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En komparativ studie av två kommuners val av resursfördelning till barn i 
behov av särskilt stöd 

Katarina Gartner 

Ulrika Hultman 

Sammanfattning 
Den här uppsatsen handlar om hur två grannkommuner har valt att organisera kring 
resursfördelning för barn i behov av särskilt stöd. För att ta reda på detta har vi studerat 
de av regeringen formulerad styrande dokument samt skolplanerna i kommunerna. Vi 
har också tagit del av offentliga dokument från varje kommun som visar det mål och 
visioner de har för skola och utbildning. För att skapa oss en djupare förståelse kring 
tankarna runt de val som görs och hur de kan te sig ute i de olika verksamheterna har vi 
intervjuat en skolledare, en specialpedagog samt de ansvariga för resursfördelning på 
berörda kommuner. Intervjuerna gav oss de svar vi sökte i våra ursprungliga 
frågeställningar. Vi har under studiens gång tagit del av tidigare forskning och historik 
som kan ligga till bakgrund för rådande synsätt på barn i behov av särskilt stöd. Vi har 
utfört en empirisk studie för att skapa oss en bild av vad som ligger till grund för hur 
man organiserar och diskuterar kring de barn som är i behov av särskilt stöd. Det 
resultat vi har kommit fram till, med stöd från skolans historik samt ur ett 
organisationsteoretiskt perspektiv, visar att de lagar och förordningar som bestäms av 
riksdagen kan te sig mycket olika i kommunerna. 
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Abstract  

The purpose of this essay is to describe how two neighbouring municipalities choose to 
organise and distribute resources to children in need of special support. 

In order to get a clear picture and an understanding for this task we decided to study the 
school directives set by the Swedish government as well as directives from the two 
municipalities. We also decided to carefully study official documents stating the goals 
and visions in regards to school and education, from the two concerned municipalities. 
One headmaster, one special education teacher and one responsible for distribution of 
resources have been interviewed in both municipalities as to give us a clearer picture of 
how matters are handled. The interviews gave us the answers we expected in regards to 
our initial questions. During our work we have also taken part of both previous research 
and history which might clarify our values today when it comes to children in need of 
special support.  Our research aims to have an empirical approach which will give us an 
idea what the fundamental solutions are when it comes to discussing and organising 
children in need of special support. Our results show, supported by both the schools 
history and organisational theoretical perspective, that laws and regulations set by the 
Swedish parliament are interpreted hence executed very differently in the 
municipalities.  

Key words 

School, resource, children in need of special support, equivalence, culture, politics, 
power
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Bakgrund 

I följande avsnitt inleder vi med att behandla varför vi valt detta kunskapsområde till vår 
studie. Därpå följer en kortfattad beskrivning av skolans uppdrag att skapa en likvärdig 
utbildning för alla elever. Avsnittet avslutas med att presentera några återkommande 
begrepp vi anser viktiga för vårt arbete.  

Vår ursprungstanke i val av undersökningsområde var att vi ville vidga vår förståelse 
kring hur kommuner och skolor väljer att organisera kring barn i behov av särskilt stöd. 
Varför vi ansåg detta var intressant var för att vi båda tidigare har arbetat som 
elevassistenter och ämnet specialpedagogik ligger oss varmt om hjärtat. Under vårt 
arbete har vi grundligt gått igenom vår skolas historik och vad som genom tiderna har 
setts som normativt och avvikande. Genom detta har vi bildat oss en förståelse för det 
kulturarv som påverkar de beslut som tas idag.   

Den mål- och resultatinriktade skolan skall ses som en garant för barn och föräldrar att 
eleven när den går ut skolan har tillskansat sig en viss mängd kunskap. 
Uppnåendemålen i skolans läroplan, Lpo 94, beskriver vad eleven minst skall ha lärt sig 
i slutet av år 5 och 9, men dessa mål kan inte ses som en självklarhet att nås för alla. De 
elever som av olika skäl riskerar att inte klara dessa kriterier skall enligt skollagen, 
grundskolan kap. 4 § 1, ges särskilt stöd.  

”En likvärdig utbildning förutsätter ett särskilt stöd till de elever som av olika anledningar har 

svårt att nå målen för utbildningen. /…/ Rätten till stöd är ovillkorlig men det finns inga klara 

angivelser hur stödet ska utformas. Kommunerna har ansvar för att utforma insatserna, vilket 

ger ett stort utrymme för lokala initiativ och bedömningar. Specialundervisning eller annat stöd 

kan omfatta allt från några timmar till elevens hela skoltid. Behovet av stöd kan hos många 

elever vara tillfälligt och skolans generella undervisning och/eller miljö kan antingen eliminera 

behovet eller framkalla det. Det finns ett stort behov av att kommunerna konsekvent följer och 

utvärderar utvecklingen inom detta område.” (Skolverket, 1998) 

De elever som är i behov av särskilt stöd, har alla olika anspråk på vilken typ av 
stödinsats som krävs. Skolans uppdrag ska vara att möta varje elevs särskilda behov och 
se till att varje elev får adekvat hjälp. Detta ansvar vilar ytterst på rektor. I det relativa 
betygssystemet, som tidigare rådde, gavs utrymme för lärare att låta elever 
”misslyckas”. Där kunde eleven lämna grundskolan med ettor och tvåor i betyg. Idag 
krävs, som tidigare nämnts, att alla elever blir godkända. Detta ställer högre krav på 
skolan som institution, både organisatoriskt och på den enskilde lärarens kompetens. 
Lärarens behov av hjälpinsatser i det dagliga arbetet för att föra alla individer mot de 
uppsatta målen har därmed ökat. Istället för att se till verksamhetens brister kan 
problematiseringen kring individens svårigheter bli en olycklig följd. Detta syns inte 
minst i de åtgärdsprogram som skrivs för att elever i behov av särskilt stöd ska få de 
extra resurser de så väl behöver. 

För att tolka detta har vi utifrån ett flertal teorier valt att använda oss av 
organisationsteori som instrument för vår forskning. Denna teori var dock endast delvis 
applicerbar på skolverksamheten. Detta beroende av att organisationsteorierna i stort 
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sett endast behandlar organisationer i bemärkelsen vinstdrivande företag (t.ex. Bengt 
Abrahamsson & Jon Aarum Andersen, 2000 och Jörgen F Bakka, Egil Fivelsdal & Lars 
Lindqvist, 2006). Enligt Gunnar Berg & Erik Wallin (1982) behöver skolan skapa en 
egen organisationsteori för att kunna granskas. Göran Ahrne & Peter Hedström (1999) 
anser att genom analysera organisationer ges möjligheter att förstå många av de mest 
centrala mekanismerna i mänsklig interaktion. Organisationer har makt och genom 
organisationer fördelas maktresurser. (Ahrne & Hedström, 1999) 

Uppsatsens syfte  
Studien syftar till att undersöka, beskriva och jämföra hur två kommuner väljer att 
fördela resurser till barn i behov av särskilt stöd och hur dessa organisatoriska val 
påverkar arbetet ute på skolorna. Skiljer sig kommunerna åt?  

Frågeställningar 

Hur organiserar kommunen resursfördelningen för barn i behov av särskilt stöd? 

Hur väljer rektor att organisera på skolan för barn i behov av särskilt stöd? 

Vilken roll har specialpedagog i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd? 

Centrala begrepp 

Skola 
Begreppet skola förekommer med olika innebörd i olika sammanhang. Sålunda kan 
begreppet skola innebära skolan som institution, skolans verksamhet samt de 
befattningshavare som är verksamma i skolan. I statens offentliga utredningars rapport 
Skollag för kvalitet och likvärdighet (2002) står att  

”även om begreppet skola således är långt ifrån entydigt förefaller det inte ge anledning till 

svårigheter eftersom uttrycket skola tolkas utifrån det sammanhang vari det förekommer. 

/…/Om uttrycket åsyftar ’alla som är verksamma i skolan’ bör detta anges. Skola i betydelsen 

byggnad bör undvikas”. (s.155) 

Barn i behov av särskilt stöd 
De elever som av olika skäl riskerar att inte nå de uppsatta målen och därför behöver 
extra stödinsatser. 

Mål att uppnå 
De mål som uttrycker vad alla elever bör kunna vid en viss tidpunkt, i dagsläget i femte 
och nionde skolåret. Målen skall ses som referenspunkter för såväl den nationella som 
den lokala utvärderingen. 

Resurs 
I denna studie drar vi en skiljelinje mellan ekonomiska resurser och personella resurser.  

Specialpedagogik 
Bygger på teori och kunskaper från flera olika kunskapsområden, medicin, psykologi, 
sociologi och pedagogik. Specialpedagogikens uppgift är att stötta då den vanliga 
pedagogiken inte räcker till att möta alla elevers olikheter.  
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Organisation 
Begreppet organisation kommer från det grekiska ordet organon, som betyder verktyg 
eller redskap. Organisationen bör ses som ett verktyg till att få ett visst arbete utfört och 
nå uppställda mål i verksamheten. Nationalencyklopedin beskriver begreppet:  

”En term inom organisationsteorin med två betydelser, dels en konkret där en planmässig 

samverkan mellan individer och grupper med gemensamma intressen åsyftas, dels en mer 

allmän där ett företags eller en förvaltnings uppläggning av verksamheten avses. De flesta 

organisationer har en uttalat hierarkisk utformning med klara skiljelinjer mellan över- och 

underordnade nivåer för att legitimera och underlätta beslutsfattande, ordergivning och 

kontroll.” (Nationalencyklopedin, 2002) 

Institution 
Begreppet institution kommer från det latinska verbet instituere, vilket kan översättas 
till att etablera eller inrätta. (Berg, 2003) Nationalencyklopedin beskriver begreppet:  

”Benämning på de normer och regler som strukturerar mänskligt handlande till bestående eller 

återkommande beteendemönster. Institution är alltså liktydigt med etablerad konvention. 

Institutioner kan vara formellt reglerade i lagen, som t.ex. skolan, men också utgöras av 

informella sedvänjor, vanor och traditioner. /…/Förutom normer och konventioner innefattar de 

flesta institutioner även omgivande fysiska betingelser såsom byggnader, maskiner och 

kommunikationssystem.” (Nationalencyklopedin, 2002)               
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Historisk bakgrund  

I det avsnitt som följer kommer vi mycket kortfattat att presentera skolan ur ett 
historiskt perspektiv med fakta som vi finner relevant för vår studie. Därpå 
vidareutvecklar vi några centrala begrepp för att förtydliga vår användning av dessa. 

Skolan 
För att förstå den problematik som skolan står inför är det viktigt att ha kunskap om det 
kulturarv som hela verksamheten vilar på. En kort historisk tillbakablick bör därför 
presenteras. Michel Foucault (2003) anser att då skolan i grunden bygger på en 
disciplinär tradition från 1700-talet, då få skulle se så många som möjligt, är det en 
naturlig följd att systemet hela tiden har strävat efter en homogenitet. Hela strukturen 
har varit uppbyggd på att alla ska klara av att göra samma sak samtidigt. De som föll 
utanför den ramen sågs som avvikande och har i skolan marginaliserats och 
särbehandlats i olika avseenden. Från år 1842 har vi haft en gemensam skolstadga, i 
praktiken gällde det dock inte en skola för alla. Barn som kom från fattiga 
familjeförhållanden och var tvungna att arbeta för familjeförsörjningen gick i 
fattigskolor eller i begränsad omfattning i folkskolan. I de olika skolstadgorna genom 
tiderna har vi haft en differentierad utbildning för eleverna som av olika anledningar 
inte har ansetts klara av skolkraven. Det har varit i form av olika hjälpklasser som 
genom historien har haft olika namn, såsom observationsklasser, synklasser, 
hörselklasser och Rh-klasser. Alla för att gruppera eleverna efter behov så att 
hjälpklasserna inte skulle bli en avstjälpningsplats för elever med olika skolsvårigheter. 
(SOU 1998:66) Skolans särskiljande av barn har varit på medicinska och sociala 
grunder och ett tätt samarbete fanns mellan läkare, skolledare och lärare. (Skolverket, 
1998) Läkarvetenskapen var den disciplin som vägde tyngst och det var läkarna som 
undersökte barnen och ställde adekvata diagnoser. De vardagliga problem som uppkom 
förväntades lösas med vetenskapliga undersökningar och rön. Mats Börjesson och Eva 
Palmblad (2003) tillägger att utvecklingspsykologins starka frammarsch senare också 
kom att påverka synen på eleverna. Bedömningen av vilka elever som har varit i behov 
av särskilt stöd har hängt samman med hur vi definierat normalitet och avvikelse. Synen 
på det som har varit normalt har långsamt ändrats genom tiderna och strävan har hela 
tiden varit att skolan skall skapa jämlika förhållanden mellan barnen. De åtgärder som 
har satts in har sagts vara för elevens bästa och borde ses som en förmån, i själva verket 
var de särskiljande. (Skolverket, 1998) Richard Rose och Marie Howley (2007) 
beskriver att skolan i ett historiskt perspektiv har betraktat barn i behov av särskilt stöd 
som ett problem och att lärare ofta refererat till dessa barn i negativa termer. Skolan har 
av tradition valt att tillskriva elevers svårigheter som individuella. (Börjesson & 
Palmblad, 2003) 

”I skolan som vardagsinstitution med dess kultur, traditioner och organisation, har brister i allt 

väsentligt definierats som barnens.” (Börjesson & Palmblad, 2003, s. 10) 

Under 1970-talet fanns det en utredning, SIA-utredningen (Skolans inre arbete), som 
förespråkade att skolan inte skulle använda sig av individuella lösningar, utan istället 
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allmängiltiga. SIA-utredningen talade om ”en skola med undervisningssvårigheter”, 
snarare än ”elever i skolsvårigheter”. (Skolverket, 1998) Maj Arvidsson (1995) 
poängterar att det är skolans ansvar att motverka att elever får svårigheter i skolarbetet. 
Om skolsvårigheter uppstår hos en elev skall problemet sökas både hos individen och i 
skolmiljön. (Arvidsson, 1995) SIA-utredningen låg sedermera till grund för Lgr 80, 
konstruktionen av läroplanen förändrades då den lade fast inriktning och mål, en lokal 
anpassning till att nå målen gavs det också utrymme till. Huvudinriktningen i den 
statliga styrningen under de senaste decennierna har syftat till att gå från urvalsskola till 
att skapa en skola för alla, men dessa intentioner har inte riktigt införlivats i skolans 
kultur. (Berg, 2003) I Lpo 94 är det första gången som hela det obligatoriska 
skolväsendet har en gemensam läroplan med samma mål, värdegrund och 
ansvarsfördelning. (SOU 1998:66) Skolans värdegrund utgår ifrån de politiska 
styrdokumenten och formas utifrån de kunskaper skolans personal har och vilket 
förhållningssätt. Värdegrunden vilar på en demokratisk samhällssyn, men påverkas 
också av traditioner och historik. Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning, men 
också lika tillgång till utbildning. (Skolverket, 1998) 

Specialpedagogik 

Det är svårt att precisera begreppet specialpedagogik. Jane Brodin och Peg Lindstrand 
(2004) menar att specialpedagogik bygger på både teori och kunskaper från flera olika 
kunskapsområden, medicin, psykologi, sociologi och pedagogik. Bengt Persson (2001) 
definierar begreppet som ”kunskapsområde med rötter i den pedagogiska disciplinen 
med uppgift att stötta pedagogiken då variationen av elevers olikheter medför att den 
vanliga pedagogiken inte räcker till” (s.10). Inom det specialpedagogiska området läggs 
fokus på att skapa så goda lärandemiljöer som möjligt för alla barn. Ann Ahlberg (2001) 
betonar att specialpedagogen bör ta med så många faktorer som möjligt i miljön kring 
barnet, såsom skolans organisation, personalen på skolan, klassrummet, in- och 
utlärningsmetoder, föräldrar, de andra barnen, för att finna förståelsen för elevens 
svårigheter. Vidare beskriver Ahlberg att utbildningen av speciallärare ändrades 1990 
till att istället utbilda specialpedagoger. Den specialpedagogiska verksamheten skulle 
innefatta en helhetsbild av eleven där flera variabler spelar in, specialundervisningen är 
en av dess former. Specialpedagogens roll bör vara att, tillsammans med läraren, se 
barnets resurser och möjligheter. Och att utifrån dessa göra en så bred analys av elevens 
problem som möjligt, som dokumenteras, där det läggs fokus på både miljön och 
individen för att finna förklaringar till skolsvårigheter. (Ahlberg, 2001) Dessa dokument 
är det man i skolan idag benämner åtgärdsprogram och de ligger till grund för 
pedagogiska bedömningar rörande elevers eventuella stödinsatser. (Persson, 2001) Den 
specialpedagogiska verksamheten bör bedrivas i interaktion med den övriga 
pedagogiska verksamheten. Det specialpedagogiska perspektivet kan bidra till bättre 
analys av skolans organisation, resursfördelning m.m. (SOU 2002:121) Skolors 
lednings- och maktstrukturer måste studeras för att förstå varför exempelvis en viss syn 
på elever i svårigheter dominerar. Skolverket skriver i sin rapport från 2003 att elevers 
svårigheter ska inte bara analyseras på individnivå, utan också utifrån en grupp- och 
organisationsnivå. Specialpedagogens kompetens spelar då en stor och kanske 
avgörande roll. Det kan fodras att denne skall studera t.ex. en lärares 
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undervisningsmetoder. Detta kräver inte bara mod och integritet utan även mandat från 
ledningen. (Skolverket, 2003) 

Barn i behov av särskilt stöd 

I den nationella kvalitetsgranskning som Skolverket genomförde av undervisningen av 
elever i behov av särskilt stöd 1998 konstaterades att stödinsatserna bör få ett starkare 
genomslag än hittills. Man fastslog att åtgärdsprogram alltför sällan används som ett 
kvalificerat pedagogiskt instrument för samarbete mellan lärare, elev och föräldrar. I 
granskningsrapporten påtalades också brister när det gällde genomtänkta pedagogiska 
strategier, medveten styrning, ledning, uppföljning och utvärdering av de pedagogiska 
strategierna och aktiviteterna. Bengt Wahlund (2002) menar att åtgärdsprogram är ett 
bra verktyg då de tydliggör ansvarsfördelningen mellan dels skola och hem, dels skola 
och kommunen centralt. Dock påpekar Wahlund att det finns en risk då man i dessa 
dokument för att kunna stödja den svage måste beskriva denne som svag.  

Då man talar om barn i behov av särskilt stöd aktualiseras frågan om vad som exakt 
menas med stöd. Vad för slags stöd behöver eleven, och varför? Är behovet endast 
några timmar om dagen, eller en stödperson under hela skoldagen?  I Sverige, liksom 
internationellt, så är det dubbelt så många pojkar som flickor som får extra stöd. Någon 
studie på könsfördelning av elever som skulle behöva stöd, men inte får det har inte 
gjorts. (Skolverket, 1998) 

Resurser 

Resursfördelningen på skolorna ser mycket olika ut. Ofta handlar det om att eleven får 
lämna klassrummet och få stöd och hjälp hos någon med speciallärarens kompetens. I 
andra fall, då man anser att eleven behöver mycket hjälp, kan en resursperson 
punktmarkera eleven under hela skoldagen. Vissa skolor har inrett en lokal dit eleverna 
som behöver hjälp får gå. Myndigheten för skolutveckling skriver i en rapport ”Elever 
som behöver stöd men får för lite” (2005) att det skäl som främst framhävs till att vissa 
elever får mindre stöd än vad de behöver är bristande resurser. Ofta när personal 
ombedes utveckla hur de skulle använda fler resurser är uppfattningarna mycket olika. 
Vidare menar de i rapporten att det inte är bra med alltför många vuxna kring barnen, 
det är snarare ändamålsenlig kompetens som behövs. Dessvärre, menar författarna till 
rapporten, hinner skolorna alltför sällan utreda den egentliga roten till elevernas 
svårigheter. Begreppet resurser används sällan då det gäller material som skulle kunna 
vara till hjälp för elevernas inlärning. Problemet på skolorna är kanske inte primärt 
avsaknaden av resurser, varken ekonomiska eller personella, utan valet av 
organisationen kring dessa.  

En skola för alla 

Begreppet ”en skola för alla” lanserades i samband med införandet av 1980 års läroplan. 
Stephan Rapp (2006) menar att vad som exakt anses med uttrycket inte går att fastslå, 
men det har sannolikt en nära koppling till begreppen likvärdighet och rättsäkerhet.  
Målsättningen är att personalen på skolan skall skapa förutsättningar för alla barn så att 
de kan utvecklas och få en meningsfull skolgång. (Persson, 2001) I en skola för alla ska 
läraren kunna möta alla elevers olikheter och behov. Eleverna ska kunna känna sig 
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delaktiga och därför bör så få segregerande lösningar som möjligt komma till stånd. 
Ahlberg (2001) beskriver vikten av relationer och kommunikation mellan skilda 
ansvarsområden för att detta ska kunna bli en verklighet. Vidare menar Ahlberg att det 
på den enskilda skolan är viktigt att det råder en god ledningsfunktion och en god 
samarbetskultur. Skolplanen och den lokala arbetsplanen är kommunens länk i den 
kedja som utgör skolans styrsystem. Det finns dock en risk, enligt Ahlberg, att de som 
ska utföra det praktiska arbetet inte upplever att de har de rätta verktygen eller 
tillräckligt med resurser för att klara uppdraget. Vikten av en bra kommunikation mellan 
dessa nivåer är därför en förutsättning för att nå hela vägen fram. 

”Eftersom de beslut som fattas på nationell och kommunal nivå ska verkställas 

på den enskilda skolan är det nödvändigt att kommunikation mellan olika nivåer 

av skolan fungerar. Detta innebär att det borde finnas en obruten kedja av 

kommunikation och stöd från den nationella nivån över den kommunala nivån till 

den enskilda skolans verklighet.” (Ahlberg, 2001, s.107)  

Inga-Lill Vernersson (2002) skriver att på senare år har kommunernas intresse för de 
specialpedagogiska frågorna ökat. En av anledningarna till det är att den ekonomiska 
verkligheten kräver det då det inte längre finns tillräckligt med resurser. Detta leder till, 
enligt Vernersson, att alla pedagoger har behov av kompetensutveckling för att möta 
alla barn. I Skolverkets rapport (1998) poängteras det att det är kommunernas ansvar att 
utforma insatserna så att alla barn som behöver stöd får det. Enligt rapporten lämnar 
detta ett stort utrymme för lokala initiativ och bedömningar, det finns en stor variation 
av olika stödformer ute i landet. Hos många barn är behovet av stöd endast tillfälligt och 
skolans organisation kring det kan vara avgörande. Vidare står det skrivet i rapporten att 
det finns ett behov av att kommunerna följer upp och utvärderar utvecklingen på 
enskilda skolor. Trots att det finns angivet i skolplanerna och att kommunerna tycker att 
det är av yttersta vikt att eleverna får den hjälp de behöver så ser verkligheten, enligt 
Skolverket, annorlunda ut. Skolverkets råd till kommunerna är att de bör ha en 
långsiktig planering där de exempelvis kan utarbeta gemensamma stödsystem för 
barnomsorg och skola. (Skolverket, 1998) 

Skolan ska organiseras så att varje elev ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt. 
Specialpedagogen spelar en viktig och kanske avgörande roll i att tillsammans med 
läraren skapa förutsättningar för varje elev. Brodin och Lindstrand (2004) menar att 
barns skolsvårigheter många gånger kan bottna i den syn vi har i samhället och på 
vetenskapen, i ett annat synsätt hade förmodligen förklaringsmodellerna sett annorlunda 
ut. Lärarens förhållningssätt spelar också en viktig roll, där det vore eftersträvansvärt att 
ifrågasätta vad det är som påverkar vårt sätt att tänka kring eleverna.  

Sedan folkundervisningen kom till har den redan från början haft en dubbel funktion, 
dels att förmedla kunskaper, dels att sörja för kulturöverföring. Börjesson och Palmblad 
(2003) menar att skolans funktion är att legitimera den bestående samhällsordningen. 
Skolans roll som kulturöverförare idag är lika viktig som den kunskapsöverförande. 
Redan tidigt i skolans historia har det fokuserats på barnens aktivitetsnivåer, då skolans 
krav på barnen är att de ska kunna sitta still. Om eleverna förr inte klarade det återstod 
det bara andra åtgärder, såsom hjälpklass eller medicinering. Idag har eleverna ett mer 
tillåtande klimat, men det normativa ramverket har inte ändrats nämnvärt. Skolans 
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kulturarv har, enligt Börjesson och Palmblad, svårt att adaptera sig till rådande 
samhällsklimat. 

”Förr var mönstret tydligare och systemets regler kunde lättare avläsas, och understöddes av 

mer påtagliga, fysiska sanktioner. Idag är spelplanen insvept i ett töcken. Mönstret har blivit 

luddigt och det krävs ett avsevärt mått av skicklighet för att avläsa de många budskapen och 

finna ut var balanspunkterna finns”. (Börjesson & Palmblad, 2003, s. 23) 

Under 1990-talet beslutades och genomfördes stora förändringar i skolans lednings- och 
styrningssystem. Kommunaliseringen av skolan, beslutet om att övergå från det relativa 
betygsystemet till mål- och resultatstyrning samt nya läroplaner (Lpo 94) har gjort att 
kulturmönster har behövts ändras och transformeras in i nya mönster för styrning och 
ledning. Detta har ännu idag inte skett fullt ut. Enligt en rapport från statens offentliga 
utredningar (2004) lever skolvärlden kvar i invanda mönster från det regelstyrda styr- 
och ledningsstrukturen på många håll. I rapporten framkommer också att det är 
självklart att rektor bör ha mandat och befogenhet att inom ramen för givna resurser 
själv styra och leda sin skola för att uppnå nationella mål samt de mål som 
huvudmannen anger. Detta ligger i mål- och resultatstyrningens natur. (SOU 2004:116) 
Författarna till rapporten menar att rektor i dagens system är utlämnad till kommunens 
val av strategi för resursfördelning till barn i behov av särskilt stöd. I vissa fall kan 
rektor känna sig styrd att utforma sin organisation och även användandet av tilldelade 
resurser på det sätt kommunen tycker och inte utifrån vad rektorerna själva anser bäst 
för den egna verksamheten. Rekommendationen som framförs i rapporten anser att 
huvudmannens styrning och ledning bör ge rektor ansvar och befogenheter för: 

- organisation, 

- ledningsstruktur, 

- personal, 

- resultat- och balansräkning, 

- arbetsprocesser. (SOU 2004:116) 

Sammanfattningsvis beskriver rapporten vikten av hur ledarskapet på den enskilda 
skolan utformas. Detta har stor betydelse för verksamhetens resultat och måluppfyllelse. 
Lärarlag med ledare ger goda möjligheter till fungerande ledningsstruktur och 
gemensamt ansvarstagande för processutveckling och resultat.          
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Metod 

Vår undersökning är en komparativ studie som fokuserar på vilken organisation två 
kommuner har valt för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Bo Johansson och Per 
Olov Svedner (2001) beskriver den komparativa studien som en metod där man 
behandlar ett flertal texter som man sedan jämför. Tanken med detta är att få syn på 
skillnader mellan de olika texterna och inte enbart förklara och beskriva dessa. Vi har 
främst tittat på hur kommunerna organiserar fördelningen av resurser, ekonomiska och 
personella, och hur de följer upp.  

Det val av metod vi har gjort är påverkat av Jan Trost (2005) då denne menar att syftet 
med projektet måste vara avgörande för den metod man väljer. För att begränsa 
undersökningen har vi valt att rikta oss mot grundskolans tidigare år, F-6, och enbart 
skolor i kommunal regi. Friskolor, särskola och centrala undervisningsgrupper, 
exempelvis aspergerklasser, är inte inberäknade. För att hitta fakta till vår undersökning 
har vi dels valt att göra litteraturundersökningar och dels intervjuer. Christer Bjurwill 
(2001) framhåller att i en litteraturundersökning är böcker källor, men man måste vara 
medveten om att böcker inte behöver vara det enda slaget av källor. Vi har i vår 
undersökning tagit del av dokument som rör stat, kommun och skolors styrsystem. På så 
vis får vi syn på organisationens uppbyggnad. Den information vi har tagit del av är 
offentliga handlingar som finns att tillgå hos exempelvis Skolverket, i statliga -, 
kommunala - och lokala styrdokument, samt på kommunernas och skolornas hemsidor.  

Utöver detta har vi valt att genomföra intervjuer med specialpedagoger, rektorer och de 
på kommunerna ansvariga myndighetsutövare för resursfördelning till barn i behov av 
särskilt stöd. Anledningen till intervjuerna var att få en fördjupad förståelse för hur de 
olika yrkesgrupperna ser på resursfördelningen. Samt att få syn på om det finns några 
meningsskiljaktigheter mellan de olika verksamhetsaktörerna kring kommunens val av 
organisation. De intervjuer vi utförde var inte av den dignitet att de kan kallas 
kvalitativa intervjuer. Intervjuerna är snarare journalistiska, och Trost (2005) menar att 
dessa endast syftar till att samla in material som senare skall sammanställas. 

Vår bedömning var också att detta kunde vara en känslig fråga för de berörda parterna, 
så om vårt val hade varit att ställa kvalitativa frågor hade utfallet eventuellt inte blivit i 
samspel med verkligheten. 

Vi inledde vårt arbete med att läsa om olika teorier kring organisationer och 
institutioner för att få en bra bild över hur skolan är organiserad. Vi upptäckte snart att 
detta inte var tillräckligt för att förstå och förklara komplexiteten i vårt arbete. 
Följaktligen valde vi att ta del av litteratur som beskrev hur samhället historiskt har valt 
att urskilja elever i termer av normativa och avvikande. Vår tanke var att försöka hitta 
en förklaring, politisk eller kulturell, till vad som påverkar skolor och kommuner att 
organisera fördelning av resurser för de elever som anses vara i behov av särskilt stöd.  
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Urval 
För att kunna genomföra en komparativ studie av två kommuner är det naturligtvis av 
vikt att deras organisation kring barn i behov av särskilt stöd ser olika ut. Det politiska 
styret i kommunerna är ofta avgörande för val av organisation, vilket gör sig gällande i 
kommunerna vi valt för vår studie. De kommuner vi valt föll sig naturligt då de var våra 
partnerområden och vi har också tidigare varit anställda i respektive kommun. Valet av 
skolor skedde inte heller slumpmässigt. Då vår tid för detta arbete var knapp, och ett 
flertal specialpedagoger vi tagit kontakt med inte hade tid att träffa oss, bestämde vi oss 
för att intervjua representanter på skolor där vi hade kontakter. Avsikten med 
intervjuerna var att få insikt i hur de av regeringen utfärdade målen ter sig på 
aktörssnivån ute i skolverksamheten. Skolverket (1998) gör gällande att rektor och 
specialpedagog är nyckelpersoner vid skolornas utveckling av stödundervisningens 
organisation. De roller dessa aktörer intar får stor betydelse för specialundervisningens 
utformning. Rapporten säger vidare att rektorers förhållningssätt till lösningar får stor 
betydelse för hur skoldagen gestaltar sig för elever i behov av särskilt stöd. (Skolverket, 
1998) Utifrån detta föll vårt val på att intervjua rektor och en specialpedagog på varje 
skola. 

Specialpedagogen på skolan i Nacka där vi intervjuade rektor ville dock inte ställa upp 
på intervju. Vi valde då att intervjua en specialpedagog på en av grannskolorna. Därför 
kan det finnas viss diskrepans i hur rektor och specialpedagog i Nacka uttrycker sig 
kring val av organisation kring elever i behov av särskilt stöd. 

Uppläggning, genomförande och materialbearbetning 

Vi har tagit del av historik och forskning som var relevant för vårt 
undersökningsområde. Det var inte lätt att hitta kopplingar mellan skolan och de teorier 
om organisationer vi läste. Detta eftersom teorierna är riktade specifikt mot 
vinstdrivande företag och att skolan är en så komplex organisation. Gunnar Berg har i 
ett flertal böcker gjort försök att beskriva skolan med hjälp av organisationsteori. Berg 
(2003) har sedan utvecklat en teori som bör ses som ett verktyg att göra skolans 
komplexitet synbar och hanterbar. I sin frirumsmodell beskriver Berg att ledning och 
styrning av och i skolan kompliceras av dilemman i skolors explicita och implicita 
uppdrag och uppgifter. Vårt arbete hade inte blivit fullständigt om vi inte hade tagit del 
av historia och forskning inom det specialpedagogiska fältet. 

När vi började få struktur och riktning på vart vårt arbete var på väg tog vi kontakt med 
ansvariga myndigheter på de båda kommunerna, samt en rektor och en specialpedagog i 
varje kommun, för att boka in tider för intervjuer. Vi träffade våra informanter enskilt 
på deras respektive arbetsplatser på i förväg avtalade tider. Intervjuerna varade cirka 60 
minuter. Alla intervjuer spelades in med hjälp av mp3-spelare. Vi har gått igenom den 
litteratur och de dokument som vi behandlat och jämfört dem med de uppgifter vi fick 
fram i våra intervjuer. De genomförda intervjuerna transkriberades selektivt utifrån de 
delar som var intressanta för vår studie.   
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Etiska aspekter 

Vår forskning har till stor del behandlat offentliga handlingar och de berörda aktörerna i 
intervjuerna ses som representanter för sina respektive yrkesgrupper. Alla 
uppgiftslämnare har blivit informerade om Vetenskapsrådets grundläggande 
forskningsetiska principer som antogs av Humanistisk- samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet 1990. Den bygger på fyra huvudkrav; 

Informationskravet – Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. Uppgiftslämnaren informeras om sin roll i projektet och villkoren 

som följer. De skall även delges sin rätt till frivilligt deltagande och om att de har rätt till att 

avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet - Deltagare i en undersökning har själv rätt att bestämma över sin 

medverkan. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för 

dem. 

Konfidentialitetskravet – Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet – Uppgifter om insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. (Vetenskapsrådet, 2002) 

Undersökningsområde 

För att ringa in kunskapsområdet har vi läst litteratur om specialpedagogik. I stort sett 
all litteratur som behandlar detta område beskriver skolans diskriminerande historia som 
inte går att bortse ifrån då den även påverkar våra val idag. Vi har även tagit dela av en 
mängd olika teorier och utifrån detta valt organisationsteori som vårt analysredskap. 
Vidare har vi sökt dokument via Internet och besökt de två kommunernas hemsidor. Vi 
har även sökt på Libris, då vi har använt sökorden: skol*, specialpedagogik*, 
organisation*, resurs*, Lpo 94, barn i behov av stöd, en skola för alla.              
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Skolans styrning 

I följande avsnitt behandlar vi hur skolan styrs, därefter redovisar vi delar av skolans 
styrdokument som är viktiga för att förstå vår studie. Avslutningsvis presenterar vi delar 
av organisationsteori som vi finner applicerbara på vårt arbete. 

”Styrning av skolan är en aktivitet som utövas utanför själva skolorganisationen exempelvis på 

politisk nivå. Styrning i skolan däremot handlar om påverkan av interna 

organisationsförhållanden till exempel den rådande skolkulturen”. (Berg & Wallin, 1982, s.19) 

Formulerings- och realiseringsarenor 

Bo Lindensjö och Ulf P. Lundgren (2005) ger förklaring på hur utbildningsreformerna 
kommer till stånd genom politisk styrning. Högsta förvaltningsmyndighet är regeringen 
som styr statsförvaltningen, och får sin auktoritet genom parlamentet. Den 
parlamentariska styrningskedjan ser ut på följande vis; folk, riksdag, regering, central-, 
regional-, och lokal förvaltning. Den sittande regeringen kan påverka förvaltningen att 
agera i sin riktning genom politiska beslut. Lindensjö och Lundgren (2005) menar att 
utbildningen i vårt land ska vara så likvärdig som möjligt, där kulturella, sociala och 
ekonomiska skillnader utjämnas. Vidare beskriver författarna formuleringsarenan där de 
övergripande målen formuleras, dessa mål visar samhällets önskan på hur utbildningen 
skall vara. Målen formuleras av regeringen och antas i riksdagen. Det som bestäms på 
formuleringsarenan är det aktörerna på de enskilda skolorna som skall förverkliga på 
realiseringsarenan. Den verksamhet som bedrivs på skolorna skall ses som 
professionell, enligt Lindensjö och Lundgren (2005), då den utövas av personer som har 
en lång och specifik utbildning. Den enskilda läraren har av tradition varit autonom och 
bestämt hur undervisningen skall bedrivas. De reformer som i praktiken skall kunna 
genomföras måste därför vara viktiga och betydelsefulla för lärarna.  

Bo Nestor (2006) beskriver skolans styrning enligt följande;   

Figur 1 Skolans styrning. (Nestor, 2006)  

Resultatstyrning 
Staten 

Styrdokument 

Riksdag - regering 

Målstyrning 

Kommunen 

Skolplan 

Kommunfullmäktig

Skolan 
Verksamhetsplan  

REKTOR  

Personal                    Elever 



  

13   

Enligt Bo Nestor (2006) är följande åtta faktorer statens viktigaste styrinstrument för 
styrning av skolan; 

 
Styrdokument 
- Juridiskt/organisatoriska (lagar, regler, riktlinjer, kursplaner) 
- Ideologiska 

 
Statsbidrag 

 
Utbildning 

 
Information och opinionsbildning 

 

Forsknings- och utbildningsarbete 

 

Uppföljning och utvärdering (Skolverket) 

 

Kvalitetsredovisning 

 

Tillsyn, inspektioner och sanktioner  

Den svenska skolan ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar. 
Huvudansvaret för verksamheterna ligger på kommunerna (och på olika huvudmän för 
de fristående skolorna). Styrdokument utarbetas på olika nivåer för att styra skolornas 
verksamheter.  

Riksdagen – Skollagen, här anges skolans grundläggande uppdrag och de  
övergripande målen för skolans verksamhet.  

Regeringen – Förordningar där bl.a. läroplaner, programmål, kursplaner för  
grundskolan ingår. Läroplanen anger skolans värdegrund och  
grundläggande riktlinjer och mål. 

Skolverket - Föreskrifter med bl.a. kursplaner för gymnasieskolan och betygskriterier  
för alla skolformer samt allmänna råd. De styrdokument som anger  kraven  
i utbildningen är programmål, kursplaner och betygskriterier. 

Inom de ramar som styrdokumenten anger fördelar kommuner och andra huvudmän 
resurser och organiserar verksamheterna utifrån lokala förutsättningar så att nationella 
mål och krav kan uppfyllas. (www.skolverket.se) Utifrån detta väljer sedan 
verksamheterna ett arbetssätt som passar dem. 

Kommunen har frihet att själv bestämma om den kommunala nämndorganisationen. Av 

kommunallagen följer att det alltid skall finnas en ansvarig nämnd för verksamheten. 

I skolförfattningarna i dag riktas en skyldighet direkt för rektor att fatta beslut i olika frågor som 

ligger inom den pedagogiska ledningen men också gäller enskilda elevers rättigheter och 

skyldigheter. Det är då som regel fråga om beslut som har karaktär av myndighetsutövning 

som förutsätter pedagogisk insikt och erfarenhet. Beslut om särskilda stödinsatser är ett 

exempel på sådana beslut. (SOU 2002:121) 

http://www.skolverket.se
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Figur 2 Styrning av skolan. En organisation med lös koppling. (Rapp, 2006 s. 29). 

Stephan Rapp (2006) beskriver styrningen av skolan i figuren ovan. Rapp menar att då 
uppdrag ges från olika instanser och nivåer, och i vissa fall även i flera led, har 
huvudmannen (i detta fall staten) svårt att utöva en effektiv styrning. Detta kallar Rapp 
en organisation med lös koppling. I en sådan organisation är huvudsyftet inte 
vinstmaximering utan att uppnå en mängd målsättningar. Inom skolan finns det, enligt 
Rapp, stort utrymme för enskilda aktörer att tolka uppdraget utifrån egna värderingar. 
Det råder en stor autonomi inom skolans yrkeskår vilket begränsar möjligheterna till 
korrigeringar. (Rapp, 2006) 

Förankring i styrdokument 
Vad säger skollagen? 

Skollagen (1985:1100) är stiftad av riksdagen och beskriver övergripande mål för 
utbildningen i alla skolformer samt övergripande riktlinjer för hur utbildningen skall 
utformas. De krav som ställs på kommunerna finns också utformade i skollagen.  

Kap.1 4§ Kommunerna är huvudmän för förskoleklassen och grundskolan.  

Kap.2 1§ Varje kommun och landsting skall som styrelse för sitt offentliga skolväsende utse en 

eller flera nämnder 

Kap.2 2§ För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn skall hålla 

sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan. Det åligger rektorn att särskilt verka för att 

utbildningen utvecklas. Som rektor får endast den anställas som genom utbildning och 

erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt. 

Kap.2 8§ I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som 

visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av skolplanen skall särskilt 

framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som har satts 

upp för skolan. Kommunen skall kontinuerligt följa upp samt utvärdera skolplanen. 

Kap.4 1§ Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter 

och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. /…/ Särskilt stöd skall ges 

till elever som har svårigheter i skolarbetet.    
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Vad säger grundskoleförordningen? 

En förordning är en rättsregel som beslutas av regeringen. Utöver det som föreskrivs i 
skollagen meddelas föreskrifter om grundskolan i grundskoleförordningen (1994:1194). 

5 kap. Särskilda stödinsatser 

1 § I 4 kap. 1§ andra stycket skollagen (1985:1100) föreskrivs att särskilt stöd skall ges till 

elever som har svårigheter i skolarbetet. Beslut om särskilt stöd enligt detta kapitel fattas av 

rektorn, om inte något annat följer av 5 och10§§. 

Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare, eller på 

annat sätt framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall rektor se till att 

behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till att ett 

åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur de skall 

tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas. Eleven och elevens 

vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas. Förordning 

(2006:205). 

Stödundervisning 

4§ En elev skall ges stödundervisning, om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de 

mål som minst skall ha uppnåtts vid slutet av det femte och det nionde skolåret eller om eleven 

av andra skäl behöver särskilt stöd. Förordning (1997:599)  

5§ Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd 

skall i första hand ges inom den klass eller den grupp som eleven tillhör. Om det finns särskilda 

skäl, får sådant stöd i stället ges i en särskild undervisningsgrupp. Förordning (1997:599) 

Vad säger läroplanen? 

Läroplanen (Lpo 94) är utfärdad av regeringen och beskriver verksamhetens värdegrund 
och uppdrag, och vilka mål och riktlinjer som ska gälla för arbetet. De mål som anges är 
av två slag, dels de mål som skolan skall sträva efter att eleverna når (strävansmål), 
samt de mål som skolan har i uppdrag att ge förutsättningar till att alla elever uppnår 
(uppnåendemål). (Skolverket 2006) 

Kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag att; Undervisningens skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov.  /…/ en likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall 

utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas 

till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen. Skolan 

har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen av 

olika anledningar. 

I Kap.2.8 Rektors ansvar står följande; som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig 

personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet 

inriktas på att nå de nationella målen. 

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar 

för att  

 

undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda 

stöd och den hjälp de behöver, 
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resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas 

utveckling som lärare gör, 

I Lpo 94 står det även att; 

alla som arbetar i skolan skall: uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och 

samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. (s. 16) 

Vad gör Skolverket?  

För det offentliga skolväsendet för samtliga skolformer finns det en central 
förvaltningsmyndighet som heter Skolverket. Dess roll i det svenska 
utbildningssystemet är: 

 

att ange mål för att styra 

 

att informera för att påverka 

 

att granska för att förbättra 
Rätten till kunskap och personlig utveckling är det som Skolverket har som fokus då de 
granskar verksamheterna. (Skolverket, 2006) 

I juli 2006 tog regeringen ett beslut om att skärpa rektorernas utredningsansvar gällande 
särskilt stöd och åtgärdsprogram. Dessa förändringar i skolformsförordningarna gäller 
alla skolformer och innebär att huvudmannens (rektors) ansvar för arbetsprocessen 
kring barn i behov av särskilt stöd ytterligare klargörs. Utredningsansvaret skärps i syfte 
att avsevärt förbättra förutsättningarna för att uppmärksamma dessa barn. Ändringarna 
bör därför leda till att stödåtgärder fortsättningsvis fattas med ett bättre underlag. Rektor 
ansvarar för att genomföra en utredning om det finns signaler om att eleven kan vara i 
behov av särskilda stödåtgärder En tydlig arbetsprocess måste finnas för att kunna 
upptäcka och åtgärda särskilda behov. Denna kan beskrivas i fem steg; 

 

att uppmärksamma 

 

att utreda 

 

att dokumentera 

 

att åtgärda (och följa upp) 

 

att utvärdera 

Den angivna arbetsprocessen skall kontinuerligt dokumenteras.  

Skolverket anser att:  

En del elever riskerar dock att inte nå de mål som ska ha uppnåtts i slutet av år fem och det 

nionde skolåret. Så snart det framkommit att en elev behöver särskilt stöd ska behovet utredas 

och ett åtgärdsprogram upprättas i vilket skolan beskriver de insatser som ska göras. Det är 

vanligt att förklara elevers svårigheter som brister och egenskaper hos individen och ofta är det 

därför individinriktade insatser som står i fokus. Insatser bör utgå från en analys av 

undervisningen och den omgivande miljön. Skolsvårigheter kan bero på och/eller förstärkas av 

sådana faktorer som arbetssätt, inlärningstakt, grupperingar och grupprocesser, organisation, 

attityder och förväntningar, relationer i och utanför skolan etc. Det är därför viktigt att stödin-

satserna utgår från en kartläggning och analys av elevens hela skolsituation. Det är vidare av 

största vikt att vidtagna åtgärder kontinuerligt följs upp och utvärderas. (Skolverket, 2005)  
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Teoretiskt perspektiv 

Organisationsteoretiskt perspektiv 
För att förstå skolan som organisation måste man studera den på flera olika nivåer. 
Björn Sandström och Mats Ekholm (1986) beskriver detta enligt följande; 

Skolan som organisation kan studeras på samhälls-/systemnivå. Väljs den här analysnivån är 

intresset framförallt riktat mot sådana förhållanden som t ex skolans funktion i samhället, 

skolan som socialisationsinstitution, skolan som förvaringsorganisation /…/ Ett annat perspektiv 

som kan hjälpa oss att förstå skolan , kan vara att studera skolan på lokal organisationsnivå. 

Intresset riktas mot den lokala skolans situation, både vad gäller generella drag men även vad 

gäller variationer mellan olika lokala organisationer /…/ Riktas intresset främst mot att studera 

skolan som organisation på interaktionsnivå kommer begreppen och förklaringsteorierna att 

kunna hämtas framförallt från socialpsykologin, men också från psykologin. Det väsentliga blir 

att skapa förståelse och kunskap kring fenomen som har att göra med mänskliga relationer /…/ 

Ett fjärde perspektiv – som också hjälper till att ge en ökad förståelse för organisationens liv – 

kan ha individnivån som utgångspunkt. (Sandström & Ekholm, 1986, s. 36-37) 

Håkan Hult (1992) samt Gunnarberg och Erik Wallin (1982) menar att ett sätt att förstå 
skolan som organisation är att se på verksamheten utifrån tre nivåer; samhällsnivån, 
aktörsnivån och däremellan organisationsnivån. Det som är karaktäristiskt för 
organisationsnivån är att den är en följd av ”samspelet mellan den styrning som utövas 
från samhällsnivån och den styrning som ’kulturen’ på aktörsnivån utövar”. (Berg & 
Wallin, 1982, s. 8) Skolan är en del av samhället och utbildningssystemet är kopplat till 
vilken nytta som behövs i framtidens samhälls- och arbetsliv. (Lindensjö & Lundgren, 
2005) Skolan styrs av samhället genom pedagogiska och administrativa styrsystem. I 
det pedagogiska styrsystemet återfinns styrdokumenten såsom skollagar och läroplaner. 
(Berg & Wallin, 1982) Det administrativa styrsystemet bygger på föreskrifter, 
förordningar och regler, och är ett direktstyrningssystem. Det optimala hade varit om 
det administrativa styrsystemet hade rättat sig efter den pedagogiska verksamheten, men 
det är vanligen tvärtom. Istället för att regler utformas för att uppnå målen så fungerar 
reglerna ofta som mål i sig. (Berg & Wallin, 1982) 

Aktörsnivån innefattar lärare och elever som verkar i den vardagliga verksamheten. På 
den här nivån kan man se att det inte bara är samhällets regler som styr skolan, utan att 
informella regler som normer, värderingar och vanor i hög grad styr. Dessa har sin 
bakgrund i ”bl.a. skolans tradition och historia, men också i enskilda individers eller i 
gruppers personliga bakgrund, historia och kunskaper”. (Berg & Wallin, 1982, s.8) 

Rationalistiskteori och systemteori 

Bengt Abrahamsson m.fl. (2000) beskriver den rationalistiska organisationsteorin med 
att organisationer är verktyg för huvudmannens syfte att uppnå utsatta mål. 
Abrahamsson menar att samhällsstrukturen sätter gränser för organisationens 
handlingsutrymme. (Berg m.fl. 1987) Aktiviteten i organisationen ses som en funktion 
av de mål som är uppsatta av organisationens huvudman och utförs av organisationens 
exekutiv. Det är exekutiven som är organisationens administratörer (Berg m.fl. 1987) 
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och omsätter målen i praktisk handling. Inom skolan innebär detta att staten är 
huvudman och den enskilda skolan är exekutiv. Kommunen har en dubbelroll den är 
både huvudman och exekutiv för skolans verksamhet. (Berg, 1999) Kommunikationen 
mellan huvudman och exekutiv är styrda av regelsystem där den anställdes handlingar 
kontrolleras och regleras. (Berg, 2003, Berg & Wallin, 1982) Dessa system ger 
huvudmannen garanti för att organisationen arbetar mot de uppgifter de ålagts att utföra.  

Organisationer företräder alltid värden och kan därmed ses som instrument för 
institutionalisering. Relationer – eller brister på relationer – mellan huvudmannens 
värdebaser och de värdebaser som ligger till grund för det arbete organisationen utgör 
påverkar i stor grad hur arbetet i slutändan bedrivs och utförs.  

”Annorlunda uttryck handlar det om relationer mellan den formella rätt som åvilar 

organisationens huvudman och den reella makt som besitts av de exekutiva grupper som 

svarar och ansvarar för organisationens huvudarbete.” (Berg, 2003, s.87) 

I den rationella teorin finns ett rationellt, logiskt samband mellan målet och hur 
organisationen utformas och arbetet bedrivs. (Abrahamsson, 2000) Max Weber ansåg 
att byråkratin är målrationell – att byråkratin verkställer (med medel) huvudmännens 
uppställda mål eller riktlinjer. (Hammarén, 1997) Detta formella system betraktar 
Weber som ett medel för att nå olika mål (Bakka m.fl. 2006) och utifrån dennes 
uppfattning kan följande modell ritas (Bakka m.fl., 2006);     

Figur 3 Styrningskedjan från strategi till resultat. (Bakka m.fl., 2006, s.51)  

Nackdelar med denna organisationsform är att den inte är särskilt känslig för 
förändringar i omgivningen och att den därmed blir oflexibel vilket gör den trög. 
(Bastoe & Dahl, 1996) 

I systemteorin har målet inte samma betydelse som i den rationalistiska teorin. 
Organisation uppfattas inom denna teori som ett fenomen som uppkommit som ett svar 
på behov i samhället och inte som ett redskap. (Abrahamsson & Andersen, 2000) 
Organisationens mål inriktas mot anpassning till omgivningen och därvid har samhället 
en stor informell inverkan.  (Abrahamsson & Andersen, 2000, Berg m.fl.1987) 
Eftersom faktorer utanför organisationen styr förändringar inom den måste 
organisationen ha välutvecklade kommunikationer med sin omgivning. (Berg, 1982) 
Även grupper i organisationen påverkar den informellt. Dessa grupper påverkar 
kulturen i organisationen, både vad gäller normer och löpande tolkning av vad som sker 
i organisationen. (Bakka m.fl. 2006)  

Makt 
Weber definierade makt som sannolikheten för att någon får igenom sin vilja trots 
motstånd. (Bakka m.fl. 2006) Abrahamsson och Andersen (2000) skriver att i alla 
organisationer finns det en hierarki med en tydlig auktoritetsfördelning, och makten är 
ojämnt fördelad. Vidare menar Abrahamsson och Andersen att för att organisationen 
skall kunna nå sitt mål är både makten och auktoriteten en nödvändighet, då den kan 

Strategi Formell 
struktur

 

Aktiviteter Resultat 
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styra och koordinera allas insatser. Makt innebär att få andra att göra det som skall bli 
utfört, och ha rätten att fatta beslut. Den som besitter högst makt i en organisation är 
chefen som har resultat- och personalansvar. Det är chefens ansvar att uppnå 
organisationens mål med hjälp av andra människor. Bakka m.fl. (2006) menar att olika 
situationsfaktorer och kulturen i organisationen är avgörande om användningen av 
maktresurser i interaktionen kommer att ge goda resultat.  

Kultur 
Abrahamsson och Andersen (2000) beskriver organisationskultur som den grupp 
uppfattningar, vanor, kunskap och praxis som leder till det mest allmänna och 
accepterade beteendet i organisationen. När människor arbetar tillsammans för att nå 
givna mål skapas normer för och uppfattningar om hur arbetet skall bedrivas. Det är i 
gemenskapen kultur uppstår och den kan således inte väljas eller bestämmas. Bakka 
m.fl.(2006) uttrycker att organisationskultur är ett visst sätt att uppleva världen på. De 
menar att det gäller både i de interna förhållandena i organisationerna och hur de ser på 
omvärlden. Dessa uppfattningar är olika från organisation till organisation. Bakka m.fl. 
(2006) använder ”Det organisatoriska isberget” för att beskriva organisationskulturen 
där de formella och informella aspekterna påverkar. 

 

Figur 4 Det organisatoriska isberget (Bakka m.fl. s. 125) 

Berg (1999) talar om att skolors, liksom andra arbetsplatsers, kulturer som synnerligen 
abstrakta fenomen. Han menar att den kultur som råder på skolan visar sig mer eller 
mindre i alla de aktiviteter som äger rum där. Vidare menar Berg att skolkulturer är en 
mycket väsentlig styrkälla för den verksamhet som bedrivs på de enskilda skolorna. Den 
visar sig bland annat om man studerar skolans traditionella skoldokument, schema, 
tjänstefördelning och arbetsplaner. Men man kan också upptäcka den i lärarnas 
informella samtal i personalrummet, föräldramöten, klasskonferenser etc.    
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Frirumsmodellen 

Gunnar Berg skriver i sin bok Att förstå skolan (2003) att skolan är en mycket komplex 
institution som har en sammansatt och mångfasetterad uppdrags- och uppgiftsstruktur. I 
ett försök till att förklara och synliggöra denna komplexitet har Berg skapat en teori som 
han kallar ”Frirumsmodellen”. Den bygger på yttre gränser, inre gränser och frirum. 
Teorin har ”bäring på skolan som institution och skolor som organisationer och lever 
upp till kravet som analytiskt verktyg för att studera det som faktiskt styr och påverkar 
arbetet på skolor”. (Berg, 2003)   

 

Figur 5 Frirumsmodellen (Berg, 2003 s. 48 )  

Skolan styrs i en riktning dit huvudmännen önskar i form av styrinstrument som 
läroplaner, statliga och kommunala regelsystem. Den formella styrningen av skolan är 
mångtydig och innefattar en mängd motsägelsefulla krav, den utgör den yttre gränsen. 
Det är det stat och samhälle vill få till med skolverksamheten. Den inre gränsen visar 
ledningen i och av skolan och hur det ser ut i existerande skolkulturer. Kulturen i sin tur 
påverkas bland annat av skolans historia, traditioner och yrkesgruppsnormer. De olika 
maktcentra mellan skolans styrning och skolors ledning kan liknas vid de yttre och inre 
gränserna. De styrkeförhållanden som råder inom och mellan dessa maktcentra avgör 
innehållet i en skolas faktiska arbete. För att förändringsarbete ska kunna bli verklighet 
krävs det att de professionella på skolorna tar hänsyn till dessa gränser och kan ställa sig 
kritiskt till dem. Skollagen och skolförordningen lämnar stort handlingsutrymme – 
frirum. Berg beskriver att skolor använder sig av detta frirum på olika sätt och att 
personalens kompetens är avgörande för om och hur detta frirum utnyttjas.  

1 Vad betingar de yttre gränserna och var går de egentligen? Svaren på dessa frågor kan 

sökas i den explicita och implicita styrningen av respektive i skolan som institution. Som antytts 

är dokumentanalys en metod för att närma sig denna komplexa problematik 

2 Vad betingar de inre gränserna och var går dessa? Svaren på dessa kan sökas i analyser av 

den explicita och implicita ledningen av och i skolor som organisationer. Arten av denna 

ledning avspeglar sig i de kulturer som genomsyrar enskilda skolor, och kulturanalys är en 

metod för att närma sig dessa inre gränser. 
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3 Vilket outnyttjat frirum föreligger och hur ska/kan detta frirum utnyttjas? Att arbeta med 

skolutveckling genom skolbaserade utvecklingsgrupper är ett exempel på ett offensivt 

förhållningssätt grundat på ”bottom-up” till frirummets problematik. (Berg, 2003, s.49) 

Styrning och ledning av och i skolan 

Styrning är i första hand ett institutionellt maktbegrepp, det kan definieras som 
påverkan i en viss bestämd riktning i förhållande till givna förutsättningar. (Berg, 2003) 

Begreppet fokuserar på verksamhet. Styrning har som mål att ge indikatorer om vad 
som uträttas, men inte nödvändigtvis hur detta ska ske. Skolan kan delas in i två typer 
av styrning: 

o Skolans explicita styrning är uttryck för de formella uppdragen. Vi talar då om styrning 

som intention, uppmaning, åtagande, mandat, mål etc. Det är således en fråga om ett 

åliggande, som uttrycker en förpliktelse och ett till denna förpliktelse kopplat ansvar för 

någon eller några att genomföra eller verkställa ett eller flera uppdrag. På skolans 

huvudmannanivå formuleras alltså explicita uppdrag, som de till institutionen kopplade 

organisationerna åläggs att genomföra/verkställa. Sammantaget uttrycks här skolans 

formella styrning som styrning av skolan. 

o Skolans implicita styrning är uttryck för de informella uppdragen vars innehåll bottnar i 

till skolan som institution knutna historiskt och kontextuellt betingade uppdrag. /…/ 

Kännetecknande för dessa funktioner är att de i grunden är att betrakta som 

gränsbevarande, d.v.s. de bidrar till att bevara och återskapa institutionen på dess 

egna villkor. /…/ Skolans uppdrag av detta implicita slag betecknas som styrning i 

skolan. (Berg, 2003, s. 26) 

Ledning är ett organisatoriskt begrepp och fokuserar på arbete. Man kan även dela in 
skolors organisatoriska ledning i explicita och implicita uppgifter: 

o Den explicita ledningen uppmärksammar sådana formella uppgifter som bottnar i 

det/de av den institutionella nivån givna explicita uppdraget/uppdragen. Detta uttrycks 

som ledning av skolor. 

o Den implicita ledningen uttrycker /…/ den påverkan på en organisation och dess 

arbete som emanerar ur de informella uppgifterna. Till sitt innehåll härstammar ytterst 

dessa från skolans implicita institutionella uppdrag. Detta uttrycks som ledning i 

skolor. (Berg, 2003, s. 27)            
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Institutionell 

styrning …    

… av skolan          

… i skolan     

Organisationell  

… i skolor … av skolor ledning    

Figur 6 Skolans komplexitet uttryckt i sex dilemman (Berg, 2003, s. 29 ) 

Som figuren ovan visar skapar skolans komplexitet en mängd dilemman. Dessa 
dilemman skapas dels av de inbyggda relationerna mellan skolan som institutioner och 
skolor som organisationer, men även inom skolor som institutioner och skolor som 
organisationer. (Berg, 2003)    

Dilemma 4: Möten 

mellan skolans implicita 

uppdrag och skolors 

implicita uppgifter. 

Dilemma 6: Möten 

mellan skolors 

explicita och implicita 

uppgifter. 

Dilemma 5: Möten 

mellan skolans 

implicita uppdrag och 

explicita uppgifter. 

Dilemma 1: Möten 

mellan skolans explicita 

uppdrag och skolors 

implicita uppgifter. 

Dilemma 2: Möten 

mellan skolans 

explicita uppdrag och 

skolors explicita 

uppgifter. Dilemma 3: Möten 

mellan skolans 

explicita och implicita 

uppdrag.
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Resultat 

Nacka kommun  
Nacka har historiskt sett varit en gles jordbruksort. Nacka kommun har idag cirka 78000 
invånare. De är fördelade i fyra kommundelar som alla har nära till stora och orörda 
naturområden. Nacka är den förorten som profilerar sig ”mitt emellan storstad och 
skärgård.” Den politiska majoriteten utgörs av moderaterna, folkpartiet och 
kristdemokraterna. De har tillsammans har enats om de övergripande mål och den 
värdegrund som kommunen har. (www.nacka.se) I Nacka finns det tjugo kommunala 
skolor som bedriver verksamhet för år F-6.  

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun (2006) är kommunens 
skolplan/styrdokument för all utbildning inom kommunen. Här framgår att kommunen 
har ansvar vad gäller tilldelandet av extra resurser för elever i behov av särskilt stöd och 
att ansvaret för detta ligger på de olika skolorna. På skolorna är det är rektor som har 
ansvar för att dessa resurser kommer eleverna till godo. Det är rektor som beslutar om 
hur skolan väljer att fördela resurserna samt vilken organisation och vilket arbetssätt 
som skolan skall ha i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

Resursfördelning 

Nacka kommun delar till skolorna en check, skolpengen, som är lika stor för varje elev. 
Skolpengen skall räcka till allt på skolan, hyra, lärarlöner, material mm. Rektor gör 
sedan utifrån elevantal upp en budget för skolan. Från skolpengen har kommunen 
behållit en liten del som de kallar likvärdighetsgarantin.  

”Likvärdighetsgaranti ger skolorna förutsättningar att ta emot barn i behov av stödinsatser. 

Resurserna kompletterar skolpengssystemet /…/Det är dock alltid rektor som har ansvaret för 

att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver. Rektor ska se till att ett 

åtgärdsprogram utarbetas när en elev behöver särskilda stödinsatser. Eleven och dennes 

vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utarbetandet av programmet.” 

(http://www.nacka24.nacka.se) 

Inom likvärdighetsgarantin ligger särskola, resurspeng, individriktad resurs, 
modersmålsundervisning, svenska som andraspråk, mindre undervisningsgrupper och 
köp av platser i andra kommuner t.ex. specialskolor som Manilla och S:t Örjan. 
(http://www.nacka.se) Förutom skolpengen får skolorna en resurspeng. Resurspengen är 
olika stor beroende på skolornas elevunderlag. Summan är beräknad på skolornas 
SALSA-värde (Skolverkets arbetsverktyg för lokala sambandsanalyser), men det utgår 
också en ersättning för elever med svenska som andraspråk. SALSA-modellen är 
framtagen av Skolverket för att förklara och analysera skillnader i betygsresultat mellan 
skolor. Följande faktorer ingår:   

 

Föräldrarnas utbildningsnivå (sammanvägd utbildningsnivå)  

 

Andelen elever med utländsk bakgrund  

http://www.nacka.se
http://www.nacka24.nacka.se
http://www.nacka.se
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Andelen pojkar. (En hög andel pojkar ger i genomsnitt lägre betygsnivå, men 
denna variabel är inte alls lika viktig som de två andra.)  
(http://www.nacka24.nacka.se/) 

Dessa tre variabler anser Skolverket ha störst betydelse för hur barn skall lyckas i 
skolan. (www.skolverket.se) Utifrån dessa variabler gör kommunen en fördelning av 
resurspengarna ut till skolorna. Så beroende på hur SALSA-värdena slår får vissa skolor 
mer och andra mindre pengar. Dessa pengar är generella och kan inte ansökas om. 
(Handläggare Kultur- och utbildningsenheten, 2007) Tanken med att dessa ekonomiska 
resurser läggs ut på varje enskild skola är att underlätta för långsiktig planering, men 
även för att effektivisera administrationen i samband med resursfördelningen. (Rektor 
Nacka, 2007) 

Den rektor i Nacka vi intervjuat berättar att förr skulle man för att få resurser till elever i 
behov av särskilt stöd söka dessa medel centralt i kommunen.  

”Jag argumenterade ganska hårt för att vi i kommunen skulle använda oss av SALSA istället. 

/…/ Något år har man otur och har fler elever i extrabehov och något år har man inte det. Det 

skulle ändå jämna ut sig på sikt /…/ Jag tycker den här organisationen (med SALSA, vår anm.) 

är bra.” (Rektor Nacka, 2007) 

Rektorn ansåg att det föregående systemet krävde en mängd administrativa uppgifter. 
Andra nackdelar var denne såg i det gamla systemet var att för att få resurser till 
eleverna var man tvungen att leta fel hos individen istället för att se till det som 
fungerade. Om skolan upptäcker att man har elever som har extra stora svårigheter kan 
man ansöka om individuell resurs.  

”Man kan säga att likvärdighetsgarantin består av resurspengen, som är en generell peng, som 

betalas ut till skolan och den ska man använda till alla barn i behov av särskilt stöd. Den 

individuella resursen, den riktar sig till en speciell elev.” (Handläggare Kultur- och 

utbildningsenheten, Nacka, 2007) 

Beslut om beviljande medel tas av tjänstemän på Kultur- och utbildningsenheten. Dessa 
beslut tas utifrån åtgärdsprogram som rektor skrivit. Myndigheten delar bara ut pengar.  

”Jag hör vad ni säger, ni får de här pengarna. Sedan kan skolan använda pengarna till vad de 

själv vill. /…/ Det är rektor som ansvarar för insatser, det är rektor som anställer personal, det 

är rektors ansvar och det står i skollagen.” (Handläggare Kultur- och utbildningsenheten, 

Nacka, 2007) 

Handläggaren på Kultur- och utbildningsenheten berättar att trots kommunen 
genomförde ändringen med att dela ut pengarna för insatser för barn i behov av särskilt 
stöd direkt till skolorna är det fortfarande många som fortsätter söka medel. Det innebär 
att kommunen måste säga nej till många ansökningar eftersom den individriktade 
resursen är enbart till för de allra tyngsta elevärendena. Handläggaren säger vidare att 
det i snitt rör sig om en till två elever per skola. 

Köp- och säljsystem 

I Nacka har politikerna valt ett system där kommunens instanser köper och säljer olika 
tjänster. Konkurrens sker genom kundval. Fullmäktige beslutar om ekonomiska ramar 
och ger de ansvariga nämnderna medel att finansiera respektive verksamhet. 

http://www.nacka24.nacka.se/
http://www.skolverket.se
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(www.infobanken.nacka.se) Genom att lägga ut mycket pengar, i form av resurspengen, 
för särskilda stödinsatser på skola och rektor är tanken att denne skall köpa de tjänster 
skolan behöver. Detta medför en stor valfrihet för den enskilda skolan på vad den vill 
lägga sina fördelade pengar på. (Handläggare Kultur- och utbildningsnämnden, 2007) 
För att det ska finnas tjänster att köpa har kommunen skapat ”Stöd & Hälsa”. ”Stöd & 
Hälsa” är ett team som tillhandahåller olika former av elevvård. Teamet är uppbyggt 
med kompetenser inom alla områden som behövs för att ta hand om elever med olika 
sorters problem. Här finns bl.a. läkare, psykologer och talpedagoger. 
(http://www.nacka.se) Det finns även ett centrum för läs- och skrivutveckling (CLS). 
Hos CLS kan skolorna beställa utredningar, pedagogiska kartläggningar, fortbildning 
och pedagogisk handledning. Vid centrat arbetar speciallärare, psykolog, läkare samt 
logoped. (www.nacka24.se) ”Stöd & Hälsa” säljer tjänster till rektorer och skolor, inte 
bara inom den egna kommunen, och finansierar på så sätt sig själva. (Chef Stöd & 
Hälsa, 2007)  

”Här i Nacka finns alla pengarna ute på skolorna och så får man köpa tjänster som 

skolpsykolog, kurator, specialpedagog etc. av Stöd och Hälsa. Skolorna får själva bestämma i 

vilken utsträckning man ska köpa dessa tjänster.” (Chef Stöd & Hälsa, 2007) 

Enligt chefen för Stöd & Hälsa finns det baksidor med köp- och säljsystemet. Hon 
menar att; 

 

Det kräver en klokhet och kompetens från rektor att ta in rätt insatser i rätt tid. 
”Alla rektorer har inte kompetens att satsa pengarna rätt”  

 

CLS har ingen uppsökande verksamhet och har därmed dålig insyn i skolorna. 

 

Det ligger ett pedagogiskt dilemma i att det är billigare för rektorer att ta in t.ex. 
en assistent ”direkt från gatan” än att anställa en behörig resurslärare.  

Allt har med ekonomi att göra, det kostar att köpa in tjänster. De informanterna i Nacka 
vi valt att tala med erkänner alla att skolorna gärna tar in outbildade, unga, duktiga 
förmågor än att köpa in dyra utbildade resurser.  

”Jag tror att det skulle vara bättre att köpa en, ja inte bara en 20-åring, men en bra 20-åring, för 

jag hade fått så mycket mera tid för pengarna. Men nu har en utbildad tagit hand om det här 

elevfallet, och det är för att annars hade jag fått en övertalighet av personal på skolan.” (Rektor 

Nacka, 2007) 

Uppföljning av utdelade resurser 

Kultur- och utbildningsnämnden skickar ut en enkät en gång per år där skolorna får 
redogöra för vad de använt den individuella resurspengen till. De genomför även 
djupintervjuer med fyra till fem skolor per år. Då träffar de hela elevvårdsteamet (EVT) 
på skolan och ställer frågor. Någon annan uppföljning görs inte. (Handläggare Kultur- 
och utbildningsenheten, 2007) Rektorerna har full frihet att använda övriga pengar på 
det sätt de själva tycker är mest ändamålsenligt. (www.nacka24.se) Ansvarig på 
kommunen erkänner att insynen i skolorna av hur resurspengen används kanske inte är 
tillräcklig, men att det yttersta pedagogiska ansvaret ligger hos rektor och att det är upp 
till varje enskild rektor att utifrån de ekonomiska förutsättningar man har se till att 
eleverna på skolan uppnår målen. (Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun, 

http://www.infobanken.nacka.se
http://www.nacka.se
http://www.nacka24.se
http://www.nacka24.se
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2007) . Den rektor vi talat med berättar om de fördelar denne kan se i att resurspengar 
läggs ut på den enskilda skolan; 

”För SALSA-pengarna behöver jag aldrig redovisa vilka elever som berörts och ur mycket de 

fått. Den summan är ju inte så stor. Jag är inte tvungen att redovisa det och på ett sätt är det 

ganska skönt. Vi ska ju på något sätt driva verksamhet och där har jag förtroende från 

politiken.” (Rektor Nacka, 2007) 

En specialpedagogs arbete på en skola i Nacka 

Specialpedagogens uppgift på skolan är att tillsammans med rektor ha det övergripande 
ansvar för det specialpedagogiska arbetet. Hon har fått mandat av rektor att ansvara för 
och att organisera den specialpedagogiska undervisningen på skolan. I hennes uppgifter 
ingår även att identifiera och undanröja faktorer i undervisnings- och lärandemiljöerna 
som orsakar svårigheter för elever i allmänhet och i synnerhet för elever i behov av 
särskilt stöd. Skolan strävar i den utsträckning det är möjligt att insatser sker i den klass 
som eleven tillhör. Man har assistenter till ett flertal elever och specialpedagogen och 
specialläraren på skolan försöker i den mån det är lämpligt att gå in i klasserna för att 
stötta de berörda eleverna. Man plockar även ut elever ur deras grupper för att undervisa 
dem enskilt. Vid dessa tillfällen får eleverna öva på specifika färdigheter som 
specialpedagogen anser att de behöver utveckla. Specialpedagogen ställer sig tveksam 
till köp- och säljsystemet kring barn i behov av särskilt stöd. Enligt henne bör alla 
elever ha samma förutsättningar oberoende av skolans ekonomi. Hon säger vidare att 
skolan inte köper tjänster hur som helst, eftersom det innebär stora kostnader. Skolan är 
väldigt rädd om de pengar man har och att man därför undviker att köpa in tjänster från 
kommunens Stöd & Hälsa. I stället försöker specialpedagogen, i så stor utsträckning det 
går, att använda sig av egna kontakter för att rådfråga om hjälp eftersom detta är ett 
billigare alternativ.  

Specialpedagogen menar att det, i kommunen och i samhället i övrigt, föreligger en, 
enligt denne, föråldrad syn på handikapp. Ett exempel denne ger är att om en elev har 
problem med synen eller hörseln så får den kostnadsfri hjälp från syn- eller 
hörcentralen. Det anses som självklart. Skolan får tillgång till material med avancerad 
teknologi, eleven får hörapparat mm. Elever som exempelvis har ADHD, Asperger, 
dyslexi eller neurologisktfunktionshinder får inte den kostnadsfria hjälp 
specialpedagogen tycker att de borde få. Dessa hjälpmedel eller kompetenser måste 
skolorna köpa in. 

”Man säger inte till en döv elev att den måste skärpa sig och höra bättre. Men man begär av ett 

barn med dyslexi att den ska skärpa sig när den läser och skriver och att elever med 

koncentrationssvårigheter skall klara av att sitta stilla.” (Specialpedagog Nacka, 2007) 

Specialpedagogen anser att elever i behov av stöd, oberoende av orsak till behovet, 
borde ha samma förutsättningar för att få detta stöd. Kommunens likvärdighetsgaranti är 
till för att alla elever skall ha rätt till att få det stöd de behöver. Samtidigt hänvisar 
specialpedagogen att vissa skolor i kommunen inte har utbildade specialpedagoger. 
Detta framkommer då denne samtalat med kollegor på andra skolor i kommunen. Enligt 
dessa samtal har rektor på berörda skolor gjort ett val att inte köpa in denna kompetens. 
Att göra en sådan prioritering, tror specialpedagogen vi talat med, leder till orättvisa 
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bedömningar av berörda elever. Det blir inte likvärdigt, och det drabbar eleverna. 
Specialpedagogen menar att det är olyckligt att man i samma kommun kan få olika 
bedömningar, och därmed olika stödinsatser, beroende på vilken skola man går på. 
Eftersom resurspengen från kommunen inte följs upp anser specialpedagogen att 
mycket är upp till rektor, att denne förstår att det är viktigt att ha utbildad personal som 
är kunnig inom sitt område. För att få det mer likvärdigt skulle specialpedagogen vilja 
ha en central där man kan låna material och där det finns experthjälp att tillgå. 

”Det känns konstigt när skolan är så nära CLS, med all dess kompetens. Men om jag ringer 

och ber om hjälp kostar det en massa pengar.” (Specialpedagog Nacka, 2007) 

Specialpedagogen anser att mycket är upp till rektor och personal som arbetar kring 
barn i behov av särskilt stöd att se till att arbetet blir så bra som möjligt för berörda 
elever. Specialpedagoger och speciallärare är en viktig länk i skolans arbete mellan 
rektor och enheterna. Vidare menar den intervjuade att mycket hänger på 
specialpedagogen på skolan om att vara uppdaterad på var man kan vända sig för att få 
olika tjänster. Slutligen hävdar specialpedagogen att för att göra ett bra arbete och få 
alla på skolan att arbeta åt samma håll så måste man vara drivande och ställa krav. 

Värmdö kommun 
En av de kommuner som växer snabbast i landet är Värmdö. På Värmdö är den tidigare 
bruksorten Gustavberg centralort. Idag har kommunen 35 000 invånare och cirka 10 000 
av dem bor just i Gustavberg. På Värmdö lever man ett skärgårdsliv nära naturen, med 
storstaden några mil bort. Sommartid ökar antalet personer till uppåt 100 000 genom 
fritidsboende och turister. Den politiska styrningen på Värmdö har efter de senaste 
valen ändrats. Under mandatperioden 1998-2002 hade en koalition mellan 
socialdemokrater, miljöpartiet, kristdemokrater och centern den politiska majoriteten. 
Under den nästkommande perioden hade moderaterna, folkpartiet, centern och 
kristdemokrater den under den första halvan av perioden för att sedan byta under den 
sista till S, c, kd, mp och v. Under mandatperioden 2007 -2010 utgörs majoriteten av 
Allians för Värmdö: fp, c, kd och m. Kommunen har i och med det nya styret ett stort 
förändringsarbete framför sig vad gäller skolan. Under den tid vi genomförde vår studie 
hade dock inga förändringar ännu kommit till stånd. 

På Värmdö finns det tio kommunala skolor som bedriver verksamhet för år F-6. För 
varje elev på Värmdö följer en skolpeng. Skolpengen skall räcka till material och 
lärarlöner mm. Dock har rektorerna på Värmdö inte ansvar för kostnaderna för 
lokalerna. 

Värmdö kommuns skolplan utgår ifrån riksdagens mål. Där står skrivet: 

 

Hela verksamheten ska utgå ifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

 

Personalen inom skolan ska tidigt identifiera elever i behov av särskilt stöd och 
ge dem adekvat hjälp. (www.varmdo.se) 

http://www.varmdo.se
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Resursfördelning  

I Värmdö är alla resurser för barn i behov av särskilt stöd centralt placerat. Kommunen 
ger skolorna en skolpeng, som skall täcka löner, material och undervisning. Alla 
extrabelopp för särskilda stödinsatser äskas centralt från kommunens Stödenhet. 
Stödenheten är en gemensam resurs för förskola och skola inom Barn- och 
ungdomsförvaltningen. Kommunen har tagit fram en processkarta som visar hur 
skolorna skall gå till väga då de upptäcker att en elev inte klarar av att uppnå de utsatta 
målen. Steg ett gäller alla elever i skolverksamheten, då det i nuvarande skollag är 
reglerat att alla elever skall ha en egen individuell utvecklingsplan. I punkt två delges 
rektor vetskap om att en elev behöver särskilda stödåtgärder. Det är då rektors ansvar att 
se till att behovet utreds (skollagen, 4 kap 1 §). Om utredning visar att eleven är i behov 
av särskilt stöd skall ett åtgärdsprogram, som visar på hur skolan tänker tillgodose 
elevens behov, utarbetas. Även detta är rektors ansvar. Både eleven och elevens 
vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta vid utarbetandet av programmet (5 kap. 1§ 
Grundskoleförordningen). Om skolan sedan anser att de inte har resurser att klara av att 
ge eleven det stöd den behöver inom ramen för skolans verksamhet ansöker hemskolans 
rektor om kompletterande stöd hos Stödenheten. I ansökan om stödinsats skall 
skolan/rektor beskriva problembilden för det enskilda barnet. (Chef för Stödenheten 
Värmdö, 2007) 

 

Figur 6 Processkarta för skolans arbete med barn i behov av särskilt stöd. Värmdö 2006.  

”När skolan har uttömt allt inom befintlig verksamhet och man märker att det räcker inte, man 

fixar det inte. Man behöver något extra, och det har man inte i elevpengen på skolan. Då 

skickar man in en ansökan om särskild stödinsats till oss. /…/ Men man kan inte önska ur en 

brunn. Jag vill ha en problembeskrivning av problematiken.” (Chef för Stödenheten Värmdö, 

2007) 

Insatserna från Stödenheten kan bestå av såväl personella som ekonomiska bidrag. 
Exempelvis kan skolorna få hjälp och stöd i form av resurspersoner, specialpedagoger, 
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handledning samt pedagogisk- och psykologisk utredning.  Men även extrapengar för 
att starta mindre undervisningsgrupper kan äskas. Stödenhetens verksamhet utgår från 
alla barns rätt till utveckling och lärande i enlighet med gällande lagar och förordningar. 
(www2.varmdo.se)  

Teamets uppdrag är:  

 
att i samråd med ansvarig förskolechef/rektor svara för bedömning och beslut 
om insats 

 

att vara rådgivande och konsultativ gentemot förskolechef/rektor och övrig 
personal som i vardagen arbetar med barnen/eleverna, för kommunens alla 
förskolor och skolor. 

 

att tillsammans med förskolechef/rektor ansvara för 
tillsyn/uppföljning/kvalitetssäkring av beslutad insats för barn/elever både inom 
och utanför kommunen. (www2.varmdo.se) 

”/…/ det kommer hit (till Stödenheten vår anm.) ansökningar som inte skulle komma på mitt 

bord som handlar om skolans egna bekymmer. Man kanske inte alltid ser sin delaktighet i 

förhållningssätt, miljöns utformning och så till har barn påverkats. /…/ Det är inte helt ovanligt 

att man gör det till barns problem när det är problem i ledning och organisation.” (Chef för 

Stödenheten Värmdö, 2007) 

Stödenhetens medarbetare bildar ett team som arbetar med riktade insatser för barn i 
behov av särskilt stöd. De har ett nära samarbete med skolorna och träffas en gång per 
vecka för att gå igenom pågående och nya ärenden. Teamets sammansättning av bl.a. 
specialpedagoger, psykolog och skolsamordnare utgör en stabil grund för verksamheten. 
Under Stödenheten finns ca 70 anställda resurspersoner, som är utplacerade i insatser 
ute i verksamheterna. Dessa resurspersoner har formellt som anställning på 
Stödenheten, men är lyfta från myndighetens arbetsledaransvar. Istället skrivs avtal 
mellan Stödenheten och rektor på den skola där insatsen sker. När vi frågade om vilka 
dessa resurspersoner var och om deras utbildning fick vi följande svar: 

”Det är goda elevassistenter, bra kompetens och bra arbete… Helst skulle man önska att alla 

hade utbildning. Många har det, men inte alla. Det ligger kvar gamla anställningar som inte har 

utbildning, men som gör mycket bra jobb. /…/ Vi nyanställer ingen utan formell utbildning, ingen 

får fast anställning utan formell utbildning. Vi vill ha barnskötare och förskollärare.” (Chef för 

Stödenheten Värmdö, 2007) 

Man är från Stödenhetens sida noga med att se till att vårdnadshavare är delaktiga i 
processen. Inga insatser görs om föräldrarna inte har delgivits information om 
insatserna.  

”Det står inte i skollagen att föräldrar skall vara med, men Värmdö kommun har den policyn att 

föräldrar alltid ska vara med på elevvårdskonferenser.” (Chef för Stödenheten Värmdö, 2007) 

Stödenheten får in ca 630 ansökningar om särskild stödinsats per år. Av dessa får ca 10 
stycken avslag. De ansökningar som blir beviljade följs noggrant upp. Två personer från 
teamet går ut på skolorna och tittar vilket utfall man upplever. Detta rapporteras sedan 
på en blankett. 
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”Vi gör myndighetsbeslut, andra utför uppgiften. Och därför kan vi gå ut och kolla upp med lupp 

vad som görs. Det är att säkerställa ungarnas garant för vad de har rätt till.” (Chef för 

Stödenheten Värmdö, 2007) 

Chefen på stödenheten anser att kommunikationen med skolorna fungerar utmärkt. 
Skolorna ser dem ibland nästan som frälsare, som kommer ut och avhjälper dem tunga 
elevproblem.  

”Vi är ju ofta någon form av förlösande trollspö. Skolorna tar emot oss oavsett vad vi gör, det 

blir ju alltid bättre, på något vis. Samtidigt är ju en del skolor jättetunga (några skolor namnges) 

de har jättemycket elevunderlag som har särskilda behov. Och det känns som en pink i havet, 

det vi gör ibland.” (Chef för Stödenheten Värmdö, 2007) 

”/…/ En skola får extrastöd av oss motsvarande 3-4 miljoner kronor per år. Det är ganska 

mycket pengar i en skolverksamhet i form av stödinsatser. Så skulle vi dela ut alla våra 

centrala pengar och lägga ut elevpengen på skolorna och bara behålla en liten del centralt då 

skulle det slå väldigt fel tror jag. Men det är ju det här man vill politiskt nu, att alla ska ha lika 

förutsättningar. Så de skolor som inte har några behov, då får ju de lite bättre läge kan man 

säga. Och de som har enorma behov kommer aldrig att få hjälpen…” (Chef för Stödenheten 

Värmdö, 2007) 

En skola på Värmdö 

På den här skolan i Värmdö har man både resurspersoner anställda från 
Stödverksamheten och resurspersoner som man har fått pengar därifrån för att anställa 
själva. Vissa av pengarna de fått är märkta till en viss elev. Men så är inte alltid fallet.  

”Det är inte alltid så att den här eleven skall ha si och så mycket och att då måste vi bara 

använda dessa pengar på den eleven. Så fungerar det inte. Utan vi kan liksom göra som vi vill 

med pengarna vi fått. Men vi ska ju se till att det blir så bra för de här eleverna. /…/ Vi räknar 

aldrig på om det stämmer överens med de pengar vi får för vi tar också in pengar från 

skolpengen. Vi tar de pengar vi har och så funderar vi över hur mycket resurser behöver vi och 

sen använder vi det och ser till att det blir bra.” (Specialpedagog Värmdö, 2007) 

Skolans egen organisation kring barn i behov av särskilt stöd är till stor del finansierad 
av Stödverksamheten. (Övriga pengar tas som sagt från skolpengen.) Specialpedagogen 
har på skolan arbetat fram och organiserat en stödundervisningslokal. Hit söker lärare 
på skolan för sina elever att få gå för att få den extra hjälp de för tillfället behöver. Vissa 
elever får många timmar, andra lite färre och en del går bara någon timme i veckan. På 
stödundervisningslokalen arbetar tre heltidsanställda, en specialpedagog, en lärare med 
specialpedagogisk utbildning och en outbildad assistent. Skolan har även ett flertal 
assistenter som har ansvar för enskilda elever ute i klasserna. Specialpedagogen vi talat 
med har ett övergripande ansvar för undervisningen som sker i 
stödundervisningslokalen och för de assistenter som finns ute i verksamheten. De 
tilldelade pengarna går till de anställdas löner och till materialinköp. 

Specialpedagogen kan se skillnader mellan hur lärare väljer att använda denna tjänst 
som skolan tillhandahåller. Val som påverkar elevernas utbildning. Hon har genom åren 
på skolan kunnat upptäcka olika typer av lärare. De som skriker på hjälp och de som vill 
lösa problemen själv. Även föräldrar kan spela en avgörande roll för elevernas 
möjligheter att få den hjälp och stöd som de behöver. 
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”Jag ser ibland föräldrar hos oss som vet precis hur de skall göra för att deras barn ska få hjälp. 

Och så finns det andra som inte gör det. Så i praktiken är det inte helt objektivt vem som får 

hjälp. /…/ Det är framförallt föräldrar som påverkar, men även lärare. Lärare som är duktiga på 

att skrika på hjälp… ” (Specialpedagog, Värmdö 2007) 

Rektor anser att skolans organisation kring barn i behov av särskilt stöd är bra. De har 
delat in läsåret i fyra perioder. En elev kan bara få beviljat att gå på stödundervisning en 
period i taget. Tanken med detta är att forskning har visat att det är bättre att göra 
intensiva insatser med många timmar på kort tid än att ge elever få timmar under lång 
tid. Men i praktiken har det visat sig att om en elev väl fått börja gå på 
stödundervisningen blir det lätt att den blir kvar. Lärarna är de som är mest påstridiga i 
detta. Men även personalen på stödundervisningen har svårt att säga nej till elever. Så 
det som var tänkt ”en in – en ut” har i stället blivit att elevantalet konstant ökat. Det är 
fler som hamnar i stödundervisningsgrupperna än antalet som kommer därifrån.  

”Det är både lärare, elever, föräldrar och även rektor som går in och begär att elever skall få gå 

på stödundervisning. Det är något som vi som organiserar måste jobba med.” (Specialpedagog 

på Värmdö, 2007) 

Specialpedagogen vi talat med tycker att Värmdös system för fördelning av resurser till 
barn i behov av särskilt stöd är bra. Hon har arbetat många år i kommunen och knappt 
någon gång har skolan hon arbetar på fått avslag på en resursansökan. Hon medger att 
de pengar man får inte räcker, men anser att skolpengen skall täcka en del av dessa 
omkostnader också. Hon påtalar ett flertal gånger att skolpengen inte är tänkt att alla ska 
få lika mycket. Men att alla elever skall få samma chans att uppnå målen. Somliga 
individer har det lätt i skolan, andra behöver mycket stöd för att klara sig. Hon tycker att 
det är viktigt att de som beviljat insatsen även följer upp och ser över vad skolan gjort 
för pengarna. Den från Stödenheten som har inlett och hållit i projektet är även den som 
avslutar det. Det tycker hon känns tryggt. På frågan om vad hon tycker om Värmdös 
system för resursfördelning till barn i behov av särskilt stöd var hon glasklar; 

”Jag tycker att det är jättebra. /…/ När vi har bett om hjälp från Stödenheten har vi fått väldigt 

bra hjälp. Så vi är jätterädda att de kanske inte ska fortsätta.” (Specialpedagog Värmdö, 2007) 

Den rektor vi pratat med är inne på samma linje; 

”Jag tycker att det är skönt att inte hela tiden behöva betala varje grej så fort man ber om hjälp. 

Om vi behöver en skolpsykolog, en specialpedagog så är det skönt att inte behöva fundera, har 

vi råd med det här? de pengarna är ju redan avdragna, borta från skolan” (Rektor Värmdö, 

2007) 

Fördelar med att ha resurserna för barn i behov av särskilt stöd samlat centralt i 
kommunen är många. De vi pratat med tror att om motsvarande belopp läggs ut på de 
enskilda skolorna så kommer delar av elevernas pengar att gå till andra kostnader i 
organisationen. Dessutom tror man att ett sådant system skulle missgynna de små 
skolorna eftersom de kanske inte skulle ha råd att anställa stödpersonal i lika hög 
utsträckning som en större skola.  
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Resultatanalys 

I det explicita uppdraget som uttrycks i skollagen kap 4 1§ transformeras i två led dels 
av kommun och dels av rektor. Vi har valt att tolka detta utifrån Bergs frirumsmodell. I 
frirummet som finns mellan de yttre och inre gränserna ges utrymme för tolkningar av 
hur uppdraget kan utföras. Kommunerna har valt olika modeller för hur man fördelar 
resurser för elever i behov av särskilt stöd. I Nacka läggs allt ansvar direkt på rektor. 
Denne får utifrån resurspengarna som tilldelats ansvar för att se till att skolan har en väl 
fungerande stödverksamhet. Hur denna verksamhet organiseras är upp till varje rektor. 
Ansvar för stödverksamheten delegeras till specialpedagog och det blir dennes uppgift 
att organisera skolans personella, lokalmässiga och materiella resurser. Den kompetens 
som inte finns inom befintlig verksamhet måste köpas in externt. Detta måste det finnas 
utrymme för i skolornas budget. 

På Värmdö har rektor också ansvar för att skolan har en fungerande stödverksamhet och 
denna är delegerad till specialpedagogen att organisera. Vad som skiljer de båda 
kommunerna åt är att på Värmdö ligger alla resurser för extra stöd centralt placerat. 
Skolorna ansöker om resurser för de elever de anser är i behov av särskilt stöd hos 
Stödenheten. I ansökningarna tvingas rektor att skriva åtgärdsprogram, där framhävs 
elevens svårigheter och de åtgärder skolan skall utföra. Då Stödenheten beviljar resurs, 
ekonomiska eller personella, tas dessa medel från Stödenhetens budget. Det påverkar 
således inte den enskilda skolans budget. I Värmdö har rektor fråntagits ekonomiskt 
ansvar för barn i behov av särskilt stöd. 

Kommunens roll 
Kommunikation mellan huvudman och exekutiv, inom den rationalistiska 
organisationsteorin, är styrda av regelsystem vilket innebär att den anställdes handlingar 
kontrolleras och regleras. I Nackas fall finns det ingen uppföljning av till vad och hur 
resurspengen används. Rektor behöver endast redovisa skolans budget och om eleverna 
når de uppsatta målen. Hur arbetet på skolan sker behöver man inte på något sätt 
rapportera till kommunen.  

”Jag har förtroende att använda dem (de ekonomiska resurserna vår anm.) på bästa sätt./…/ 

Jag redovisar inte till någon annan än till föräldrar och det finns i åtgärdsprogram. Och det 

tycker jag är sunt!” (Rektor Nacka, 2007) 

Genom Stödenhetens uppsökande verksamhet på Värmdö har kommunen god insyn i 
hur skolorna arbetar med elever i behov av särskilt stöd och hur de utdelade resurserna 
kommer barnet till gagn. 

”Vi följer upp noggrant. Får barnen det de har rätt till? Får de rätt saker? Och vad får vi för 

pengarna vi delar ut?” (Chef Stödenheten Värmdö, 2007) 

Den av Bakka m.fl. (2001) illustrerade figur på sid.18 tolkar vi enligt följande; 

Strategi är hur arbetet skall utföras enligt styrdokumenten, läroplaner, skollagen etc. 
Den formella strukturen är hur kommunerna väljer att bedriva skolverksamheten. 
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Aktiviteterna beskrivs i hur rektor väljer att bedriva sin skola. Resultat består av hur 
dessa val påverkar elevernas skolgång och kunnande. I Nacka sker detta entydigt med 
modellen då rektor har enväldigt ansvar över skolans verksamhet. Denna 
organisationsform beskrivs som oflexibel och okänslig för förändringar i omgivningen. 
Kommunen har ingen reell insyn i verksamheten och kan då heller inte påverka. 
Påverkan utifrån sker på rektors initiativ då denne väljer att köpa en tjänst från 
utomstående. På Värmdö anser vi att ytterligare en ruta bör ritas in för att beskriva 
organisationen. Denna ruta utgörs av Stödenheten och är sammankopplad med formell 
struktur, aktiviteter och resultat enligt följande:         

Stödenheten ger inte bara ut resurser utan kontrollerar även skolans organisation och 
andra faktorer i miljön kring elever i behov av särskilt stöd som kan påverka och 
avhjälpa problemen. Värmdös organisation kan i denna modell anses mer öppen för 
påverkan för förändring från sin omgivning. Enligt systemteorin styr behoven i 
samhället i stor utsträckning organisationen.  

Samhället har, enligt systemteorin, en stor informell inverkan på skolan som 
organisation, därför är goda kommunikationer mellan skola och samhälle är viktiga. Här 
spelar kommunens politiska styrning en avgörande roll. Det är på den politiska nivån 
som de yttre ramar som styr resursfördelningen till barn i behov av särskilt stöd 
fastställs. I Nacka är uppföljningen av resurspengen obefintlig. Rektorer behöver inte 
redovisa vad de använt pengarna till och därmed har kommun och skola ingen 
kommunikation rörande de barn som berörs av dessa insatser. Den borgliga styrningen i 
Nacka värnar om att makten skall ligga hos resultatenheterna snarare än hos politikerna. 
I Kommunen råder valfrihet för skolorna. Med de utdelade medlen följer att ansvar att 
tillhandahålla en bra verksamhet för barn i behov av särskilt stöd. Antingen löser man 
det inom skolan, eller så köper man in tillfälliga tjänster för att avhjälpa uppkomna 
problem. Rektor har därmed makten att bestämma hur skolans kommunikation med 
samhället sker. 

Den koalition som tidigare styrde Värmdö förde en politik där kommunens nämnder 
kräver insyn i verksamheterna. Kommunen har, via Stödenheten, ett nära samarbete 
med skolan. I och med att skolorna söker och får resurser kan kommunikationen ses 
som mer tvingad. Ansvariga på resultatenheterna, rektorer, har där en begränsad 
valfrihet i och med att de inte alltid själva kan välja hur de vill använda tilldelade 
resurser. 

Rektors roll 

I Lpo 94 kap. 2.8 står tydligt att rektor har ett särskilt ansvar för de elever som är i 
behov av särskilt stöd och att organisera verksamheten så att dessa elever får det 
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särskilda stöd och hjälp de behöver. Kommunerna i vår undersökning har tydliga mål 
för detta i sina styrdokument. Ansvar delegeras till rektor för resultatenheten. Nacka 
kommun ger ett direktansvar till rektorerna medan Värmdös rektorer kan använda sig av 
Stödenheten för att få stöd och hjälp. Det är rektors ansvar att uppnå organisationens 
mål och i rektors makt ingår att vidare kunna delegera uppgifter så att arbetet blir utfört. 
Ansvaret för att organisera kring barn i behov av särskilt stöd överlåts till 
specialpedagog. Rektor och specialpedagogs förmåga att förmedla och tydliggöra hur 
organisationen kring dessa barn skall se ut är beroende av hur de använder sina 
maktresurser. Det kan innebära att de blir tvingade att påverka och förändra den rådande 
kulturen på skolan för att nå goda resultat. Det ingår dock inte i vår studie att bedöma 
hur skolorna använder dessa maktresurser.  

Enligt den rationalistiska organisationsteorin sätter samhällsstrukturen gränser för 
organisationens handlingsutrymme. I vår undersökning innebär detta att rektor har olika 
roller i de olika kommunerna. I Nacka kan rektor planera sin verksamhet utifrån givna 
förutsättningar. Denne har full kontroll över hur budget för elever i behov av särskilt 
stöd ser ut. I Värmdö kan rektor inte förutsätta att de elever som skolan söker 
stödresurser för blir beviljade. Därmed har rektor ingen övergripande insyn över 
verksamheten för elever i behov av särskilt stöd. Nacka kommuns val av organisation 
kring barn i behov av särskilt stöd innebär att kommunen har liten insyn i skolorna. 
Kommunen lämnar ansvaret till rektorerna. De behöver inte visa till vad och hur man 
har använt resurspengen. Det är upp till rektors kompetens, både ekonomiska och 
specialpedagogisk, att avgöra vad medlen skall användas till. På Värmdö får rektor inga 
pengar alls om de inte först visar på vad som behövs åtgärdas och hur de har planerat att 
genomföra dessa insatser. Rektorer i båda kommuner anser, trots de stora skillnaderna, 
att det rådande system de arbetar i är bra.  

Specialpedagogens roll 

Systemteorin anser att grupper inom organisationen kan påverka den rådande kulturen i 
den samma. Detta gäller både normer och det fortlöpande arbetet ute i verksamheten. 
Arbete kring barn i behov av särskilt stöd delegeras oftast från och av rektor till 
specialpedagog. Hur specialpedagogen förhåller sig och samtalar kring elever i behov 
av särskilt stöd kan påverka hela organisationen. Denna informella påverkan borde 
innebära att diskursen som råder på skolan främjar de elever som är i behov av särskilt 
stöd.  

Specialpedagogen har en stor inverkan på hur skolorna utnyttjar det frirum som finns 
för att utveckla skolan. Dennes roll är att ha ett övergripande ansvar för den 
specialpedagogiska verksamheten på skolan och se till att lärare arbetar efter de 
riktlinjer denne satt upp för skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd. 
Skollagen och läroplanen lämnar ett stort handlingsutrymme och specialpedagogens 
kompetens är därför avgörande för om arbetet på skolan genomförs på ett lämpligt sätt. 
I Nacka kan rektors val av hur denne lagt upp skolans budget sätta stopp för 
specialpedagogernas möjligheter till insatser.  

” Vi har koll på alla barn, men man får prioritera rätt hårt ibland. Oftast är det pengar som 

hindrar.” (Specialpedagog Nacka, 2007)  
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Ekonomiska prioriteringar av rektor påverkar det till specialpedagogen delegerade 
arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. I sin tur påverkas även utvecklingen av 
arbetet kring dessa barn på skolan i stort.  På Värmdö utvecklas detta arbete i och med 
att kunnig personal utanför skolan (Stödenheten), då en skola ansöker om hjälp, 
kommer ut och får insyn i skolorna.  

” /…/ teamet kan åka ut på skolan och föra ett sorteringssamtal. Vid ett sådant samtal 

intervjuas personalen och teamets representanter kan undersöka vad det är för problem 

egentligen. Ibland kan det finnas organisationsproblematik, arbetsmiljöproblematik, 

ledningsbrister eller kommunikationsbrister mellan skola och hem. Då måste vi börja lyfta på 

hatten och titta, för då är det inte barnet som har problem.” (Chef för Stödenheten Värmdö, 

2007) 

Hur personalen på skolorna tillgodogör sig Stödenhetens förmedlade kompetenser kan 
vara en avgörande faktor för om och hur de utnyttjar det frirum, som Berg talar om, på 
ett lämpligt och utvecklande sätt.  

Det visade sig att specialpedagogen i Nacka undviker att köpa in tjänster från 
kommunens Stöd & Hälsa, eftersom det innebär stora kostnader för skolan. Denne 
försöker i så stor utsträckning det går använda sig av egna kontakter för att rådfråga om 
hjälp eftersom detta är ett billigare alternativ. I och med detta utövar specialpedagogen 
en reell makt över skolans verksamhet kring barn i behov av särskilt stöd. Dennes 
kontakter och val av insatser styr arbetet på skolan.  

”Jag hittar ofta andra vägar, exempelvis specialpedagogiska institutet och rådfrågar andra 

specialpedagogiska kollegor. Oftast använder jag mina egna kontakter istället för att köpa en 

tjänst via CLS.” (Specialpedagog Nacka, 2007) 

Kommunen och Stöd & Hälsa får en dålig insyn i kommunens skolor. De kan bara se 
vilka behov som finns i de skolor som köper hjälp. På Värmdö kan specialpedagogen 
kostnadsfritt få denna hjälp hos Stödenheten. I och med att de ber om hjälp får 
kommunen vetskap om vad det finns för behov ute på skolorna. 

Lärares roll 

Lärare utövar en stor makt över elever i behov av särskilt stöd. Det är läraren som är den 
som ser eleverna varje dag och den som måste slå larm då någon riskerar att inte nå de 
uppsatta målen. Här krävs att läraren har en stor kompetens att kunna avgöra om 
problemet ligger hos individen eller är miljörelaterat och att veta när det är läge att 
begära hjälp. Om läraren har för hög tro på sig själv eller inte vill be om hjälp för dessa 
barn så spelar organisationens uppbyggnad ingen roll. Båda kommuners system vilar på 
att rektorer och specialpedagoger av läraren får vetskap om att en elev är i behov av 
stöd. Utan denna information kommer inga insatser till stånd.  

Lärares attityder, värderingar och normer påverkar kulturen på skolan. Dessa informella 
aspekter påverkar starkt hur det reella arbetet på skolan bedrivs.  

”Det kan vara så att vissa lärare inte ber om hjälp och då får eleverna ingen hjälp alls. /…/ Jag 

vet vilka som ber om hjälp och vilka som inte gör det, jag ser ju det.” (Specialpedagog, Värmdö 

2007) 
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De normer och värderingar hos de ”lärare som inte ber om hjälp” gör att elever i dennes 
klasser inte får del av den kompetens som finns.  

Lärare är i ständigt behov av fortbildning för att kunna handskas med olika former av 
särskilda behov som uppkommer hos elever i skolverksamheten. Att hålla sig 
uppdaterad med ny forskning och nya metoder för att förebygga att elever hamnar i 
behov av stöd är en lärares skyldighet. Genom kvalificerad handledning kan pedagoger 
få hjälp med att få syn på hur de i det dagliga arbetet kan underlätta vardagen för elever 
i behov av särskilt stöd. I Nacka gäller det att skolan har budget för att köpa in 
kvalificerad handledning. I Värmdö bistår Stödenheten med sådan vägledning. 

Skolans dilemman 

Som vi tidigare nämnt sker skolans institutionella styrning ytterst genom skollagar och 
förordningar. I figur 6 sid.22, finns skolans komplexitet beskriven. I dilemma 3 beskrivs 
mötet mellan skolans implicita och explicita uppdrag. De explicita uppdragen från 
riksdag, regeringen och Skolverket är övergripande och gäller för alla svenska skolor. 
När dessa mål når de olika kommunerna börjar de lokala samhällena påverka innehållet 
i dessa texter. Det är här kommunerna i vår undersökning väljer olika vägar för 
resursfördelningen till barn i behov av särskilt stöd. Den rådande politiska styrningen i 
kommunen påverkar hur stor makt som läggs hos rektor. I Nacka anser man att allt 
ansvar skall ligga hos rektor och följaktligen delar kommunen ut nästan alla pengar till 
skolorna. Det är upp till denne att inköpa kompetens kring barn i behov av särskilt stöd. 
(Undantagna är de pengar som delas ut för de elever som är i extra stort behov av 
stödinsatser och som söks centralt i kommunen.) På Värmdö har politikerna valt ett 
annat system där rektor har mindre ekonomisk makt än i Nacka vad gäller dessa barn. 
Här har skolledaren fortfarande ansvar för nämnda elever men har en hjälpande hand i 
Stödenheten. Insatser som beviljats är kostnadsfria för den enskilda skolan. Rektor 
behöver inte betala för dyra tjänster, exempelvis skolpsykolog, utan kan ta emot hjälp 
från ett välutbildat resursteam då problem uppstår. De implicita uppdragen påverkas av 
kulturer, normer och värderingar. Dels från samhället där de verkar, dels kulturen på 
den enskilda skolan och dels av den kulturen hos individer i verksamheten. Skolledarens 
maktutövning påverkar i stor grad hur arbetet på skolan sker. På de skolor vi undersökt 
är ansvar för organisation kring barn i behov av särskilt stöd delegerat till 
specialpedagog. Rektorerna tycker att detta är det naturliga eftersom de inte har den 
specialpedagogiska kompetens som krävs för att ge barnen så bra förutsättningar som 
möjligt. Här är specialpedagogens makt stor då det är dennes normer och värderingar 
som i stor utsträckning påverkar hela skolans sätt att arbeta med dessa barn. 
Specialpedagogen i Nacka hänvisar till att de egna kontaktnäten är viktiga då skolorna 
har ont om pengar och inte gärna köper in dyra tjänster. På Värmdö kan 
specialpedagogen, då den behöver hjälp och stöd, höra av sig till Stödenheten för att få 
tips och råd i olika frågor.      
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Genom att samla in och bearbeta de båda kommunernas offentliga data samt intervjua 
berörda parter anser vi att vi har uppnått studiens syfte. De intervjuer vi hade fick 
karaktären av ett samtal och de fakta vi fick fram om kommunernas val av organisation 
kunde vi ha läst oss till. Under samtalen kunde vi dock skönja en del personliga 
uppfattningar informanterna hade vilket i viss mån påverkade vår vidare syn på arbetet. 
Intervjuerna med rektorer och specialpedagoger gav även en bild av hur de enskilda 
resultatenheterna valde att organisera arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. 

Vi hade kunnat välja att använda oss av enkäter och då nått en större grupp informanter. 
Detta hade då gett oss ett bredare resultat, dock inte lika djupgående. Trost (2005) 
menar att det är en tidskrävande process att skapa bra enkäter vilket även påverkade vårt 
val. Dessutom är enkäter svåra att utforma eftersom frågorna måste vara riktade och 
precisa, ”som man frågar får man svar”. Vi tror att vi genom vårt val av intervju fått en 
djupare syn i skolornas verksamhet. Genom att intervjua informanterna kunde vi ställa 
följdfrågor och be dem utveckla deras svar om någonting var oklart eller något 
intressant framkom. Om vi hade valt enkäter hade vi missat ett sådant tillfälle till 
förtydligande av svaren.  

Våra reflektioner över arbetets validitet är att utfallet av intervjuerna får anses vara hög, 
en liten reservation är dock att de endast är relevanta i dagsläget. Om några månader har 
det förmodligen skett en del förändringar i kommunens organisation på Värmdö. Vad vi 
har fått erfara är att den allians som nu styr i kommunen har förslag på en 
omstrukturering som liknar Nackas. Våra informanter lämnade en del personliga åsikter 
vid just det tillfället vi frågade dem. Om det hade varit vid ett annat tillfälle eller med 
andra informanter kan utfallet säkert ha blivit annorlunda. Validiteten hade av naturliga 
skäl varit större om studien hade omfattat flera kommuner och flera informanter hade 
fått komma till tals. Bristen på tid var avgörande för vår avgränsning. 

Resultatdiskussion 

Utifrån vårt syfte med att undersöka hur två kommuner väljer att organisera för elever i 
behov av särskilt stöd kan vi konstatera att den intention politikerna på riksnivå har då 
de skriver lagar och förordningar har svårt att få genomslagskraft i de olika 
verksamheterna. Vi menar att det är många faktorer som spelar in, såsom politisk 
styrning i kommunerna, rektors kompetens, specialpedagogens organisations förmåga 
samt enskilda lärares normer och värderingar och förmåga till förändring.  Det går heller 
inte att bortse ifrån hela skolväsendets kulturarv och samhällets genom historiens syn på 
vad som har ansett vara normativt kontra avvikande. Vi har också tidigare nämnt att den 
samhällssyn vi har speglar av sig även i skolans värld, vilket i stor utsträckning påverkar 
barn i behov av särskilt stöd.  

Kommunens politiska styrning och organisation 

Sedan 1991 har hela skolsystemet varit decentraliserat, vilket leder till att det skapas 
lokala formuleringsarenor.  I varje kommun reproduceras den tidigare centrala 
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skoladministrationen. Enligt Lindensjö och Lundgren (2005) kan detta leda till en 
tröghet i beslutsprocesser men det finns också en risk för att hela systemet blir ostyrbart. 
Det frirum som Berg (2003) beskriver lämnar ett stort tolkningsutrymme för 
kommunerna, vilket kan leda till att det som på regeringsnivå var menat tolkas om på 
kommunal nivå och blir någonting annat. Regeringens intention kanske inte kommer i 
uttryck då kommunen drivs i en annan politisk anda. Betänkligt är hur det kan te sig i 
framtiden då partier med icke så demokratiska grundtankar nu långsamt börjar ta plats i 
olika kommuners fullmäktige.   

De två kommuner vi har valt att studera har byggt sin nuvarande organisation ur två 
skilda ideologiska perspektiv. Nacka kommun har valt att ge ett stort ansvar till 
rektorerna genom att de får förvalta den ekonomiska resurs de får tilldelat helt fritt. Vi 
anser att den borgliga styrningen i kommunen ligger till grund för detta, då de värnar 
om att makten skall ligga ute i resultatenheterna snarare än hos politikerna. Kommunen 
vill ha så lite påverkan i verksamheten som möjligt. Den ansvariga på resultatenheten 
avgör själv om de behöver extra stöd och hjälp. Den hjälpen tillhandahåller kommunen, 
dock mot betalning. I den valfrihet som politiskt förespråkas i Nacka ligger också att 
rektor är fri att köpa de tjänsterna hos andra aktörer än den egna kommunen, dock är det 
säkert inte önskvärt då pengarna i sådana fall inte skulle gå tillbaka till kommunen. Lite 
snävt kan man uttrycka att det är upp till rektor att köpa kommunikation med 
kommunen. Vår upplevelse är att Nacka kommun inte har en adekvat uppföljning av 
hur och vad resurserna används till. 

Kommunen har valt att använda ett SALSA-värde som beräkningssystem till de extra 
resurser som tillfaller skolorna i form av likvärdighetsgarantin. Detta SALSA-värde är 
framtaget av Skolverket för att förklara och analysera skillnader i betygsresultat mellan 
skolor. Anmärkningsvärt är att vi här kan skönja en genusproblematik som är inbyggt i 
systemet. Det är pojkarna som ger skolorna mer pengar, flickorna har ett lägre 
ekonomiskt värde. 

Värmdö kommun har med sin Stödenhet byggt in ett system där kommunen har insyn i 
de olika resultatenheterna. Det ansvar som ligger på rektorn är delat med kommunen. 
Rektor ansöker om resurser hos stödenheten och i den mån det blir beviljat så följs varje 
ärende upp. Stödenheten tillhandahåller också handledning, psykologer och kuratorer 
utan extra kostnad för skolorna.  

Värmdös val av organisation understöds av Ahlberg (2001), som eftersträvar en bättre 
kommunikation och stöd från den nationella nivån över till den kommunala och 
avslutningsvis till den enskilda skolan. Även Skolverket (1998) efterfrågar att 
kommunerna följer upp och utvärderar förhållandena på enskilda skolor, då det finns ett 
stort utrymme för lokala initiativ och bedömningar. Skolverket (1998) lämnar också 
rådet att kommunerna borde utarbeta stödsystem som är gemensamma för barnomsorg 
och skola. 

Vad vi kan konstatera är att trots de båda kommunernas val av organisation kring 
resursfördelning ser olika ut, så följer de rådande lagar och förordningar som ska styra 
skolan. De båda kommunerna har ett system som de tror ska leda till en så likvärdig 
skola som möjligt. Ytterligare en sak värd att nämnas är att de pengar som rektorer 
tilldelas i Nacka är samma pengar som stannar hos stödenheten på Värmdö. Då vi 
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jämför att Nacka tvingas köpa specialpedagogiska tjänster som Värmdö får gratis, 
handlar det enkom om olika fördelning av pengar. Skolorna på Värmdö har initialt 
mindre pengar att röra sig med, men har istället tillgång till en kunskapsbank i form av 
Stödenheten. 

Rektor kompetens 

För att ett förändringsarbete skall kunna komma till stånd krävs det mycket av rektorn 
och dennes kompetens, då både pedagogiska och ekonomiska. De normer och 
värderingar rektorn har om vad som är normativt och avvikande kan styra vilka elever 
som får hjälp och på vilket sätt. Även ekonomin på skolan spelar en avgörande roll för 
detta. Mycket ansvar läggs också på rektor i styrdokumenten, och eftersom de är av 
politisk karaktär spelar även rektorns personliga politiska övertygelse in, då den kan 
hamna i konflikt med kommunens om de inte överensstämmer. 

Rektor i Nacka måste i hög grad ha både en specialpedagogisk och ekonomisk 
kompetens. Den organisation denne väljer för arbete med elever i behov av särskilt stöd 
är avgörande för den enskilde eleven. Redan i början av läsåret har rektor full kontroll 
på hur mycket pengar det finns att röra sig med under året. Troligt är att det finns en 
stark förhoppning om att inget oförutsatt kommer att hända. Vi antar att det kan uppstå 
problem om rektor hamnar i ett dilemma mellan att köpa en tjänst och spräcka 
budgeten, eller att välja att avstå för att hålla den.  

Vår bedömning är att det finns en risk att skolorna i Nacka kan bli ”stängda” enheter. 
Kommunen har ingen insyn i vad pengarna de delar ut används till. Tänkvärt är att det 
kan föreligga en fara att rektor i sin tur kan i allt för hög grad tro sig kunna lita på sin 
personal och deras kompetens kring elever i behov av särskilt stöd. Den diskurs som 
råder på skolan om dessa elever kan bli ensidig och riskerar att stå utan oemotsagd om 
den inte blir granskad av någon utanför organisationen.  

På Värmdö behöver inte rektor ha samma ekonomiska och pedagogiska kompetens för 
elever i behov av särskilt stöd som i Nacka. De resurser som skolan behöver äskas från 
stödenheten. Då kommunen också tillhandahåller olika tjänster som skolan kan nyttja 
leder till, enligt oss, att verksamheterna blir öppnare. Om rektor begär hjälp eller extra 
resurser kan det också innebära att skolan exempelvis måste modifiera sina egna 
arbetssätt, sin miljö och sina egna tankar för att få den.  

Nackas val av att ge rektor stort inflytande över sin egen verksamhet stöttas i Statens 
offentliga utredning (2004) som menar att rektor bör ha mandat och befogenhet att själv 
besluta över sin verksamhet. Rapporten menar att rektorer alltför ofta måste anpassa sin 
verksamhet efter kommunernas val av strategi för resursfördelning till barn i behov av 
särskilt stöd. De menar vidare att verksamheter med en god ledningsfunktion är viktiga 
för resultat och måluppfyllelse. 

Specialpedagogens kompetens 

Specialpedagogens främsta uppdrag är att finna orsaker till elevens svårigheter i ett så 
brett sammanhang som möjligt. Orsaker bör sökas på individnivå såväl som på grupp 
och organisationsnivå. Specialpedagogen skall också kunna organisera arbetet på skolan 
så att personalen kan möta den naturliga variationen av elevers behov. Eftersträvansvärt 
vore också om lärarna har specialpedagogisk kompetens då de bättre kan förstå 
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elevernas svårigheter. Bengt Persson (2001) beskriver denna kompetens som ”att kunna 
förstå och reflektera över de pedagogiska konsekvenserna av elevens svårigheter och 
veta var stöd och experthjälp kan fås”. (s.103) Inga-Lill Vernersson (2001) menar att 
många kommuner har satsat pengar på kompetensutveckling för alla pedagoger, så att 
de är bättre rustade att möta alla elevers behov.  

Det finns på varje skola en kultur som påverkar verksamhetens arbete., Den rådande 
kulturen på skolan kan ligga till grund för att tillskriva elever svårigheter som 
egentligen ligger utanför eleven själv. Det kan exempelvis vara i form av organisation 
av arbete, lärarens förhållningssätt etc. Specialpedagogen är en del i den kulturen men 
har samtidigt ett viktigt uppdrag i att påverka andra anställda i deras syn på elever i 
behov av särskilt stöd.  

I Nacka krävs det mycket av specialpedagogen om utfallet ska bli bra för barnen i behov 
av särskilt stöd. Det är en fördel om specialpedagogen skapar ett eget nätverk där denne 
kan få kostnadsfria råd. På så vis stannar pengarna kvar på skolan hos de elever som 
behöver dem. På Värmdö har specialpedagogen mindre pengar att röra sig med, men i 
gengäld finns det hjälp och stöd till att möta alla elevers behov. Stödenheten kan också 
avhjälpa specialpedagogen med att av lärarna kräva att de, för att få hjälp, först 
modifiera sin undervisningsmetod.  

För att elever skall få den hjälp de behöver krävs det att ett åtgärdsprogram upprättas. 
Detta för att tydliggöra ansvarsfördelningen kring eleven. I Värmdö kommun är 
åtgärdsprogrammen avgörande för om eleven skall få hjälp, eller inte. Det finns en risk 
med detta, som Bengt Wahlund (2002) också nämner, att man ”för att stödja den svage 
måste beskriva den som svag”. (s. 31) Att fokusera på elevens svaga sidor kan bidra till 
en negativ syn på eleven.  

Sammanfattande slutsatser 
Utifrån vårt syfte att undersöka, beskriva och jämföra hur två kommuner väljer att 
fördela resurser till barn i behov av särskilt stöd så är den sammanfattande slutsatsen att 
det är i stort sett uteslutande den politiska makten i kommunen som påverkar.  
Hur kommunernas organisatoriska val av resursfördelning påverkar arbetet ute på 
skolorna kan dock inte enkelt utläsas. De politiska besluten transformeras ute i 
verksamheten då den möter skolans kultur med dess aktörer, då framförallt rektor och 
specialpedagog. Deras kompetens är i stort avgörande för hur och om elever får adekvat 
hjälp. Skolans historiska och kulturella arv måste också ses som en viktig komponent 
till hur skolorna lyckas stötta eleverna. Den diskurs som råder inom skolan påverkar 
också synen på elever i behov av särskilt stöd.  

Betydelse 

Vår studie visar på hur två olika kommuner väljer att tolka de av regeringen 
formulerade lagar och förordningar för barn i behov av särskilt stöd. De val de väljer 
kan ha både en politisk, kulturell och historisk innebörd. Den diskurs som råder i 
samhället och i skolan påverkar vår syn på vad vi finner vara skolsvårigheter.  
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För vår egen del har detta arbete inneburit en ökad förståelse för den komplexa 
inrättning skolan i själva verket är. Den har också gett oss en fördjupad förståelse för 
svårigheten med att organisera för en likvärdig utbildning för alla barn. Det tror vi 
gagnar oss i vår framtida yrkesroll. Vi har båda utvecklats i vårt skrivande, kritiskt 
läsande samt att ge efter i våra ståndpunkter under de diskussioner vi haft. Vår 
förhoppning är att våra informanter under och efter våra intervjuer har reflekterat över 
sin verksamhet. 

Reflektion över forskningsprocessen 

Detta arbete har varit mycket lärorikt för oss båda. Vi har i vissa avseenden upplevt det 
som svårt att begränsa arbetet för att inte göra det för stort och ohanterbart. Många 
gånger under denna tid har det känts som om arbetet har stått still, för att sedan ta fart 
igen. Den processen har varit värdefull för att samla tankarna.  

Under hela detta arbete har vi fattat gemensamma beslut om vad vi skulle välja. Vi har 
också fått värdefulla tips och tankar av vår handledare. Vi är i dagsläget nöjda med vårt 
val av metod och vi upplever i efterhand att tillvägagångssättet som användes var 
adekvat för undersökningens syfte.  

Framtida forskning 

Vi anser att vi har fått de svar vi sökte, men kan också se att det fattas viktiga länkar för 
att få en helhet. En utveckling av denna uppsats skulle vara att få lärares syn på 
organisationen kring barn i behov av särskilt stöd. En annan frågeställning som vi dock 
tror skulle vara intressant, men svår, är vilka normer och värderingar som råder hos 
personalen på skolorna. Slutligen vore det intressant att ta reda på hur mycket resurser 
som faktiskt tillfaller en elev i behov av särskilt stöd, då både ekonomiska och 
personella.             
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