 

om i det första av de studerade mötena. Gemensamt för alla skälen är dock att de utgår ifrån 

skolchefspositionen och blir på så sätt svåra att ifrågasätta. Detta kan i så fall vara 

förklaringen att den på så sätt villkorade förhandlingen upphör och S övergår till den sista 

punkten på dagordningen.  

 

Sammanfattningsvis har jag i detta avsnitt studerat en förhandlingstur som jag ser som 

avslutningen på en villkorad förhandling om att starta ett utvecklingsarbete kring barn i behov 

där S meddelar sitt beslut att leda detta arbete och legitimerar detta med sin skolchefsposition. 

 

I minnesanteckningarna formulerades denna del av mötet på följande sätt: 
 

Framtagandet av ovanstående utvecklingsområden är en förberedelse inför höstens och nästkommande års 

arbete. Vi återkommer till prioriteringar, strategier, tidsplaner etc. Styr- och arbetsgrupper kommer att behöva 

bildas bestående av personer med mandat att fatta beslut i de aktuella frågorna. 

 

Min tolkning av detta är att även här fortsätter förhandlingsprocessen i minnesanteckningarna 

med nya förhandlingsutspel. Ett sådant är ” Vi återkommer till prioriteringar, strategier, 

tidsplaner etc.”. Detta kan förstås så att ”vi” - ett kollektivt ledarskap inom förvaltningen – 

skall styra de 17 utvecklingsarbetena genom att fastslå dels en turordning på vilka områden 

som skall prioriteras och dels väl genomtänkta tillvägagångssätt för som vad som skall uppnås 
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och på vilket sätt. Genom att S i de ovan analyserade förhandlingsturerna tydligt visat var hon 

står kommer barn i behov först i denna prioritering vilket har bäring på det utvecklingsarbete 

om barn i behov som Kc talade om i det första av de studerade mötena. 

 

Ett annat förhandlingsutspel är sammansättningen av de grupper som skall bildas och arbeta 

med utvecklingsområdena. Formuleringen ” personer med mandat att fatta beslut i de aktuella 

frågorna” betyder att det inkluderar chefer såsom rektorer och  förskolechefer samt 

handläggare och specialfunktioner som på delegation har formell beslutsrätt inom respektive 

utvecklingsområde. Personer som exkluderas är lärare, pedagoger och specialistfunktioner där 

formell beslutsrätt saknas. En grupp som kan ha mandat att fatta principbeslut är politiker 

vilket skulle innebära att även denna grupp skulle kunna delta i styr- och arbetsgrupperna. 

Detta skulle i så fall ligga i linje med rektorernas önskemål i planeringsgruppen vilket också 

var en av upptakterna till frågan om barn i behov. 

 

5. Sammanfattning  
 

Upptakten till förhandlingsturerna kring ”barn i behov” sker i kommunens ledningsgrupp där 

problemet introduceras då ekonomichefen gör ett utspel som handlar om att minska de höga 

kostnaderna för barn i behov i skolan genom att införa en annorlunda biståndsbedömning. 

Kommunchefen ställer sig positiv till detta och menar att detta kan ske i ett utvecklingsarbete 

kring barn i behov. I planeringsgruppen med skolchef och rektorer fortsätter samtalet då en av 

rektorerna tar upp resursfördelningssystemet och de höga kostnaderna som de mest 

framträdande problemen beträffande barn i behov. Skolchefen tar med anledning av detta in 

frågan om barn i behov på dagordningen och sammanför den med  problemet med 

organisation och lokaler för de kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna. 

Skolchefen legitimerar detta genom att hänvisa till en revisionsrapport om barn i behov som 

gruppen skall ge remissvar på. Samtalet kan ses som dels en första probleminventering där 

gruppen gör en kategorisering av problemen i stort för barn i behov av särskilt stöd, och dels 

som en förhandlingstur där skolchefen positionerar sig som förhandlingsledare i gruppen. 

Förhandlingen fortsätter med en breddad och fördjupad probleminventering som omfattar inte 

bara ekonomifrågor utan även sociala frågor kring elever och lärare. Härvid framträder en av 

mötesdeltagarna skapad kategorisering av elever i de ”de svåraste” som inte går att integrera 

och ”övriga elever” som går att integrera. I en förhandlingstur om det skall vara en eller flera 
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särskilda undervisningsgrupper på en skola framkommer fördelar som synergieffekter, 

samordningsvinster och pedagogiska vinster, vilket medför att gruppen kommer fram till ett 

delbeslut om att det bör vara mer än en särskild undervisningsgrupp på en skola. I de olika 

förhandlingsturerna finns tecken på att aktörernas formering i de olika 

problembeskrivningarna kan ses som en början till allianser. 

 

Förhandlingen fortsätter sedan in i en kartläggningsfas som kan förstås som en förberedelse 

inför kommande lösning på problemet med organisation och lokaler för särskilda 

undervisningsgrupper. Förhandlingsturerna inriktas här inledningsvis på de redan befintliga 

särskilda undervisningsgrupperna, för att sedan successivt övergå till förutsättningarna för en 

ny grupp. Denna fas kan förstås som en del av en förhandling där några av parterna  

positionerar sig i de olika förhandlingsturerna genom att inta olika roller där de företräder och 

argumenterar bl.a för staten/andra myndigheter, kommunen/fastighetsägaren, bitr. 

rektorsgruppen/planeringsgruppen, föräldrar/familjer och elever/de yngre barnen. 

Företrädarskapet  kan även ses som ett exempel på hur mötesdeltagarna under 9 minuter 

skapar kategorier i en imaginär organisation. Gruppens kartläggningen av  lediga lokaler för 

den nya särskilda undervisningsgruppen leder till ett antal förhandlingsturer om bl. a ”den 

röda tråden”, samarbetet med särskolan och ett ifrågasättande av integrationstanken vilket 

även kan tolkas som en kartläggning av eventuella problem som bör beaktas innan beslut 

fattas om en lösning av problemet. Här framträder ett tydligare mönster i förhandlingsturerna 

än tidigare, där gruppens olika medlemmar söker stöd hos varandra för sin ståndpunkt och 

bildar allianser/koalitioner i olika frågor i förhandlingen med syftet att tillvarata egna 

intressen i spelet om var elever i särskolan och särskilda undervisningsgrupper skall placeras. 

Förhandlingsturen avslutas med att skolchefen förslår att den nya särskilda 

undervisningsgruppen placeras vid skola C, vilket accepteras av gruppen. 

 

Nästa del i förhandlingen är en konsekvens av beslutet i föregående fas där nu enskilda 

rektorer och skolchefen uppträder som reella parter som förhandlar mot varandra om villkoren 

för att verkställa beslutet om den nya gruppen. De frågor som förhandlas är, om totala antalet 

grupper, ansvaret för ev. övertalighet, intagningskriterier, elevgruppens sammansättning och 

vilka elevvårdsresurser som är knutna till gruppen. I samband med detta skapar 

mötesdeltagarna kategorier kring de elever som kan vara aktuella att ingå i gruppen som: 

”elever med språkstörningar” och ”de som har en diagnos åt Asperg.” Även kring gruppen 

skapas en kategori: ”dom som behöver en mindre grupp”. I förhandlingarna slutar de två 



   

 

53 

första med att yrkandena från rektor avvisas, den tredje om gruppsammansättningen slutar 

med en kompromiss – en ”mixad grupp” och den sista om elevvårdsresurser ajourneras i 

avvaktan på en översyn av resursfördelningssystemet som skolchefen fattar beslut om att 

genomföra. Det sistnämnda beslutet leder omgående till ett förhandlingsutspel där en av 

rektorerna positionerar sig och sin skola inför den kommande översynen, genom att påvisa 

negativa konsekvenser för sin skola. Skolchefens svar på detta kan förstås som ett 

förhandlingsutspel om ny decentraliserad fördelningsmodell som också kan förstås som en 

upptakt till kommande samtal/förhandlingar i gruppen om resursfördelningssystemet. Detta 

utspel får sedan en fortsättning i minnesanteckningarna från mötet. 

 

Den sista förhandlingsturen i det här samtalet om barn i behov är ett exempel på en 

omförhandling i en fråga om dyslexielever som tidigare väckts av samordnaren men då inte 

fått något gehör av mötesdeltagarna. Denna gång lägger samordnaren med hjälp av ett antal 

retoriska grepp fram ett konkret förslag om att ”ta hem dyslexibarnen” som efter förhandling 

leder till ett konsensusbeslut om att utreda frågan vidare. Denna del i mötet är särskilt 

intressant eftersom den visar på förhandlingsturer där flertalet rektorer agerar som en samlad 

part mot förslagsställaren, och där skolchefen hamnar på mellanhand. Också denna 

förhandling fortsätter i minnesanteckningarna där ett modifierat beslut formuleras som 

innebär att en inventering skall genomföras av alla elever som är specialplacerade med syftet 

att ta tillbaka så många elever som möjligt - ett principbeslut som delvis ligger i linje med 

ekonomichefens tankar från första mötet.  

 

Uppföljningen av förhandlingen ovan sker genom ett nytt utspel av skolchefen i en 

chefsgrupp ett par veckor senare. Utspelet handlar dels om en policyförklaring för den nya 

förvaltningen där barn i behov lyfts fram som en central fråga kring vilken hela förvaltningen 

skall samverka, och dels om att starta ett utvecklingsområde kring barn i behov med 

skolchefen som ledare. Utspelet leder till tre förhandlingsturer som kan ses som exempel på 

villkorade förhandlingar där skolchefen avvisar motbudet i den första frågan om barn i behov 

är en central eller perifer uppgift  i skolans uppdrag,  kompromissar i den andra om 

samarbetet med särskolan  och meddelar sitt beslut utan förhandling i den tredje frågan om 

vem som skall leda utvecklingsprojektet. I samtliga fall legitimerar skolchefen sina 

ställningstaganden med retoriska grepp och positionering. Även här fortsätter 

förhandlingsprocessen i minnesanteckningarna med utspel om prioriteringar, strategier och 

om sammansättningen av de grupper som skall bildas och arbeta med utvecklingsområdena.  
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6. Avslutande diskussion 
 

Med hjälp av analys av samtalsutsnitten om ”barn i behov” från de studerade mötena har jag 

identifierat olika förhandlingsturer om vad som är problemet, dess orsaker och förslag på 

lösningar. Ett antal förhandlingsturer har ägt rum med inslag av positioneringar, retoriska 

grepp som legitimering och villkorande , företrädarskap, kategoriseringar, allianser samt 

uppföljning i minnesanteckningar. Förhandlingsturerna har medfört ett antal administrativa 

beslut. Särskilt intressant  är enligt min uppfattning att de konsensusbeslut som fattats grundar 

sig på den enighet som uppvisats i de olika allianserna i förhandlingsturerna. Av de i 

upptakten och probleminventeringsfasen framlyfta problemen kring barn i behov har 

planeringsgruppen med skolchef och rektorer löst frågan om organisation och lokaler för de 

kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna. Vad gäller problemen med 

resursfördelningssystemet har skolchefen i mötet beslutat att göra en översyn av detsamma. 

Problemet med  de höga kostnaderna för vissa elever och grupper har tills vidare lösts genom 

ett principbeslut om inventering med syftet att ”ta hem” dessa elever. I samband med en 

förslagsomgång om angelägna utvecklingsområden med rektorer och förskolechefer meddelar 

skolchefen sitt beslut att själv leda arbetet i utvecklingsområdet barn i behov. Inom ramen för 

detta projekt finns enligt min uppfattning antydningar i de olika utspelen i 

förhandlingsturerna, om att en ny decentraliserad resurfördelningsmodell, samverkan med 

särskolan, hemtagning av specialplacerade elever och en samordning av  

”biståndsbedömningen” kring dessa elever kan komma att behandlas. 

 

Två enligt min uppfattning stora principiella frågor har väckts i mötena av rektorer och 

förskolechefer men inte blivit föremål för någon egentlig förhandlingsprocess. Den ena frågan 

är ett ifrågasättande av integrationstanken vad gäller enskilda elever, grupper av elever och 

särskolan. Den andra frågan som delvis hänger ihop med den föregående handlar om ”barn i 

behov” är en central eller perifer uppgift i skolans uppdrag. Den förstnämnda frågan återkom 

vid flera tillfällen i planeringsgruppens möte men kommenterades inte av skolchefen eller 

samordnaren. Beträffande den sistnämnda frågan initierade en av mötesdeltagarna en 

förhandlingstur  som villkorades av skolchefen vilket ledde till att processen avstannade. 

Frågan är varför dessa principiellt viktiga frågor inte processades i samtalet? 
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En förklaring kan vara att dessa frågor  av skolchefen bedöms vara så omfattande att de 

hänskjutes till det kommande arbetet inom utvecklingsområdet barn i behov. En annan 

förklaring är att skolchefens tystnad och villkorande är en signal till mötesdeltagarna att dessa 

frågor tangerar eller ligger utanför gränsen för diskursen om ”barn i behov” och därför inte är 

förhandlingsbara. En tredje förklaring kan vara att dessa frågor omfattar ett svårt och känsligt 

område som innehåller både ett statligt krav på en likvärdig utbildning med en ”ovillkorlig 

rätt” för elever att få särskilt stöd, och ett kommunalekonomiskt krav att hålla kostnaderna för 

detta stöd inom ramen för den kommunala budgeten. 

 

Skolchefen och rektorerna hanterar detta dilemma bl. a genom att identifiera problemet med 

de höga kostnaderna för barn i behov bl a som en marknadsekonomisk fråga som handlar om  

bristande konkurrens och som skall lösas med särskilda undervisningsgrupper och/eller 

integrering i egen regi. Genom samverkan inom förvaltningen och mellan eller inom enskilda 

skolor skapas samordningsvinster och pedagogiska vinster vilket förväntas leda till lägre 

kostnader och högre eller samma kvalitet. Min tolkning av detta är att man här arbetar efter 

tankemodellen att samverkan leder till större effektivitet vilket medför bättre resultat och 

högre kvalitet i undervisningen, vilket i sin tur ger det önskvärda målet: likvärdig utbildning 

för ”barn i behov” till en lägre kostnad. Detta sätt att resonera blir på så sätt ett exempel på det 

Fairclough (1995) kallar för interdiskursivitet där man blandar olika diskurser till en ny 

diskursiv mix. I detta fall handlar det enligt min uppfattning att blanda demokratidiskurs och 

marknadsdiskurs till en ny diskursiv blandning - ”demarkdiskurs”4 (Nestor, 2005). 

 

Att frågan om barn i behov också skulle vara svår och känslig kan också vara en förklaring till 

det sätt på vilket frågan om ”barn i behov” introducerades av ekonomichefen, en rektor och 

skolchefen. I alla tre mötena finns frågan om ”barn i behov” inte med på dagordningen utan 

introduceras som av en händelse som ett ekonomiskt problem. Den ekonomiska diskursen blir 

sedan den dominerande i talet om barn i behov vilket på ett tydligt sätt betonas av den rektor 

som introducerar frågan i planeringmötet genom att säga att ”barn i behov” handlar om 

pengar - ”plånboken rent ut sagt”- vilket alla vet om men inte får tala högt om därför att det 

också ligger utanför den rådande diskursen för ”barn i behov”. 

 

 

                                                
4  Mitt uttryck för en diskursiv blandning av demokrati- och marknadsdiskurs. 
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