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ABSTRAKT 
Föreliggande studie bygger på en enkätundersökning som genomfördes med lärare i 

årkurs 1 till 6 på sex skolor i två kommuner. Studien försöker att ge en helhetsbild av 

organisationen idag, men även hur den har förändrats över tid samt innebörden av den 

stora omorganisationen som kommunaliseringen inneburit. Studien presenterar genom 

en enkätundersökning lärarnas bild av resurs som begrepp samt hur dessa bäst bör 

appliceras till undervisningen. Avslutningsvis innehåller studien även ett avsnitt rörande 

kommunaliseringens påverkan för lärarens vardag ur ett organisatoriskt perspektiv. 

Resultatet visar att begreppet resurs är svårt att definiera då det förknippas med olika 

åsikter och tankar beroende på vem du frågar. Vidare visar resultatet att en stor del av 

lärarna som deltog i enkätundersökningen föredrog skolan som statligt styrd. En 

anledning till det är att lärarna anser att det idag är stora klyftor mellan kommunernas 

ekonomiska situationer vilket gör att skolornas resurstillgångar är olika. 
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1 INTRODUKTION 
Efter snart 3,5 års studerande till lärare mot grundskolans tidigare år har vi funnit en 

brännpunkt inom vår framtida organisation. Intresset för ämnet i följande studie har 

länge funnits hos oss och väcktes åter till liv när vi tog del av en förläsning om 

resursfördelning i samhället. Som ett led av kommunaliseringen sent 80-tal, tidigt 

90-tal gavs kommunerna stort ansvar för fördelningen av resurser till skolan och 

inom skolan, vilket skulle visa sig leda till stora förändringar där resurshantering var 

en av dessa (Greiff, 2009). 

Resursfördelning i skolan är ett ständigt aktuellt samtalsämne och är något som 

nästan alla har åsikter och tankar om. Vår erfarenhet är att det dagligen pratas om 

resurser i skolorna men framförallt avsaknaden av det. Alla skolor får resurser 

tilldelade till sig av respektive kommun men vad som händer sedan och hur de 

fördelas kan vara svårt att få klarhet i. Vi har en stor nyfikenhet och ser ett genuint 

intresse av att lära oss mer om hur vår blivande organisation är uppbyggd och hur 

åsikter och tankar om dessa resurser antingen skiljer sig eller ses på liknande sätt 

inom professionen. 

Vi vill få insikt i hur lärarna tänker och resonerar kring resurser. Vet lärarna varför 

de vill ha ökade resurser och vad de skulle använda dem till, eller är det ett akut rop 

efter hjälp? En annan fråga denna studie ämnar belysa är huruvida lärarna är 

involverade i det resursfördelningsarbete som sker i verksamheten. Hur pass 

delaktiga känner sig lärarna egentligen? Med detta som bakgrund vill vi därför vinna 

kunskap om vad som egentligen menas med begreppet resurs, hur en 

resursfördelning kan se ut samt vilka faktorer som avgör hur resurserna fördelas. 

Med detta arbete hoppas vi att få svar på en del av våra frågor och att det också kan 

användas av andra pedagoger för att få insyn i resurshanteringens olika 

förutsättningar och villkor i skolans verksamhet. 
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2 BAKGRUND 
I bakgrundskapitlet presenteras först en kortare beskrivning av vår inledande syn 

gällande resurs som begrepp, därefter beskrivs skolans organisation ur ett historiskt 

perspektiv genom att skriva om hur skolans organisation tidigare varit uppbyggd 

vilket följs upp med skolans skifte från centralstyrd skola till en decentraliserad skola 

i och med kommunaliseringens inträde. Därpå följer ett kapitel om 

skolorganisationen idag, det vill säga efter kommunaliseringen, vilket leder in på 

nästkommande kapitel där olika resursfördelningsmodeller beskrivs utifrån 

Skolverket (2011). I bakgrunden finns även ett kapitel som behandlar olika 

påverkansfaktorer för lärande, vars innehåll är aktuellt som hjälp att besvara arbetets 

frågeställningar i diskussionskapitlet. I de avslutande kapitlen beskrivs olika aktörers 

delaktighet och roll i resursfördelningsprocessen representerade av lärare och 

rektorer vilket ska inbringa ökad förståelse för dessa aktörers del av 

resurshanteringen.                  

 

2.1 Definitions av begreppet resurs 

Stukát (2005) beskriver vikten av att utreda centrala begrepp som förekommer 

frekvent i sammanhang likt detta. Begreppet resurs är ett sådant exempel i följande 

arbete. 

Begreppet resurs behandlas i skolperspektiv som ett samlingsord för ekonomi, 

personal, lokal och material. För att få ett djupare perspektiv på hur resursbegreppet 

kan betraktas kommer det i kapitlen som följer att belysas utifrån ett lärarperspektiv 

genom tidigare forskning. Enligt Haug (1998) innebär en resurs inte bara fasta ting 

och pengar utan kan även ses ur exempelvis lärarkompetensperspektiv, kulturellt 

kapital och elevers förutsättningar samt arbetsmetoder i verksamheten. 

 

2.2 Skolan som historisk organisation 

Skolan har ständigt varit i förändring, även ur ett historiskt perspektiv, där trender i 

form av metoder och förhållningsätt har förändrats med tiden (Qvarsebo & Tallberg, 

2010).  

Lärare upplever i en studie av Andersson (1999) att deras auktoritet har blivit mer 

ifrågasatt jämfört med tidigare, samt att de har fått mer och fler sysslor samtidigt som 

klasserna blivit större och resurserna mindre. Läraren beskrivs tidigare som en 

kunskapsbärare men att detta har förskjutits över till en mer personlighetsanknuten 

undervisning. En del av lärarna upplever yrket fortfarande som ett ensamyrke, trots 

arbetslagets intåg. Andersson skriver att det är viktigt att dra nytta av varandra och 

tillsammans arbeta utifrån gemensamma mål och ett gemensamt förhållningsätt för 

att på så vis stärka sin yrkesroll (a.a.). 
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Den konkreta faktorn som påverkar verksamhetens gestaltning beror på vilka statliga 

resurser som fördelas till just utbildning (Lundgren, 1986). Dessa resurser 

omfördelas till de organisatoriska ramar som sedan utformar den pedagogiska 

verksamheten. Med pedagogiska ramar nämner forskaren tre olika former av ramar 

vilka är följande: 1. Fysiska ramar, exempel på detta är lokaler. 2. Organisatoriska 

ramar, exempelvis elevantal i en klass. 3. Personella ramar, som elevsammansättning 

och lönesättning. Dessa ramar skapar begränsningar och ramar i utbildningen och 

blir således det skal som håller skolan samman, i relation till det omgivna samhället 

(a.a.).   

Ur en historisk bakgrund av skolan som organisation är det värt att nämna att den 

allmänna skolplikten tillkom 1842. Fokus i detta historiska bakgrundskapitel 

kommer att vara mer på vår samtid och då främst belysa den föregångna 

obligatoriska skolan som statlig institution, något Ulf P Lundgren (1986) skriver om 

i sin bok – att organisera skolan. Lundgren skriver att skolan som organisation kan 

delas in i tre olika strukturer eller regleringar som styr och påverkar skolan. Den 

första regleringen är att staten fördelar ekonomin till skolan genom offentliga 

resurser. De ramar som skolan har att rätta sig efter och som därmed styr 

verksamhetens utformning styrs av staten. Med detta menar forskaren den fysiska 

utformningen av skolor, lönesättning för personal inom verksamheten samt 

vidareutbildningsmöjligheter för denna grupp men även tillgången på material, 

exempelvis läromedel. (a.a.).  

Den andra regleringen handlar om att staten står för den juridiska aspekten där 

skollag och skolförordningen exempelvis reglerar längden på utbildningen men även 

vilka ansvarsförhållanden skolan skall rätta sig efter. Skolförordningen är uppdelad i 

fyra olika delar: ”allmänna bestämmelser, arbetets anordning, bestämmelser 

angående elever, bestämmelser gällande skolledare och lärare och tillsättningen av 

dessa tjänster” (Lundgren, 1986 s.22).  

Den tredje regleringen är av ideologisk karaktär och gäller statens styrande av 

läroplanernas mål, hur ämnesstoffet skall fördelas på skolämnen, samt i vilka stadier 

detta skall ske samt genom timplanen. Läroplanen har en särskild roll i skolan och 

den kan ses ur två synvinklar, dels bestämmelser reglerade och fastställda av riksdag 

och regering. Denna del innehåller exempelvis kursplaner, timplaner, mål och 

riktlinjer. Dels innehåller läroplanen även föreskrifter och råd på hur läroplanen kan 

tillämpas, i form av rekommendationer från centralstyrda skolöverstyrelsen 

(Lundgren, 1986). 
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Fig. 1 (Lundgren, 1986 s.23 Att organisera skolan.) 

Genom Fig.1 visar Lundgren (1986) hur staten och samhället är själva skalet till 

skolan och inom ramen för dessa vilar ekonomi, juridik och ideologi vilka är tre 

olika styrsystem som är beroende av varandra. Forskaren ger ett exempel på att det 

kan finnas en ideologisk tanke om hur skolan skall skötas, vilket konstateras av 

skollagen, men att ekonomin endast gör delar av ursprungsidén möjlig då ekonomin 

begränsar. Första steget till att dissekera skolans organisation och förstå dess 

uppbyggnad blir därför att först förstå dessa tre styrsystem och dess samspel (a.a.). 

 

2.2.1 Kommunaliseringen 
Utan att vi som skribenter har lagt några personliga värderingar och tankar i följande 

text om kommunaliseringen så bör man ha i åtanke att de bakgrundskällor som 

använts har åsikter som antingen talar för kommunaliseringen eller emot. 

1991 genomfördes den så kallade kommunaliseringen av skolan efter att Göran 

Persson 1989 som dåvarande skolminister lagt en proposition till riksdagen. Med 

kommunaliseringen fördes uppgifter som tidigare legat på statens axlar nu över till 

de enskilda kommunerna. Med propositionen följer också ett löfte till vänsterpartiet 

att klasser över 25 elever inte ska få förekomma (Helldén, 2002). Framförallt så 

berörde kommunaliseringen finansieringen av skolan, lärarnas anställningsvillkor, 

anställningsförmåner samt huvuddelen av skolans administrativa regelverk. Det 

föregående styret som utförts av staten fick kritik över sig för att varit svårt att styra 

med för mycket byråkrati. Stor del av arbetstiden gick åt att söka bidrag och att se till 

så att resurstilldelningen på skolan fungerade istället för att se till så att den 

pedagogiska aspekten fungerade och kunde löpa parallellt med utvecklingen i 

samhället. Det var ofta svårt att fördela resurserna mellan skolorna så att de elever 

med störst behov kunde få den hjälp de behövde. Detta ansågs kunna förbättras till 
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stor del om ansvaret rent geografiskt lades närmare behovet (Feldt, 2011). Detta 

finns det dock skilda åsikter om. Pierre (2001) menar att en decentralisering snarare 

kan bidra till att standarden mellan kommuner kan variera i hög grad då ansvaret 

ligger på kommunen hur resurser ska fördelas. Björklund, Edin, Fredriksson och 

Krueger (2003) instämmer i detta påstående och säger att kommuners 

budgetvariation när det gäller skolan kommer att leda till större skillnader i elevers 

utbildning, som i sin tur ger en mindre likvärd skola. 

Ett annat argument till kommunaliseringen är att en kommunal verksamhet skulle 

vara mer kostnadseffektiv än en statlig (Beckman, 1994). Under 1980-talet var 

Sverige i en ekonomisk svacka och hade ett budgetunderskott. En lösning till detta 

var att kommunalisera skolan och därmed lämna över ansvaret till kommunerna att 

lösa den ekonomiska aspekten så att regeringen kunde spara in pengar (a.a.) 

Lärare var anställda av staten innan kommunaliseringen och detta kunde ibland göra 

samarbetet med kollegor som inte var lärare problematiskt då de var anställda på 

andra premisser av kommunen (Feldt, 2011). Lokaler och skolbespisning var också 

något som sköttes av kommunen. Det var svårt att rent organisatoriskt utveckla och 

förbättra enskilda skolor när skolan var uppdelad mellan dessa två ”block”. Ett av 

Göran Perssons syften med kommunaliseringen var att nysta upp problematiken i 

ansvarsfördelningen i skolan. Genom att ge ansvaret till kommunerna ansåg han att 

många problem skulle försvinna och att skolan skulle bli lättare att styra (Helldén, 

2002). Många lärare trodde dock att en kommunalisering kunde splittra lärarkåren 

och att arbetsvillkoren skulle bli sämre när skolan inte längre var styrd av staten 

(Aili, Blossing & Thornberg, 2008).  

Även om kunskapsresultaten vid kommunaliseringen inte alls hade samma fokus 

som idag så var det en av bitarna som man ville förbättra från föregående tid (Feldt, 

2011). Det tidigare föråldrade systemet bestod av ett betygsystem där klassen delades 

in i delar enligt en så kallad normalfördelningskurva. Enligt de riktlinjer som gavs på 

nationell nivå det vill säga av staten så förväntades det att 7% av klassens elever 

skulle hamna på det lägsta betyget 1. 12% skulle uppnå betyg 2 och så vidare. 

Följdes detta system till punkt och pricka och om klassen skiljde sig från den 

genomsnittliga klass som detta system byggde på så kunde felaktiga betyg delas ut. 

(a.a.). 

Enligt Feldts (2011) rapport är det de föråldrade och svaga skolsystem som 

möjligtvis skulle tjäna på att låta skolan vara toppstyrd av staten medan det i länder 

som Sverige som ligger på en så pass hög nivå snarare skulle få en motsatt effekt. 

Här menar forskaren att en skola som kan bestämma självständigt kan uppnå mycket 

större effekt.  

Huruvida kommunaliseringen är det bästa sättet att bedriva skolan på är emellertid 

svårt att bevisa. Enligt forskaren Sverker Härd (Feldt, 2011) så finns det flera orsaker 

till att elevernas prestationsresultat faktiskt har sjunkit sedan kommunaliseringen 

inrättades. En av faktorerna tror han kan vara att lärarna fått mer frihet i 

undervisningen och genom att styrdokumenten har blivit mindre detaljerade så ställer 
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det andra krav på läraren när den ska tolka dessa. Härd säger samtidigt att ett 

förstatligande av skolan inte skulle ge bättre presterande elever utan att problemet 

ligger mycket djupare än så (a.a.).  

Ett annat argument för att förstatliga skolan skulle vara att man som arbetstagare var 

mer trygg och att yrket skulle vara mer attraktivt än att vara anställd av kommunen. 

Lidensjö och Lundgren (2006) menar emellertid att nerskärningar drabbar staten på 

samma sätt som i kommunen och att det snarare är vidareutbildning och fortbildning 

som stärker en lärares status. 

  

2.3 Organisationen idag 

Haug (1998) skriver att syftet med resursfördelningen är att skapa bästa tänkbara 

resultat utifrån de resurser som finns till förfogande, men att detta inte alltid är fallet 

utan istället sker fördelningen genom att resursförbrukning, resursnivå och 

resursfördelning ur en historisk process som över tid skapat ramarna för hur resurser 

fördelas. Hur resurser används idag kan möjligtvis vara en restprodukt av hur det en 

gång bestämts och som då hade en logik i resursfördelningen. Forskaren menar att 

det därför inte behöver finnas någon logisk förklaring till hur resurserna används 

idag (a.a.).   

Hultman (2001) beskriver organisationen som styrd av politiska beslut som grundar 

sig i ekonomiska bekymmer för den enskilda kommunen och där kostnadsökningar 

för IT- satsningar kan gå före förbättrad lärartäthet. Men även att skolans omfattning 

av elever kan skifta då politiker bestämmer sig för att starta nya skolor på andra 

ställen. Forskaren skriver att organisationen rent praktiskt ur lärarens synvinkel blivit 

allt mer styrd av mer administration vilket riskerar förflytta fokus från eleverna till 

mer administrativa uppgifter i tillräckligt stor utsträckning att dessa administrativa 

åtaganden blir viktigare än eleverna. Organisationen skolan beskriver Hultman 

(2001) som en organisation bestående av flera olika kulturer.   

Lundquist (1998) skriver om fem stycken egenskapsdimensioner där de tilltänkta 

faktorer som politikers beslut grundas i själva verket inte är de egentliga avgörande 

faktorer som beslut grundas på. Istället kan det mycket väl vara på ett sådant vis att 

de egentliga och reella faktorerna istället är deras motsatsord.  Dessa fem 

egenskapsdimensioner är följande:  

Aktiv – reaktiv, rör frågan om aktören själv tar initiativ och styr utvecklingen eller om han bara 

reagerar på förändringar i omgivningen och således ständigt har att anpassa sig till en värld som han 

inte förmår kontrollera. 

 

Rationell – rutin/slump, omfattar metoden för aktörernas val. Sätter aktörerna upp mål för sin 

verksamhet och väljer åtgärder därefter (den funktionella rationaliteten), eller avgörs deras val av 

åtgärder genom rutiner eller slump. 

 

Egoistisk – altruistisk, anger aktörernas grundmotiv för valet av den konkreta åtgärden. Verkar han för 

sig själv eller för andra? 
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Problemlösning – konfliktlösning, är ett annat sätt att beskriva beslutsprocessens metod. 

Problemlösning förutsätts vara en intellektuell process genom vilken man uppnår det substantiellt 

bästa beslutet. Konfliktlösning innebär att man väljer det beslut som minimerar konflikter oavsett 

substans. Kanske ”lösning” är ett alltför optimistiskt ord: man borde hellre tala om ”problem- [eller 

konflikt-] angrepp eller brottning” 

 

Instrumentell – symbolisk/rituell gäller det övergripande syftet med aktörens åtgärd. Vill han 

verkligen förändra, eller är han nöjd med den symboliska effekten av sina åtgärder vilken sedan kan 

verka meningsskapande. 

(Lundquist, 1998 s.229-230). 

 

2.4 Resursfördelningsmodeller 

För att kunna få en uppfattning om hur resurser används ute i skolorna är det relevant 

att ha bakgrundskunskaper i hur resurserna fördelas i kommunen. Detta sker genom 

olika modeller som är hämtade ur rapport 365 från Skolverket (2011). Modellerna 

kan utläsas nedan i sin helhet: 

1. Resursfördelningen omfattar en volymbaserad resurs samt tilläggsresurser för särskilda resursbehov 

på skolan. Resurstilldelningen baseras på antal elever eller antal elevgrupper med tillägg för specifika 

behov. Vid en budgetprocess som omfattar både volymbaserad resurs och tilläggsresurs kan 

resursfördelningsmodellen vara uppbyggd på olika sätt. 

 

a. En förekommande modell är generellt utformad med en volymresurs och en tilläggsresurs som 

beräknas med strukturella faktorer, till exempel socioekonomiska faktorer, som grund. 

 

b. En annan modell består av en volymbaserad resurs samt en kombination av tilläggsresurser 

baserade på socioekonomiska data och elever i behov av särskilt stöd. 

 

c. En tredje modell består av en volymbaserad resurs och en tilläggsresurs för elever i behov av 

särskilt stöd.  
       (Skolverket, 2011 s.22-23) 

Det är vanligt förekommande att det ingår tilläggsresurser i dessa modeller för 

exempelvis ämnen som modersmålsundervisning och svenska som andraspråk.  

En del resurser tillägnat detta kan emellertid skötas på en högre nivå inom 

organisationen och på så sätt behöver skolorna inte budgetera detta i sina enskilda 

redovisningar (Skolverket 2011). 

 

2. Resurstilldelningen till skolan baseras på föregående års budget. Hänsyn tas till ändringar i priser, 

löner och eventuella förändringar i åtagandena. Resurserna fördelas efter budgetäskanden, 

förhandlingar, bedömningar och beslut. 

 

3. Resursfördelningen är enbart volymbaserad, det vill säga en helt elev- eller grupprelaterad 

skolpeng. Tilldelningen av resurser till enheter innehåller inte några särskilda medel för elever i behov 

av särskilt stöd, elever med funktionshinder, resurser för modersmålsundervisning, undervisning i 

svenska som andraspråk eller studiehandledning på modersmålet. Vissa resurser för dessa ändamål 

kan dock finnas centralt men fördelas inte till enheter i de budgetar som de har ansvar för.  

    

       (Skolverket, 2011 s.22-23)  
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Sammanfattningsvis går det att utläsa om dessa modeller att modell 1 och 2 till stor 

del eller delvis tar hänsyn till skolan och enheters olika behov medans modell 3 inte 

tar med elevers olika behov eller skilda förutsättningar när resurser skall fördelas 

(Skolverket, 2011). 

 

2.5 Påverkansfaktorer för lärande 

2009 publicerade utbildningsforskaren Jon Hattie en uppmärksammad meta-studie 

där resultat på tidigare studier där sammanlagt 80 000000 elever ingår. I studien 

presenterar Hattie (2009) de faktorer som har störst betydelse för elevers 

studieresultat. Studien tar upp faktorer som eleven bär med sig till skolan som den 

fått med sig tidigare i livet så som kultur, uppväxt, hemmet och förskola. Studien 

kommer emellertid att fokusera på Hatties resultat angående skolans 

påverkansfaktorer.  

Hatties (2009) studie visar att läraren har stor betydelse för elevers studieresultat. 

Tankar om att skolan i sig skulle vara helt avgörande för en elevs studieresultat är 

något som dementeras av forskaren. Han sträcker sig så långt som att säga att det 

som är avgörande för ett bättre studieresultat om vi jämför elever med samma 

studieförutsättningar är, vilken lärare de har, inte vilken skola de går i. Att inte 

etikettera elever och ha ett lugnt klassrumsklimat med god studiero är också något 

som i Hatties studie visat ha stor påverkan för ett bra studieresultat (a.a.).  

En lärare som hyser stor passion för sitt ämne och har en förmåga att skapa goda 

relationer till sina elever kan ofta hjälpa eleverna att uppnå en högre förståelse för 

ämnet i fråga. En lärare som reflekterar över sin undervisning och genom 

videoanalys kan återkoppla och förbättra sin undervisning har stor effekt för var 

eleverna faktiskt kommer att lära sig (Hattie, 2009). Det finns emellertid en risk att 

lärare pressar sig själva för hårt och riskerar att drabbas av utbrändhet när för höga 

krav läggs på lärarens prestation (Hargreaves, 1998). 

En stor påverkansfaktor är att vara tydlig i sin undervisning. Att kunna förklara för 

eleverna vilka mål som ska uppfyllas men också att vara tydlig i klassrummet och 

kunna ge instruktioner och feedback (Hattie, 2008). Ett problem är dock att många 

lärare känner att lärandemålen ofta uppfattas som diffusa och oklara. Det blir då svårt 

att med säkerhet veta om en elev har uppnått kraven eller inte och sedan redogöra 

detta för eleven (Hargreaves, 1998). Aili, Blossing och Thornberg (2008) belyser 

svårigheten i läraryrket om hur undervisningen blir mer målinriktad och hur goda 

resultat ska ske med så liten resursförbrukning som möjligt, samtidigt som skaran av 

elever med särskilda behov ökar.  

Hargreaves (1998) skriver att faktorer som bland annat skolans utformning där 

personalen kan sitta isolerade från varandra, för få lärare och stora klasser skulle 

kunna utgöra hinder för samarbete mellan lärare. Enligt Hatties (2008) undersökning 

är emellertid klasstorlek en påverkansfaktor som har en liten effekt på en elevs 

skolprestation. Samtidigt utesluter inte forskaren att klasstorleken kan ha en viss 
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påverkan hos läraren och eleverna och att det därför rekommenderas att inte öka den 

ytterligare. 

 

2.6 Olika aktörers delaktighet i 
resursfördelningsprocessen 

Resurser sätts in för att en organisation ska fungera väl. Resurserna fördelas sedan 

till olika ändamål individuellt från skola till skola. I följande avsnitt kommer 

skolledares och lärares delaktighet i resursfördelningsprocessen att behandlas men 

också påverkansfaktorer som är viktiga för lärande. 

 

2.6.1 Lärares delaktighet 
I läraren i blickpunkten (2008) skriver forskaren ett utdrag där en intervjuad lärare 

framhåller det som mycket positivt när skolledare ser till så att all personal på skolan 

är delaktiga i vad som händer och hur skolan fördelar sina resurser:   

”Vi har stora möjligheter för projekt på vår skola, alla blir tillfrågade och kan ta initiativ, 

man motarbetas inte i någonting, backas upp, projekt får resurser, spontana grupper bildas” 

(Aili, Blossing & Thornberg, 2008 s.199). 

Hargreaves (1998) ger ett exempel på när en skolledare har sin syn på verksamheten 

och när vederbörande sedan öppnar för förslag till ändringar eller förbättring i 

verksamheten sorterar skolledaren ut de åsikter som passar den vision som 

skolledaren har om verksamheten. Det kan då uppfattas av lärarna att deras röst inte 

räknas, att de inte har något att säga till om eller kan påverka situationen. Fullan 

(1992)  skriver att det blir svårt för en ledare att sprida sin vision när den redan är 

personligt konstruerad utan att alla inblandade har fått vara med i utformningen. 

Detta kan istället leda till att det får motsatt effekt. En av de faktorer som påverkar 

lärarnas engagemang negativt är de gånger lärarna känner att de inte kan påverka ett 

beslut (Aili, Blossing & Thornberg, 2008).  

2.6.2 Rektorns roll i resursfördelningsprocessen 
Inledningsvis skriver Skolverket (2011) att det inte bara är rent principiellt det skiljer 

sig hur skolor väljer att fördela sina resurser, eller hur mycket resurser en skola med 

problematiska förutsättningar och större behov får. De olika kommunerna väljer 

initialt att satsa olika mycket resurser totalt på skolan vilket leder till att rektorer i 

olika kommuner har olika grundförutsättningar. Leo (2010) skriver att i och med 

kommunaliseringen förändrades rektorns ansvar då styrningen decentraliserades från 

statlig till kommunal styrning.  

Rektorer som verkar på skolor med låg utbildningsnivå får enligt Skolverkets (2011)  

rapport 365 mer resurser jämfört med rektorer hemmahörande på skolor med hög 

utbildningsnivå, som istället upplever att de får mindre resurser jämfört med 

genomsnittet. Detta leder till att när rektorerna själva jämför sin egen skola med 
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genomsnittet i en kommun finns en koppling till resurstilldelningen beroende på 

vilken elevsammansättning som råder på skolan.  

Rektorerna vars skolor innefattas av låg utbildningsnivå gör bedömningen att de är i 

behov av extra resurser utöver ramen för avsatt budget jämfört med rektorer på 

skolor med hög utbildningsnivå samt att dessa extra resurser delas ut när en eller 

flera elever är i stort behov av särskilt stöd. Generellt är det svårt för rektorer att 

räkna med extra stöd då endast en av tio skolors rektorer anger att de kan räkna med 

extra resurser när behov uppstår under pågående läsår när elever visar sig vara i stort 

behov av särskilt stöd. I Skolverkets (2011) rapport framstår det även att skolor med 

sämre förutsättningar inte är lika nöjda med hur kommunen fördelar resurserna, 

jämfört med skolor med bättre förutsättningar. De skolor som får extra resurser som 

sedermera rektorn ansvarar för är mer nöjda jämfört med de skolor som ej anser att 

deras behov är tillfredställda. Det konstateras även att det inte går att fastställa ifall 

de skolor som får tillgång till extra resurser i praktiken är de som behöver dem mest 

(a.a.). 

Rektorer som uppger att de tillhandahåller mer resurser jämfört med genomsnittet 

anger dock att de detta till trots inte upplever att resurserna räcker till. Skolverket 

(2011) skriver att detta kan tolkas som att rektorer anger att resursfördelningen 

skiljer sig skolor emellan men ej i tillräcklig utsträckning.  

Rektorers handlingsutrymme, gällande att påverka den egna resursfördelningen, 

anses som ganska bra, eller mycket bra.  

 

Enligt rektorerna själva uppfattar de sitt handlingsutrymme på skolnivå som 

stort, och befogenheten som stor att själva fatta beslut om hur resurserna används 

på den egna skolan. För de skolor som har olika verksamheter, det vill 

säga förskola eller fritidshem utöver grundskoleverksamheten, anger ca 85 procent 

att de kan omfördela resurser mellan verksamheterna på det sätt som man 

sammantaget bedömer vara bäst 

       Skolverket (2011) rapport 365 s. 35  

En klar majoritet av rektorerna i Skolverkets (2011) rapport 365 anser att de 

bestämmer hur de tilldelade resurserna skall fördelas förutom på frågan hur 

lokalutnyttjandet där rektorerna i liten utsträckning håller med om att de kan fatta 

egna beslut. De extra resurser som rektorerna får till sitt förfogande används i första 

hand till elever i behov av särskilt stöd 95 % och att öka lärartätheten 94 %, medan 

exempel som att anställa fler speciallärare ej är lika prioriterade 58 % (a.a.). 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med undersökningen är att vinna kunskap om skolan som organisation med 

koppling till resurstilldelning, resursanvändning och kommunaliseringen. Studien 

ska därmed försöka öppna upp olika perspektiv gällande lärares syn på 

resurshantering i skolans verksamhet. Frågan gällande tilläggsresurser menas de 

resurser som inte ligger inräknade i de pengar som tilldelas varje elev per 

budgetperiod.   

 

 Hur tolkar verksamma lärare begreppet resurs i skolan? 

 Hur problematiserar lärarna relationen mellan resurstilldelning och 

resursanvändning? 

 Vilka eventuella behov av tilläggsresurser uttrycker lärarna? 

 Hur har kommunaliseringen påverkat lärarens arbete? 
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4 METOD 
I detta kapitel kommer undersökningens metod att belysas. Valet av metod har gjorts 

utifrån de frågeställningar arbetet strävar mot eftersom metoden är betydelsefull i 

vad som kommer att tas upp i undersökningen (Lantz 2007). Patel och Davidsson 

(2003) skriver också om att det är väsentligt att syfte och innehåll är klart innan man 

bestämmer sig för vilken metod som ska användas. Enkäten utgjorde grunden i 

studien då vårt syfte är att få ett brett undersökningsunderlag från flera olika skolor. 

Stig Lindholm (1999) rekommenderar att göra en enkätundersökning om man vill få 

ett så stort urval som möjligt. Genom att få många respondenter uppnås en högre 

grad av validitet (Patel & Davidsson, 2003). Enkäten bestod dels av en kvalitativ och 

dels en kvantitativ del. Först beskrivs enkäten som metod och sedan vårt urval, 

forskningsetiska principer och genomförande. 

4.1 Enkäter 

Att använda sig av enkäter kan ge stort undersökningsunderlag från en bred front 

men kan samtidigt vara en mycket komplicerad process med många faktorer och 

variablar som måste stämma överens med varandra (Trost, 2001). Forskaren ger 

också följande förklaring till enkäter och dess användning. 

Enkäterna liknar i mycket de personliga intervjuerna med den stora principiella skillnaden att 

karakteristiskt för alla enkäter är att den som svararar på frågorna själv noterar sina svar på 

ett eller annat sätt, och att någon intervjuare inte finns med i bilden (Trost, 2001, s 9). 

Vidare skriver Trost (2001) att fördelen med enkäter är att det till skillnad från 

intervjuer är lättare att få svar på frågor som kan vara känsliga eller som berör ett 

ämne som den svarande uppfattar som jobbigt att svara muntligen på. 

 

Befring (1994) beskriver en liknande definition av enkäter där han också liknar 

enkäter med intervjuer. Han skriver att metodologiskt sett är enkäten ett specialfall 

av intervjumetodiken. Att det går att se på enkäten som en kollektiv intervju där det 

används statiska frågor för många människor samtidigt. Esaiasson (2007) ger 

liknande beskrivning att enkätundersökningar är en frågeundersökning med 

standardiserade frågor och svar. Befring (1994) skriver vidare att kraven på 

systematik och struktur är mycket stränga och det är av stor vikt hur enkäten byggs 

upp, vilka frågor som finns med och vilka svarsalternativ som ges. 

 

Ejvegård (1996) säger att enkäter är ett enkelt, billigt och förhållandevis 

tidsbesparande sätt att samla in stora mängder information på. Enkäter gör att det 

lättare går att nå ut till flera i undersökningen och samtidigt som forskaren säger att 

enkäter är relativt lättarbetade och att svaren går lätt att sammanställa så medger han 

att det också är tidskrävande och kräver stor kunskap för att enkäten ska bli bra. 

Vid utformandet av enkäter finns två vanliga tillvägagångssätt. Kvantitativa enkäter 

kan förenklat sägas är relevant när man använder sig av siffror. Med siffror menas 

också ordval som längre, fler eller mer och så vidare (Trost, 2001). Kvalitativa 
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enkäter bortser från denna typ av tänkande och koncentrerar sig mer på ord som 

tolkas och används av den som genomför studien (Denscombe, 2009). 

Enkätens uppbyggnad och struktur är att de enklaste och minst kontroversiella 

frågorna kommer först, detta skriver Denscombe (2009) görs med fördel. Enkäten 

inleds således med ett antal fasta frågor där respondenten får kryssa i ett av flera 

alternativ som bestämts i förväg. I enkäten används även öppna frågor för att skapa 

utrymme att med egna ord kunna delge fördjupande svar. Fördelen med detta är att 

det är större sannolikhet för respondenten av enkäten att formulera sig. Forskaren 

skriver dock att öppna frågor även har vissa nackdelar, bland annat kan enkäten 

upplevas som besvärlig vilket i sin tur kan leda till färre svarsfrekvenser då den 

tilltänkta målgruppen ej svarar. Han skriver även att dessa öppna frågor ger mer så 

kallad rådata att hantera för de som genomför undersökning med hjälp av denna 

metod. Detta till trots ansåg vi att använda öppna frågor då vår ambition var att få en 

så mångfacetterad bild som möjligt. För att skapa förutsättningar till så hög 

svarsfrekvens som möjligt valde vi att enkätens samtliga frågor skulle rymmas på en 

sida, bland annat av praktiska skäl, men än mer till följd av att ej riskera att 

avskräcka respondentens lust att svara och fylla i enkäten vilket Denscombe (2009) 

skriver om. 

4.2 Urval 

För att få en hög validitet har enkäten skickats ut till sex olika grundskolor fördelat 

på två kommuner. Valet av skolor genomfördes jämförbart med det som Bryman 

(2002) beskriver som bekvämlighetsurval. Forskaren förklarar begreppet med att 

man väljer intervjuobjekt som finns lättillgängliga. I vårt fall har vi anknytning till 

dessa sex skolor på ett eller annat sätt och har etablerat grindvakter som underlättar 

kommunikationen mellan oss. Det var alltså på grund av ett bekvämlighetsurval 

dessa skolor valdes. Samtidigt bedöms chanserna att få en hög svarsfrekvens vara 

större på dessa skolor där lärarna hade ett ansikte och ett namn på de som utför 

enkäten.  

Undersökningen är riktad till utbildade lärare som arbetar eller har arbetat i 

årskurserna 1 till 6. Studien begränsades till lärare och valet gjordes att inte ta med 

fritidspedagoger eller förskolepersonal då deras verksamhet ser annorlunda ut fast att 

de ofta tillhör samma organisation. Då enkäten berör generalla frågställningar som 

resurs och kommunalisering såg ingen anledning till att göra ytterligare 

avgränsningar i fråga om ämnesbehörighet osv. Totalt skickades 70 enkäter ut bland 

skolorna. Av dessa 70 fick vi 31 svar. Detta ger i sin tur ett bortfall på 56 %. Dock 

ska det tillägas att vi inte var medvetna om det exakta antalet lärare. 70 enkäter 

skulle räcka till alla och bli över, därför är bortfallet i självaverket mindre än 56 %. 

Antalet lärare på skolorna ligger närmare 40-50st vilket skulle ge ett bortfall på 23-

38 %. En mättnad av olika svar kunde ses redan efter 10-15 enkäter så bortfallet ses 

inte som en betydande faktor. Enligt Eljertsson (2005) är det inte ovanligt med ett 

visst bortfall vid enkätundersökningar. Det som är än viktigare är att de svar som 

samlas in ger en stark stomme att bygga undersökningen på. 



16 

 

4.3 Forskningsetiska principer 

Undersökningen har utgått ifrån vetenskapsrådets rekommendationer gällande 

forskningsetiska principer (2012). Enkäten som utgjorde undersökningen är helt 

anonym både gällde individ och vilken skola den kommer ifrån. Detta framgick 

också av det missivbrev som medföljde enkätundersökningen. Det kommer inte att 

kunna utläsas i rapporten vilka specifika skolor som medverkat och det kommer inte 

att framgå vilken lärare som har sagt vad i de citat som är med (Forsman, 1997). 

Enkäten är självklart helt frivillig och det var av vikt att det framgick tydligt för de 

medverkande lärarna. De data som samlats in har behandlats konfidentiellt och de 

enda som har haft tillträde till det är författarna av denna rapport. 

4.4 Genomförande 

Stukát (2005) beskriver vikten av att redogöra tillvägagångssätt vid genomförandet 

av enkätundersökningen, och hur denna bestämdes och utformades samt hur 

eventuell pilotstudie utföll. Metodens syfte är även att beskriva hur enkätens frågor 

tagits fram samt hur dessa hänger ihop med arbetets frågeställning och syfte.  

För att legitimera frågonas relevans följde en pilotundersökning på några utvalda 

personer efter enkätens färdigställande. Detta medförde mindre ändringar av 

frågeformuleringen samt gavs andra synpunkter på enkätens utformning som togs i 

beaktande (Patel & Davidsson, 2003). 

Efter övervägning kom vi fram till att det mest intressanta vore att göra en kvantitativ 

och smakfull enkätundersökning med inslag av kvalitativa frågor. Stukát (2005) 

skriver om kvantitativa undersökningar som breda och ger ett gott underlag för att 

finna mönster och kunna kategorisera. Kritik till detta kan exempelvis vara att 

undersökningen då endast blir ytlig eftersom det kan vara svårt att gå på djupet (a.a.). 

Därför valdes även att inkludera en kvalitativ del med förhoppningen att arbetet får 

ett större djup och en högre validitet. 

Enkäten omfång har innefattat sex stycken skolor och de tilltänkta rådata som 

förväntades uppstå vara överkomlig att hantera. Tillstånd har givits av respektive 

skolledare innan genomförandet av enkätundersökningen kunde starta, detta skriver 

Patel och Davidsson (1994) är av stor vikt. 

Undersökningen bestod av en kombination av kvalitativ och kvantitativ 

undersökning vilket Trost (2001) skriver görs med fördel. Målet med 

undersökningen var att få ett stort urval av lärares syn på, dels resurs som begrepp 

och dels hur dessa ska användas och påverkar lärarnas arbete i vardagen. Detta 

ansågs ej kunna uppnås med hjälp av exempelvis endast intervjuer där bilden 

förvisso skulle kunna bli djupare från ett fåtal lärare, men med problemet att det 

endast är från ett fåtal lärare. 

Enkäten delades ut på plats och syftet med enkäten förklarades i samband med detta. 

Respondenterna hade därefter möjligheten att ställa frågor. När slutdatumet hade 

passerat för enkäten åkte vi personligen runt och hämtade de färdiga enkäterna, men 

eftersom svarsfrekvensen var något låg vid somliga skolor fick dessa ytterligare 
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någon dag till sitt förfogande att fylla i enkäten. Därefter sammanställdes alla 

insamlade enkäter.   

4.5 Databearbetning 

Trost (2001) skriver om bortfallsanalys och att detta bör analyseras inför 

bearbetningen av insamlad data. I denna studie där målgruppen endast har varit 

lärare och ej mer specifikt exempelvis ålder och kön finns det ingen specifik 

målgrupp som ej har svarat, eftersom det enda kriteriet var att vara lärare i årskurs 1 

till 6. Svarsfrekvensen på enkäterna var tillräckligt god för att resultatet ska kunna 

återspegla verkligheten ute på skolorna.   

Denscombe (2009) beskriver en metod för databearbetning, en så kallad 

ordinalskalenivå, där data kategoriseras utifrån en femgradig skala, även kallad 

Likertskalan, som gör det möjligt att jämföra och ställa data mot varandra. Denna 

studie lutar sig mot Denscombes (2009) ordinalskalenivå, men istället för att utgå 

från en femgradig skala är studien kombinerad med en modell som Trost (2001) 

skriver om och som endast innehåller en fyrgradig skala. Den fyrgradiga skalans 

syfte är att genom sina fyra svarsalternativ (frånsett alternativet, vet ej) utforma en 

enkät där respondenten inte kan svara neutralt, vilket är möjligt på en femgradig 

skala. 

Föreliggande studie består även av en kvalitativ del där ordningsföljden av frågorna 

är logiskt placerade för att respondenten enklare skall kunna orientera sig i enkäten 

(Patel & Davidsson, 2003).   

Enligt Patel och Davidsson (2003) är validitet inte bara knutet till själva 

datainsamlingen i en kvalitativ studie utan präglas även av hur forskaren lyckas 

använda data i hela processen och exempelvis fånga det som är svårtolkat och 

dubbelbottnat vilket kan leda till en motsägelsefullhet, till exempel förhållandet 

mellan det normala, typiska och speciella. Vidare skriver författarna om vikten av att 

redovisa hur bearbetningen har genomförts rent metodiskt och i vårt fall har vi först 

samlat in all data för att därefter sammanställa data i form av olika kategorier. Figur 

två, tre och fyra är stapeldiagram där varje stapel representerar ett svarsalternativ. 

Dessa tre ovan nämnda figurer representerar den kvantitativa delen av 

enkätundersökningen. Rubrikerna 5.5, 5.6 och 5.7 representerar den kvalitativa delen 

av enkätundersökningen och till dessa har vi sammanställt och kategoriserat in 

respondenternas svar till olika underrubriker. Då dessa rubriker representerar de 

öppna frågorna gav respondenterna fler än ett svar. Dessa svar gjordes sedan om till 

nyckelord som därefter kunde kategoriseras in i olika underrubriker.   

Patel och Davidsson (2003) skriver också om samtidiga validiteten vilket menas med 

att genomföra sin enkät på en testgrupp som påminner om den tilltänkta gruppen, 

detta gjordes i den här studien genom att ta hjälp av lärarstudenter samt vår 

handledare, för att frågorna skulle vara ställda på ett sådant vis att enkäten svarade på 

det som frågeställningen syftade till. Forskaren skriver vidare att det är först efteråt, 

reliabiliteten har varit god eftersom det är först när enkätens resultat är sammanställd 
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som det framkommer hur respondenten har svarat (a.a.). I detta fall kan vi konstatera 

att enkäten varit lyckad till sin utformning då vi fått svar på våra frågor och samtliga 

respondenter har svarat på samtliga frågor. Dock fanns det ett visst naturligt bortfall 

till vår avslutande fråga i enkätundersökningen gällande kommunaliseringens 

påverkan för lärarrollen eftersom alla lärare inte har arbetat innan 

kommunaliseringens inträde.  

När materialet skulle bearbetas gjordes först en överskådlig genomgång, dels av 

nyfikenhet och dels för att se eventuella mönster och söka få en bild över 

svarsspridningen. Vi kunde direkt urskönja mönster bland respondenternas svar i 

vissa frågor vilket gav upphov till de kategorier vi senare kommer att använda i 

resultatdelen som underrubriker till enkätens frågor. Under dessa sammanställdes de 

nyckelord som respondenterna har angivit som svar, eller exempel på det som 

efterfrågas till en viss specifik fråga. 

Eftersom studien har både en kvantitativ och en kvalitativ del förefaller det sig 

enklast att presentera dessa på två sätt. Den kvantitativa delen presenteras med hjälp 

av stapeldiagram och visar i tabellform en procentsats med hjälp av ett 

stapeldiagram, de 31 respondenternas svar som tillhandahållits (se figur 2 till 4). Den 

kvalitativa delen redovisas i löpande text vars rubriker representerar gällande fråga 

utifrån studiens enkät och underrubrikerna representerar de olika kategorierna.  

Avslutningsvis belyses de enskilda enkäternas svar för att eventuellt upptäcka 

mönster eller uppfattningar hos den enskilde respondenten.  
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5 RESULTAT 
Resultatet är baserat på 31 svarsenkäter från lärare i årskurs 1 till 6 från sex olika 

grundskolor. Alla medverkande i enkäten svarade något på alla frågor. 

Resultatkapitles första del är upplagd med diagram över respektive frågor från 

enkätens kvantitativa del, detta för att enklare kunna jämföra svaren och få en tydlig 

bild över lärarnas åsikter (Wallgren, Wallgren, Persson, Harner och Haaland, 1994). 

X-axeln motsvarar de svarsalternativ som fanns på enkäten (bilaga 1) eller de 

kategorier vi sammanfattat svaren till. Y-axeln anger antal svar vilket redovisas i 

procent och i rent antal beroende på frågans utformning. Siffror som står inom 

parantes är antalet uträknat i procent och avrundat till närmaste heltal, det kan 

således hända att den totala procentsatsen ibland hamnar under eller över 100 %. I 

resultatet kommer de kvantitativa svar som enkätundersökningen gett först att 

redovisas 

 

Den kvalitativa delen av enkätundersökningen redovisas sedan utifrån de ställda 

frågornas ordning. Som det går att läsa i metodkapitlet gick det vid 

databearbetningen att utröna särskilda kategorier inom varje frågeställning. Dessa 

står även som underrubriker för respektive fråga för att underlätta läsningen. Svaren 

till den kvalitativa delen av enkätundersökningen har varit varierande och 

mångfacetterade vilket leder till svårigheter att på ett enkelt vis redovisa samtliga 

svar, istället redovisas urval av de svar som respondenterna skrivit och som kan 

anses representativa för alla enkäter.  Text som står inom citattecken är lärarnas 

åsikter och är direkt taget från enkäten. 
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5.1 Tycker du att resurser hanteras bra på din 
skola? 

Nedanstående stapeldiagram visar om läraren tycker att resurser hanteras bra på den 

skola läraren arbetar på. Diagramet visar resultatet i procent av de 31 enkäter 

undersökningen är baserad på. 

 

 

Figur 2, Anser läraren att resurser hanteras bra på skolan. 

 

På frågan om hur läraren tycker att resurser hanteras på sin skola så svarade 7st (23 

%) att det inte hanterades bra. Hela 21st (68 %) instämmer delvis med att resurser 

hanteras bra men menar att det finns ytterligare utrymme till förbättring. 3st (10 %) 

tycker att resurser hanteras bra och har inget att tillägga i frågan utan är nöjda. En 

klar majoritet (90 %) av respondenterna tycks anse att resurserna inte hanteras bra, 

eller tillräckligt bra för att kunna instämma helt på denna fråga. Denna första fråga 

ger således en indikation på att det finns ett missnöje med hur resurserna hanteras på 

sin skola.  
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5.2 Känner du dig involverad i 
resursfördelningsprocessen? 

Nedanstående stapeldiagram visar huruvida läraren känner sig involverad i 

resursfördelningsprocessen på den skola läraren arbetar på. Diagramet visar resultatet 

i procent av de 31 enkäter undersökningen är baserad på. 

 

 

Figur 3, Känner sig läraren involverad i resursfördelningsprocessen på skolan. 

 

Nästa fråga belyser lärarens delaktighet i resursfördelningsprocessen. Frågan kan 

tolkas i vilken grad läraren får vara med och påverka när det gäller resurser men 

också hur pass delgiven man känner sig i den resursfördelningsprocess som pågår 

från skolledningen.  

15 av 31 lärare (48 %) svarar att de, inte eller inte alls känner sig involverade i den 

resursfördelning som pågår på deras arbetsplats. Det går emellertid inte att utläsa av 

svaren om det är något läraren själv har kunnat påverka eller inte. 13st (42 %) anser 

sig vara delvis involverade i resursfördelningen. 3st (10 %) instämmer helt att de är 

involverade i resursfördelningsprocessen, dessa 10 % är även dem som på 

föregående fråga svarat att de tycker att resurserna hanteras bra på sin skola.   
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5.3 Skulle du vilja vara mer involverad i 
resursfördelningsprocessen? 

Nedanstående stapeldiagram visar huruvida läraren vill vara mer involverad i 

resursfördelningsprocessen eller inte. Diagramet visar resultatet i procent av de 31 

enkäter undersökningen är baserad på. 

 

 

Figur 4, Vill läraren vara mer involverad i resursfördelningsprocessen. 

 

På frågan huruvida lärarna skulle vilja vara mer involverade i 

resursfördelningsprocessen så instämde 16st (52 %) helt att så var fallet. 8st (26 %) 

känner att de delvis skulle vilja vara mer delaktiga. 4st (13 %) är nöjda med sin 

delaktighet och skulle inte vilja vara mer involverade än de i dagsläget var när de 

svarade på enkäten. 3st (10 %) svarade vet ej. Anledningarna till sistnämnda kan 

vara många. Tillexempel kan det finnas en viss osäkerhet över hur denna involvering 

skulle fungera i praktiken.  

 

5.4 Sammanfattning över diagram 1-3 

Sammanfattningsvis kan det av enkäterna utläsas att endast ett fåtal av alla lärare 

som svarade på enkäten var helt nöjda med hur resurserna på deras skola hanteras 

men att ca 2/3 delvis var nöjda men anser att det fortfarande finns utrymme till 

förbättring i verksamheten. Hälften av alla lärare i enkätundersökningen känner sig 
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inte involverade i resursfördelningsprocessen men utifrån frågans karaktär går det 

emellertid inte att dra några slutsatser huruvida det delvis är ett självvalt beslut eller 

inte. Det framkommer dock av fråga tre i enkätundersökningen att 1/2 av lärarna vill 

vara mer involverad i resursfördelningsprocessen. Det kan därför antas att en stor del 

av lärarna som inte kände sig involverade, har en vilja att vara mer aktiv och delaktig 

i arbetet med resurser. 

5.5 Olika benämningar på begreppet resurs 

Frågan om vad läraren anser att en resurs är gav svar av varierande karaktär. Genom 

att sortera och kategorisera svaren fick vi fram fem tydliga grupper. Antal svar 

kommer i den här rubriken vara fler än de 31 enkäter som är med i 

resultatredovisningen eftersom frågan är av öppen karaktär och att flera 

beskrivningar kan ges från samma person. Grupperna redovisas fallande med start på 

den som fick flest svar.  

5.5.1 Personal 
Den grupp som blev störst var åsikter som rörde personal i någon form. Lärarna har i 

enkäten beskrivit att denna personalresurs kan bestå av allt från speciallärare och 

logoped till elevassistenter ”extra hjälp av klasslärare, speciallärare, annan lärare 

eller elevassistent” eller rent av en vuxen ”en annan vuxen tar ansvar för en del av 

undervisningen”. Det var i många fall svårt att utläsa av svaren vad läraren specifikt 

syftar på ”en person som kan ge stöd åt de elever som behöver det när jag inte har 

möjlighet”. Vad personalresursen ska ha för roll eller vilken pedagogisk utbildning 

personalen ska ha är frågor som inte blir besvarade. En lärare uppger att det är viktigt 

”att fritidspedagogerna samverkar med skolan”. Det ger läraren tillgång till mer 

personal men det kan också ses som att det ger mindre undervisningsgrupper 

beroende på hur verksamheten är upplagd.  

5.5.2 Mindre undervisningsgrupper 
Ett annat exempel på begreppet resurs som framkom var mindre 

undervisningsgrupper. Till exempel ”att kunna dela grupper vid behov”, ”att vissa 

elever får anpassad undervisning i mindre grupp”, ”möjlighet att dela en stor klass i 

mindre grupper ibland”. Fritidshemmet kommer ibland på tal som ett sätt att få 

mindre grupper. Att kunna tillmötesgå elever med extra behov 

”specialundervisningen är oerhört viktig” men också att tillmötesgå alla barns behov 

”möjlighet att få ge 1 till 1 undervisning” är något som lärarna tycker är en resurs. 

5.5.3 Pengar/material/lokaler m.m. 
Denna kategori symboliserar pengar, material, läromedel, lokaler och IT-lösningar. 

Här trycker lärarna på bland annat ”tillgång till bra läromedel, datorer tillhörande 

programvara som fungerar”, ”funktionella lokaler”, ”betald arbetstid”. Det 

framkommer även svar som direkt kopplas till pengar ”resurs = pengar”. Man ser 

också specialsalar som en resurs och då främst i exempelvis bild och musik men 

även något som benämns som ”verkstad”. 
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5.5.4 Samarbete 
Samarbete i form av pedagogiska diskussioner, fortbildning och ett mer 

egenbestämmande är en annan aspekt. En lärare säger: ”I en perfekt värld skulle jag 

vilja tillsammans med mitt arbetslag få administrera resurserna genom att t.ex. lägga 

schemat och planera tjänstefördelning och användning av lokaler och ha mer 

bestämmanderätt över en egen budget för arbetslaget”. ”Samarbete med kollegor”, 

”ha ett gemensamt förhållningssätt” och ”klasskonferenser” är andra exempel på vad 

lärarna anser är en resurs i deras dagliga arbete. 

5.5.5 Tid 
Den sista definitionen av resurs innefattar tid och lärarna syftar här främst på tid till 

diskussion mellan lärare ”extra timmar som fördelas efter behov i ett arbetslag”. 

Denna kategori var klart minst av de vi presenterat i studien.  

 

5.6 Vilka resurser har mest avgörande betydelse i 
din verksamhet? 

På samma sätt som ovan kan de olika kolumnerna överstiga antalet deltagare i 

enkätundersökningen eftersom denna fråga var en öppen fråga vilket gav 

respondenten möjlighet att ange flera olika svar. Alla svar har gjorts om till 

nyckelord för att sedan kategoriseras under tre rubriker, nämligen personal, pengar 

och tid. 

5.6.1 Personal 

Den kategori som lärarna svarat vara av mest avgörande betydelse för verksamheten, 

och gav sammanlagt 45 svar, har varit: tid hos speciallärare, resurs till svaga elever, 

vuxentäthet, mindre grupper, resurs till barn med problem från hemmet, personal, 

Resursperson/elevassistent och ”svenska som andraspråkslärare”. Denna kategori 

innehåller ett relativt mångfacetterat spektrum men som dock får anses vara 

tillräckligt, för att alla dessa olika nyckelord faller under samma kategori. Synonymt 

för samtliga är efterfrågan på främst en personalökning och då i första hand i form av 

någon vuxen, men även så kallade resurspersoner och elevassistenter. Detta ska i sin 

tur leda till mindre grupper och mer tid för läraren att tillgodose de svagare elevernas 

behov. Även specialister i form av speciallärare och ”svenska som 

andraspråkslärare” efterfrågas, dock inte i lika stor utsträckning som ovanstående. De 

som svarat någon form av personal som den mest betydande resurserna är även de 

som svarat personal på föregående fråga. I underrubriken mindre grupper som 

presenteras i 5.5.2 beskrivs ett behov av mindre undervisningsgrupper och det finns 

tendenser att dessa respondenter generellt anger mer personal som skäl för att skapa 

mindre grupper.    
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5.6.2 Pengar  

Under kategorin pengar läggs fokus vid skolans strukturer i form av pengar, system 

för rättvis fördelning, bemanningen och samarbete. Utifrån respondenternas svar går 

det att utläsa att de viktigaste aspekterna som har mest avgörande betydelse för 

lärares verksamhet är mer fokus och möjlighet att hjälpa de svagare eleverna, främst 

i form av vuxentäthet, mindre grupper och tid hos speciallärare. 

5.6.3 Tid 

En annan typ av resurs som respondenterna anser ha avgörande betydelse i 

verksamheten är kategorin tid. Den handlar om tid både som fristående begrepp men 

också som tid i form av planeringstid och att individanpassa undervisningen. 

Kategorierna tid och pengar (se ovan) har respondenterna angivit sammanlagt 14 

gånger tillsammans. 

5.7 Konsekvenser om resurser uteblir 

Till denna fråga har svaren varit mycket varierande och mångfacetterade vilket leder 

till svårigheter att på ett enkelt vis redovisa samtliga svar, istället redovisas urval av 

de svar som respondenterna skrivit och som kan anses representativa för alla enkäter.  

”De elever som inte får den hjälp de behöver (resurspersoner och så vidare) kan inte 

tillgodose sig mycket av lärandet”. Liknande formuleringar som denna kommer igen, 

dock framkommer det ej vilken typ av resursperson som läraren vill ska hjälpa till för 

att eleverna ska kunna tillgodose sig lärandet. En annan lärare är dock mer specifik 

till vilken resurs som kan hjälpa och underlätta undervisningen och då är det 

assistenter som nämns: ”Assistenter kan stödja elever som behöver resurs, fast 

eleverna behöver få pedagogisk genomgång ibland”. En tredje lärare skriver: 

”Omöjligt med läsinlärning om grupptimmar inte ges, utan fritids blir det inte grupp 

och barnen behöver deras kompetens”. 

5.7.1 Låg måluppfyllelse 
”Elevernas måluppfyllelse blir lidande och eleven får inte utvecklas som han/hon har 

rätt till, samtidigt som personalen blir utarbetad”. Detta har varit en vanligt 

förekommande kommentar till vilka konsekvenser det blir om resurser ej 

tillhandahålls samt att en del lärare även vidareutvecklat sitt resonemang med: 

”Lektionskvalitén sjunker för alla elever när mer energi måste läggas speciellt på en/ 

några elever”. En annan lärare problematiserar vidare: ”Om resurser inte ges till de 

som behöver det så påverkas dessutom de andra eleverna i klassen, de få ta ”stryk” 

både pedagogiskt och socialt”. Läraren lyfter här fram både den pedagogiska och 

sociala dimensionen. Hela klassen påverkas, inte enbart de svagare eleverna om 

verksamheten ej får de resurser som anses nödvändiga. En lärare beskriver även om 

svårigheten att tillgodose allas behov: ”Om spec. resurser inte ges i den omfattningen 

som krävs så kan det få konsekvenserna att vissa barn slinker emellan”.  
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5.7.2 Utarbetade lärare 
I flera svar utläser vi att lärarna är stressade, en respondent uttrycker detta på 

följande vis: ” Får man inte tid(mest avgörande resursen och det stjäls mycket till 

icke-undervisningsrelaterade aktiviteter) så blir resultatet stress och sämre kvalitet på 

undervisning”. Vid utebliven resursfördelning beskrivs arbetet även försämra 

effektiviteten samt försvaga glädjen med arbetet: ”Ett ineffektivt samarbete mellan 

kollegor och inte så roligt på arbetsplatsen”. Flera lärare anser att tempot är för 

stressigt, en skriver följande: ”Skolan behöver lugn och ro”, en annan skriver: 

”personalen blir utarbetad”.  

5.8 Hur har kommunaliseringen påverkat dig i din 
lärarroll? 

Kommunaliseringen av skolan och hur detta påverkat lärarna i sin lärarroll kan 

tyckas något osammanhängande med resterande enkätfrågor, dock är 

kommunaliseringen ett återkommande ämne som anses ligga till grund för mycket av 

den frustration som finns inom lärarkåren. Just därför var det intressant att ge 

respondenterna chansen att förmedla vilka förändringar detta inneburit i deras 

lärarroll. Tilläggas bör även att 10 av 31 respondenter ej svarat på denna fråga eller 

skrivit att de inte kunnat yttra sig i denna fråga på grund av att de helt enkelt inte har 

arbetat innan kommunaliseringen.  

 

Innan kommunaliseringens inträde i skolan styrdes denna av staten vilket 

respondenterna uteslutande beskriver i positiva ordalag. Exempel på detta är: ”en 

bättre löneutveckling” och ”Lönesättning efter arbetsår”. Andra aspekter som lyfts 

fram är att yrkesstatusen var betydligt högre innan kommunaliseringen och 

förmånerna var bättre, exempelvis besöka läkare en gång om året efter 50 år fyllda. 

Respondenterna tar även upp att det var enklare att få extra resurser i form av extra 

timmar. En lärare skriver: ”Resursfördelningen var mer rättvis och klara besked kom 

ut till skolorna”. Elevgrupperna hade även en fast storlek som de max fick vara vilket 

beskrivs som bra.    

 

Kommunaliseringen har enligt flertalet av respondenterna inneburit att: ”allt har 

blivit sämre” och ”sämre villkoren för personal”. Detta genomsyrar de flesta 

respondenters enkätsvar. Kommunaliseringen beskrivs även ha förändrat 

arbetssituationen i stor utsträckning med mer administration: ”stora krav på 

dokumentation”. Lärarna beskriver att de är mer styrda i sitt utövande och att mycket 

mindre tid kan läggas på planering och efterarbete, dock skriver en respondent att 

kommunaliseringen inneburit mer inflytande i och med att arbetslagsarbete införts. 

En respondent uttrycker sig följande: ”Skolan jämförs med industrier och företag, 

vad gäller effektivitet och arbetssätt. Vi arbetar med, fostrar och utvecklar vår 

framtid – inga maskiner!”.  

 

Kommunaliseringen beskrivs ha skapat en: ”Orättvis och vaga resursfördelningar 
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kan uppstå mellan kommunerna då alla inte har lika stora resurser att satsa på 

skolan”. Faktum är även att detta leder till: ”Mycket skiftande löner beroende på 

viken kommun man jobbar i”.  En respondent uttrycker sin oro över lönesituationen 

och att fokus flyttas från väsentliga ting till att istället: ”synas och märkas”. 

Kommunerna beskrivs även enskilt: ”sitta och arbeta med olika frågor som förr 

kunde styras av staten. Detta ta otroligt mycket tid”. Kommunerna beskrivs även: 

”gör allt för att effektivisera och spara, pengar styrs till annat än skolverksamheten”. 

En respondent beskriver en intressekonflikt eftersom: ”styrdokumenten kommer från 

staten men kommunen ska betala. Ekvationen går inte ihop”. 

 

5.9 Sammanfattning av öppna frågor 4-6 

I detta stycke presenteras arbetets öppna frågor, samt kommer de olika 

svarsfrekvenserna att diskuteras. Frågorna till sammanfattningen följer samma 

ordning som de öppna frågorna, det vill säga med ordningsföljden fyra till sex.  

Till fråga fyra beskriver respondenterna sin syn på själva resursbegreppet. Den 

kategori vars svarsfrekvens överträffade de andra var relaterad till någon typ av 

personal, exempelvis speciallärare, elevassistent samt en mer diffus roll i form av en 

vuxen. Respondenterna beskriver flertalet gånger efterfrågan av en ökad vuxentäthet 

i klassrummet, vilken roll eller form denne vuxne skall utryckas i är dock relativt 

oklart. Lärarna beskriver minskad elevgrupp i form av mindre grupper eller så kallad 

halvklassundervisning som en resurs för att skapa förutsättningar till alla elevers 

lärande. Mindre grupper kan även uttrycka sig i att ett fåtal elever får stöd i sin 

undervisning exempelvis av en speciallärare. Personal och minde grupper är således 

de två större kategorier som respondenterna beskriver, de tre övriga kategorierna 

pengar, i form av främst läromedel och IT, samarbete, med tätare arbetslagsarbete 

och tid, främst i form av möjlighet till diskussion.   

Respondenterna beskriver den mest avgörande faktorn för sin verksamhet vara 

personal, vilket utrycker sig i olika former. Eftersom denna kategori även var den 

största i beskrivningen av en resurs kan det således te sig naturligt att detta även blir 

fallet i fråga fem. Konsekvensen av att personal som resurs tas bort blir således den 

mest avgörande faktorn för verksamheten. Noterbart är emellertid det faktum av 

frånvaron gällande lärarens egen roll, eller efterfrågan av just lärarkompetens i 

klassrummet, med undantag från ett fåtal respondenter. Vidare kan de nästkommande 

kategorierna tolkas som ett konsekvensled om ovanstående resurser ej tillhandahålls, 

vilka är låg måluppfyllelse och en utarbetad lärarkår.  

Den avslutande frågan gällande kommunaliseringen fick en något mindre 

svarsfrekvens gällande information av vikt, då cirka 1/3 av respondenterna inte 

arbetat tiden före kommunaliseringen. Skolan som verksamhet före 

kommunaliseringens inträde beskrivs endast i positiva ordalag, exempelvis en 

betydligt högre yrkesstatus och lön. Efter kommunaliseringens inträde beskrivs det 

mesta blivit sämre med fåtalet undantag samt att resursfördelningsprocessen blivit 
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mer otydlig. Även skillnader mellan kommuner, dels gällande förutsättningar för 

skolverksamheten, dels gällande löner beskrivs som stora.  

5.10 Analys av enkätsvar  

Det är svårt att dra några större slutsatser av de enskilda respondenternas enkätsvar 

eftersom det är beroende av kvaliteten och karaktären på svaren. Det finns inte heller 

någon möjlighet till förtydligande av svaren eftersom studien dels är anonym och 

dels utformad som en skriftlig enkätundersökning.  Vid en närmare granskning av 

den enskildes inbördes svar går det emellertid på den del ställen att se några mönster 

beroende på hur svaren ser ut på de kvantitativa respektive kvalitativa frågorna. Till 

exempel finns det indikationer som visar att de fåtal som varit positivt inställda till 

kommunaliseringen av skolan var även de som i den kvantitativa delen av 

enkätundersökningen svarat att resurserna hanterades bra på sin skola samt att de 

kände sig involverade i resurshanteringsprocessen. Det faktum att själv få vara 

delaktig i resurshanteringen kan således vara en bidragande faktor av tillfredställelse 

gällande just resurshanteringen eftersom dessa är med och påverkar. I 

bakgrundskapitlet 2.6.2 beskriver Skolverket (2011) rektorns roll som 

tillfredställande eftersom de själva anser sig ha ett stort handlingsutrymme, samma 

tendenser återkommer alltså kring just den kategori av respondenter som svarat att de 

är nöjda med resurshanteringen samt känner sig delaktiga.  

Det går också att dra en viss slutsats att de som anser att resurshanteringen sköts 

mindre bra gärna skulle öka sin egen delaktighet, och vice versa. Sköts resurserna 

bra tenderar respondenterna alltså att vara nöjda med sin aktuella delaktighet i 

resursfördelningen. Generellt efterlyser respondenterna mer resurser, oberoende av 

specificering av begreppet resurs, och svarar genomgående att de är missnöjda. De 

respondenter som varit verksamma lärare innan kommunaliseringen anser kort och 

gott att det var bättre förr, både gällande resursfördelning och sin egen involvering i 

hanteringen.  
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6 DISKUSSION 
I den sista och avslutande delen av studien kommer resultatet att diskuteras utifrån 

syftet med undersökningen, det vill säga vinna kunskap om skolan som organisation 

med koppling till resurstilldelning och resursanvändning, samt att försöka öppna upp 

olika perspektiv gällande lärares syn på resurshantering i skolans verksamhet. 

Diskussionen förs mot de teorier som finns i bakgrundskapitlet tillsammans med våra 

tankar som författare till denna studie. Vi har valt att diskutera följande avsnitt: 

resursfördelningsmodeller, resursproblematisering och kommunaliseringen, vilka 

kommer att föregås av en metoddiskussion. 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med valet av enkät som metod var att få en relativt bred bild av lärares åsikter 

och det har varit lyckat. Geografiskt sett så var enkätundersökningen fördelad på två 

kommuner och totalt sex skolor. Det hade varit önskvärt att ha med ytterligare 

kommuner i undersökningen, främst med tanke på att varje kommun arbetar med 

skolans resurser på olika sätt och fler åsikter rörande det arbetat hade då framkommit 

i undersökningen. Vi är emellertid mycket tillfreds med de svar som inkommit från 

enkätundersökningen då majoriteten av lärarna har skrivit utförliga och konkreta 

svar. Frågornas utformning var bra då svaren var användbara och precisa utifrån dess 

syfte. Det uppkom inte heller några funderingar eller anmärkningar på frågornas 

utformning vilket måste ses som att de var lätta att förstå.  

Den sista öppna frågan på enkäten angående kommunaliseringen kan vid första 

anblick se ut att vara utanför studiens spektra. Syftet med frågan var att kunna 

analysera lärarnas syn på organisationen idag jämfört med före kommunaliseringen 

då detta är en fråga som ständigt är aktuell. Detta kommer att ske här i diskussionen. 

Det ska sägas att enkät som metod kan vara riskabelt med tanke på att 

svarsfrekvensen ofta är måttlig till låg. Vi var medvetna om detta och använde oss 

därför av ett bekvämlighetesurval där chansen till en högre svarsfrekvens ansågs vara 

betydligt större. Trost (2001) skriver att det är vanligt att man vid enkäter får skicka 

ut påminnelser till respondenterna vilket också genomfördes i den här 

enkätundersökningen. 

6.2 Resursproblematisering 

Resurs som begrepp används flitigt i olika sammanhang i skolans organisation idag. 

Vad som är anmärkningsvärt med detta begrepp vid diskussioner är att ordets 

innebörd kan vara av stor skiftande karaktär vilket vår enkät visar gällande 

respondenternas svar. Resurs bör därför ses som ett samlingsord och kan således vid 

diskussioner betyda helt olika saker för olika lärare vilket blir problematiskt eftersom 

detta torde leda till svårigheter att veta exakt vilken innebörd ordet resurs har vid ett 

samtal.  

Av enkätens svar går det att utläsa en majoritet vars intresse är att få bli mer 

delaktiga kring resursfördelningen på skolan, (Aili, Blossing & Thornberg, 2008) 
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skriver just om vikten av att göra lärarna delaktiga, annars blir risken överhängande 

att lärarna tappar intresse och ej bryr sig över saker som ändå inte går att påverka 

vilket skapar frustration snarare än vilja att påverka. Samtidigt bör det lyftas fram att 

majoriteten av lärarna vill vara mer delaktiga och kunna påverka resursfördelningen, 

vilket enligt enkätundersökningen respondenterna skulle önska ske i större 

utsträckning. Skolverket (2011) skriver om rektorns stora inflytande över hur skolans 

tilldelade resurser skall fördelas på skolan, en bild som således ej delas av lärarna.  

Anmärkningsvärt är respondenternas svar gällande att det ofta förekommer 

efterfrågan på en ökad vuxentäthet i klassrummet och i de flesta av dessa fall är 

kravet just beskrivet endast som en ”vuxen”. Hattie (2009) skriver att bland de 

faktorer som har mest betydande inverkan på lärandet är själva läraren och dennes 

kompetens. Det blir således anmärkningsvärt att lärarna i första han efterfrågar 

”endast” en vuxen, dock går det ej att utesluta att detta beror på lärarens tillit till sin 

egen förmåga men i behov av viss avlastning i klassrummet gällande enklare 

uppgifter. Hultman (2001) beskriver en ökad administration ur lärarens perspektiv 

vilket kan upplevas stressande och tidskrävande. I enkätundersökningen var dock tid 

den minsta efterfrågade kategorin av resurser. Det kan däremot inte uteslutas att det 

är just mer tid läraren vill ha men att detta skapas med hjälp av mer personal, eller en 

”vuxen” som var den klart störta gruppen i dels beskrivningen av innebörden av en 

resurs, dels mest avgörande betydelsen för undervisningen. 

6.3 Kommunaliseringen – ett steg framåt, två 
tillbaka? 

Enkätresultatet angående lärarnas syn på kommunaliseringen talar ett tydligt språk. 

Lärarna tycker att det var bättre förr när staten styrde skolorna. Lärarna uppfattar 

organisationen förr som bättre organiserad och att det idag är svårt att få de resurser 

som lärarna anser behövs. Precis som Pierre (2001) nämner så anser lärarna att 

resursfördelningen är ojämn över landets kommuner och att det bidrar till att skolan 

blir orättvis och att inte alla barn får tillgång till liknande utbildning. En del lärare 

anser att ”olika kommuner inte har samma förutsättningar att satsa på skolan”. Det 

argumentet stöds av Björklund, Edin, Fredriksson och Krueger (2003) som säger att 

kommuners budgetvariation när det gäller skolan leder till större skillnader i elevers 

utbildning, som i sin tur ger en mindre likvärd skola.  

Alla kommuner ska enligt skolagen (SFS 2010:800) kunna erbjuda likvärd utbildning 

men i praktiken kan detta vara svårt då kommuner har olika förutsättningar både 

ekonomiskt samt praktiskt. En statlig styrning skulle kunna ändra på detta. Inte i 

exakt samma utförande som före kommunaliseringen utan ett förnyat system med 

hjälp av de erfarenheter kommunaliseringen givit. Ett av skälen till att 

kommunaliseringen genomfördes var att lättare kunna fördela resurser till där de 

verkligen behövdes som mest, eftersom det var svårt att styra det centralt (Feldt, 

2011). Efter att ha analyserat lärarnas svar så framkommer det inte ha skett någon 

förbättring utan snarare tvärtom. Idag går det förmodligen snabbare att fastställa att 

extra resurser behövs i verksamheten och att man till viss del också får det men att 
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det tyvärr inte räcker till. I enkätundersökningen framkommer det att elever som fått 

extra resurser, om än otillräckliga, ibland får dela med sig av dessa till andra elever 

som också behöver extra resurser då läraren/skolledningen vill utnyttja ”resursen” 

maximalt. Detta fenomen hade förmodligen varit obefintligt om det hade funnits 

tillräckligt med resurser.  

Att en klass max fick vara 25 elever stor var något som Göran Persson garanterade 

Vänsterpartiet i den proposition som lades fram om kommunaliseringen (Helldén, 

2002). Enligt lärarna följs inte detta och det är något som skapar frustration hos 

lärarna som menar att klasstorleken var mindre före kommunaliseringen och lättare 

att hantera. Med större klasser ökar sannolikheten att man som lärare också behöver 

mer resurser i form av specialundervisning och så vidare. Detta menar lärarna är 

mycket svårare att få idag. De berättar om att när skolan var statligt styrd så fanns 

Länskolnämnden som kan kunde vända sig till om man behövde extra resurser, när 

man fick elever med särskilda behov m.m. Även om det förmodas att Sveriges 

kommuner idag har en viss buffert att ta av vid tillfällen som detta kan det bli svårt 

för den enskilda kommunen. 

6.4 Resursfördelningsmodeller 

Av enkätsvaren går det mycket tydligt att utläsa lärarnas missnöje med dagens 

resursfördelningsmodeller utifrån ett kommunaliseringsperspektiv, då 

decentraliseringen av skolan nästintill uteslutande beskrivs försämrat skolans kvalitet 

samt lärarnas auktoritet och möjligheter att skapa goda förutsättningar för elevers 

lärande. Resursfördelningen till skolor mellan kommuner beskriver Skolverket 

(2011) vara av skiftande karaktär vilket även genomsyrar respondenternas svar vilket 

bland annat beskrivs i form av skiftande löner mellan kommuner.  Olika kommuner 

har skiftande förutsättningar vilket torde leda till en skiftande skola mellan olika 

kommuner.  

Lundquist (1998) skriver om de tilltänkta faktorerna som bör styra skolans 

resursfördelning inte är en självklarhet, utan att de reella faktorerna som styr i själva 

verket är motsatsorden. I enkätundersökningen beskrev många lärare att de inte 

kände sig delaktiga i resursfördelningsprocessen, men skulle vilja vara mer 

engagerad kan leda till en känsla av frustration av att ej vara delaktig.   

Skolor med behov av extra resurser beskrivs i Skolverkets (2011) rapport ha större 

möjlighet till detta vilket även framkommer från respondenterna, dock skrivs det 

även att dessa extra resurser sällan räcker till ändå vilket även framkommer i 

enkätundersökningen.  

6.5 Avslutande ord 

Resursfördelning är ett ständigt aktuellt samtalsämne och kommer med största 

sannolikhet även förbli i framtiden. Det har därför varit en intressant resa som givit 

oss en inblick i lärares syn på resurshantering i skolan verksamhet. Det är spännande 

att ordet resurs kan betyda så olika saker. Problematiken kvarstår dock och alla blir 

vi på ett eller annat sätt påverkade av resurshanteringen i skolverksamheten…   
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