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Abstract 
Arbetets syfte är att studera hur vissa utvalda skolor i en viss kommun i södra Sverige har arbetat med det så kallade 
Wärnerssonpengarna. Uppsatsen anknyter också till hur bidraget är formulerat från statens sida, samt vad den studerade 
kommunens villkor är till dess skolor.  
 
Jag har genomfört intervjuer med en tjänsteman inom kommunen, samt med sex rektorer från sex olika skolor.  Jag vill här 
fokusera på hur de olika skolorna har arbetat med Wärnerssonpengarna. Analysarbetet visar att många skolor inte ändrat sin 
pedagogiska arbetssätt efter Wärnerssonpengarna. Skolpersonalen diskuterar inte detta bidrag mer än något annat bidrag. Eftersom 
bidraget är specialdestinerat till skolan, vill jag också veta vad rektorerna anser om detta.  
       
Uppsatsen hävdar att regeringes formuleringar angående hur kommunerna ska arbeta, varit otydliga. Det finns heller inga 
omfattande mätinstrument som kommunerna kan använda sig av då de utvärderar. Den undersökta kommunen har ett 
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1.Inledning 
1.1 Bakgrund 
Då jag först fick höra om de så kallade Wärnerssonpengarna hade jag just påbörjat min 
lärarutbildning. Min dotters lärare berättade för mig om olika läsprojekt som klassen nu kunde 
starta på grund av Wärnerssonpengarna. Eleverna på skolan skulle nu få extratid med fler 
lärare i klassen, för att lära sig läsning. Skolan fick också mer personal så att barnen som 
behövde mer hjälp, kunde få extra stöd. Äntligen skulle den negativa trenden med besparingar 
överallt i skolan komma att vända. Jag såg framför mig mer personal inne klassrummen och 
framför allt, att fler barn som hade det svårt, nu skulle få chansen att komma i kapp sina 
övriga klasskamrater. Tiden gick och de flesta skolor jobbade på som vanligt. Ingen nämnde 
de extra pengarna något nämnvärt och barnen som hade det svårt kämpade på som vanligt 
 
Då jag senare varit ute på mina praktikperioder i skolan har jag inte hört någonting om dessa 
pengar, så jag har inte tänkt så mycket på dem. Under en kurs i specialpedagogik kom jag åter 
igen i kontakt med Wärnerssonpengarna. Där började jag fundera på vad egentligen syftet var 
med dessa pengar.  Finns de på alla skolor? Vet alla om och utnyttjar pengarna till det som de 
är till för? Och den största frågan av dem alla blir det bättre för eleverna? 
 
Wärnerssonpengarna har funnits sedan år 2001. De är specialinriktade pengar, som ska gå till 
personalförstärkningar inom skolan. Varje år betalar staten ut flera miljarder kronor, endast 
för detta ändamål. Pengarna ska göra det möjligt för skolan att uppfylla bland annat, 
läroplanens uppsatta mål.       
 

 3



1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min uppsats är att undersöka vad för slags villkor som gäller för det statliga 
bidraget för personalförstärkningar, de så kallade Wärnerssonpengarna. Jag vill studera 
Wärnerssonpengarnas uppkomst och bakgrunden till dem. De tidigare rapporter som gjorts i 
ämnet är få och de belyser mest information från högre tjänstemän inom de olika 
kommunerna. Därför vill jag genom en djupstudie av en viss kommun att fokus ska läggas på 
hur denna kommun har arbetat med det statliga bidraget. Jag vill veta om skolorna i den 
kommunen följer dessa riktlinjer, eller jobbar de som de själva anser. En annan viktig fråga 
för mig att ta reda på, är om man kan se något förbättrat resultat genom de tester som gjorts. 
Eftersom Wärnerssonpengarna är specialinriktade, vill jag därför ta reda på om rektorerna 
tycker att bidraget hjälper skolan till bättre resurser.    
 
För att studera effekten av bidraget från stat till kommun och sedan ute i skolorna har jag 
formulerat ett antal frågeställningar som jag vill söka svar på. 
 

• På vilken basis har en viss kommun bestämt att skolorna ska få ta del av det statliga 
bidraget? 
 

• Hur arbetar skolorna lokalt med att förstärka sin personal ? 
 

• Kan man se något förbättrat resultat, i så fall hur? 
 

• Vilka faktorer påverkar elevernas resultat? 
 

• Vad anser rektorerna själva om det riktade statsbidraget? 
 

Dessa frågeställningar kommer att behandlas dels genom insamlat material från 
budgetpropositioner och dels från delrapporter utgivna av Skolverket. Jag har även studerat 
läroplanen och olika kursplaner, samt att jag har läst litteratur som behandlar skolväsendet. 
Samt genom den delen som är intervjuundersökningar av sex rektorer i en större kommun i 
södra Sverige.   
 
 

1.3 Avgränsningar med begreppsförklaring 
Uppsatsen syftar till att ta reda på hur man har arbetat med det specialdestinerade 
statsbidraget till "personalförstärkningar i skolan och fritidshemmen". Avgränsningar görs 
genom att koncentrera undersökningens empiridel till endast en kommun i södra Sverige. Mitt 
teoretiska referensmaterial ligger till grund för de intervjuer som har gjorts och jag har valt att 
begränsa materialet till intervjuer med en kommuntjänsteman och sex rektorer. Från de svar 
som har framkommit har jag sedan gjort en analys. Vid eventuella oklarheter har jag sedan 
försökt kontakta kommuntjänstemannen, eller de sex rektorerna, för att få ett ytterligare svar 
på min fråga. I de fall där en del av rektorerna inte har svarat, har jag fått tolka på ett så 
objektivt sätt som möjligt utifrån de uppgifter som framkommit tidigare. 
 
Regeringen, departementen och skolverket talar alltid om det statligt riktade bidraget till 
skolorna som "personalförstärkningar" eller "personaltäthetsbidrag", medan kommunerna, 
skolorna och pressen använder sig av ett annat namn: "Wärnerssonpengarna". Det sistnämnda 
namnet härrör från dåtidens socialdemokratiska regerings skolminister Ingegerd Wärnersson, 
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som arbetade som skolminister i den socialdemokratiska regeringen 1998 - 2002. Jag kommer 
i mitt uppsatsarbete använda mig av alla dessa namn, men främst använder jag mig av 
"Wärnerssonpengarna". 

  

1.4 Disposition 
Uppsatsen består av en faktadel, en empiridel, samt en avslutande resultatdel, där 
diskussionsdelen och slutsatserna vävs samman av tidigare redovisad fakta och från empiri. I 
inledningen beskrivs bakgrunden till varför jag valt att arbeta med den här uppsatsen. Mitt 
syfte, samt viktiga frågeställningar som jag vill ha svar på, följer sedan. Jag gör här en 
avgränsning som talar om att jag i empiridelen bara har behandlat en kommun i södra Sverige, 
då jag undersökte hur det specialdestinerade statsbidraget "personalförstärkningar i skolan och 
fritidshemmen" fungerar i skolan. 
 
Faktadelen har jag valt att dela in i tre delar. Den första delen utreder hur skolans styre har 
förändrats under 1990-talet och framåt, samt varför det specialdestinerade statsbidraget kom 
till och även därtill, vad för slags villkor som bidraget har. Del två, klarlägger tidigare 
forskning av vad för yttre påverkan som skoleleverna kan utsättas för. Den tredje delen syftar 
till att beskriva hur den undersökta kommunen har valt att distribuera det statliga bidraget till 
sina skolor. 
 
I metoddelen som är indelad i två avsnitt, beskriver jag tillvägagångssättet i mitt arbete. Den 
första delen åsyftar till att beskriva uppkomsten av mitt urval, samt en beskrivning av mitt 
metodval. Jag avser att därefter beskriva den process som sedan följde fram till intervjuernas 
genomförande. I denna del finns också min empiriska studie, där grunden baseras från de 
intervjuerna av sex rektorer från sex olika skolor i en kommun i södra Sverige.  
 
Nästföljande avsnitt redogör för mitt analysarbete, samt hur jag har delat in och kategoriserat 
efter de svar som framkommit i intervjuerna. 
 
I resultatdelen redovisas de kategorier utifrån den analys som gjorts av materialet baserat från 
intervjuerna i empiristudien. För att tydliggöra kategorierna och dess svar finns här också ett 
kategorischema som är sammanställt utifrån rektorernas svar.  
 
Från slutsatser och diskussionsdelen diskuterar jag min faktagenomgång, samt min emprirska 
studie, utifrån de frågeställningar som finns i uppsatsens inledning. Som avslutning på min 
uppsats finns slutord och förslag på vidare forskning.   
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1.5 Den svenska skolan och regeringens förslag 
Här behandlas bakgrunden till att regeringen införde ett specialdestinerat statsbidrag för att 
öka personaltäthet i skolan. Här nedan beskrivs också hur bidraget är fastställt, samt vad för 
slags villkor som råder för att få bidraget. 
 

1.5.1 Kostnader för den svenska skolan 
Tillsammans med de övriga nordiska länderna ligger Sverige i topp då det gäller kostnader 
som satsas på skolan och utbildningsändamål, i jämförelse med andra ickenordiska länder. År 
2001 satsade Sverige ungefär 8 procent av Sveriges BNP på utbildning. På grundskole- och 
gymnasieutbildning var storleken cirka 4,5 procent (1998) av BNP. Med detta ligger Sverige 
bland de länder som satsar mest pengar på skolan. Jämförelse med exempelvis Danmark och 
Kanada som lägger cirka 4 procent för samma sak. I Sverige får man dock räkna in att man 
bekostar skolmåltiderna och elevvården. Med denna medräkning gäller även 
studiefinansieringen i form av studiestöd, samt familjestöd.1    
    

1.5.2 Skolan går från statlig till kommunal 
Under 1990-talet var den svenska skolan under en stark förändring. Tidigare finansierades den 
av olika specialdestinerade bidrag, som till viss del bestämdes utifrån olika 
bedömningsgrunder. Hur stor del som skolorna fick utgicks inte ifrån den verkliga kostnaden 
utan ifrån vad som staten bedömde som rimlig. Kommunen och staten delade dessa kostnader 
till hälften var och alla lärare var statligt anställda. Då när staten genom ett riksdagsbeslut 
beslutade att resursfördelningen till skolan skulle flyttas över till kommunerna, ansåg man att 
inflytandet för skolan skulle överföras till en mer lokal nivå, även om staten fortfarande hade 
stor påverkan över resurserna. 1993 ändrades systemet till mer generella stadsbidrag och 
utjämningsbidrag för skolan. Staten fick minskad makt över skolan, som nu stod under 
kommunalt styre. Kommunerna skulle nu själva ange bidragsstorleken, samt hur de skulle 
användas. 2  
 
Samtidigt som skolan då skulle bli kommunens ansvar, från att tidigare ha varit statligt, 
belades hela den offentliga sektorn med sparbeting. Resursminskningar parallellt med ett ökat 
elevantal gjorde det svårt för skolan att klara av ekonomin. Under senare delen av 1990-talet 
ökade också skolans kostnader då löneökningstakten för lärarna steg. Lärartätheten har likväl 
inte ökat med de stegrade kostnaderna utan minskat. I slutet på 1990-talet gjorde regeringen 
bedömningen att kommunerna skulle få svårt att klara av balanskravet år 2000, med de 
statsbidrag som kommunerna redan fick. I syfte att förhindra den negativa utveckling som 
redan hade startat, föreslog regeringen att statsbidragen skulle höjas från år 1997 och framåt. 
De ökade statsbidragen till kommunerna väntades att ge ökad sysselsättning i bland annat 
skolan, vilket visade sig fel. Då skolverket gjorde en undersökning ute i skolorna visade det 
sig att personaltätheten ute i grundskolorna inte hade ökat nämnvärt i jämförelse med 
dimensionen på förstärkningen.3  
 

                                                 
1  Gustavsson, Jan-Erik, Myrberg, Eva (2002) Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat. 
Skolverket – Liber: Stockholm. Sid. 150 ff. 
2 Skolverket (2003) Utvärdering av statsbidrag till personalförstärkningar i skolan och fritidshem – delrapport, 
sid. 8-9 
3 ibid. sid. 9 
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1.5.3 Ett nytt regeringsförslag 
I 2001 års budgetproposition skriver socialdemokraterna om att utbildning är en viktig fråga 
för framtiden både när det gäller den enskilde personen och för hela samhället. Är det svenska 
folket välutbildat ökar också välfärden i landet. Därmed kan de göra ansvarsfulla val och öka 
livskvalitén för sin egen såväl som för kommande generationer. Den socialdemokratiska 
regeringen föreslog därför ett riktat statsbidrag för att höja personaltätheten i skolorna.4   
 
Bidraget var avsett för att skolorna ska klara av de mål som är formade i läroplanen och 
kursplanerna, genom att tillföra mer personal till skolan och fritidshemmen. Satsningen skulle 
starta 2001 och pågå framtill 2006. År 2001 skulle skolorna få 0,5 miljarder kronor till 
höstterminen och därefter skulle bidraget successivt öka med en miljard kronor per år tills 
nivån fem miljarder uppnås. Skolan får då sammanlagt 17,5 miljarder kronor i ett särskilt 
bidrag som efter 2006 infogas i det generella statsbidraget som då nivåhöjs.5  
 
Moderaterna avvisade förslaget och de ville istället införa en nationell skolpeng. De ansåg 
också att staten återigen skulle ta över finansieringen över grundskolan. Där man också skulle 
inrätta ett nationellt fristående kvalitetsinstitut. Kristdemokraterna avvisade också förslaget 
och tyckte att kommunerna bäst själva kunde bedöma behovet i den egna kommunen. Med 
detta förslag gjorde man intrång i det kommunala självstyret. Folkpartiet ansåg att 
resursökningen också skulle gå till en löneökning för lärarna. Centerpartiet ville i likhet med 
Moderaterna också ha ett nationellt fristående kvalitetsinstitut för skolan. De ville också att 
man skulle öka insatserna för elever med läs- och skrivsvårigheter och för elever som har 
matematikproblem. De ansåg att pengarna skulle införas i det generella stadsbidraget till 
kommunerna.6

 
Utbildningsutskottet fann att det var betydelsefullt att göra en tidsbegränsad kraftsamling för 
att skolans resultat skulle förbättras. De godkände regeringens förslag om 
personalförstärkningar till skolan och fritidshemmen och avslog därmed de övriga partiernas 
motioner. I utbildningsutskottet skrivs det att: 
 

[…] Förstärkningen kommer att ha stor betydelse för de elever som behöver stöd för att nå 
målen. Alla insatser som görs tidigt i skolsystemet är av stor betydelse – särskilt när det 
gäller att erövra grundläggande basfärdigheter. Avsikten är att medlen skall användas för 
personalförstärkningar som är strategiska för att nå en ökad måluppfyllelse. Det är 
angeläget med fler vuxna i skolan. Kommunerna bestämmer själva vilka personalkategorier 
som pengarna skall användas för. På så sätt utnyttjas fördelarna med lokala beslut. 
2000/01: UBU01 utgiftsområde 16, utbildning och universitetsforskning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4  Budgetpropositionen för 2001, utgiftsområde 16 utbildning och universitetsforskning 
5   2000/01: UBU 01 
6 ibid och http://www.riksdagen.se/debatt/pressmed/press. 
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1.5.4 Hur bidraget är fastställt och villkor för att få bidraget 
Med 2001 års budgetproposition bestämdes det att varje kommun i Sverige skulle få ett 
fastställt bidrag som är beräknat efter antalet skolbarn i åldersgruppen 6- 18 år kalenderåret 
före bidragsåret.7 Bidraget skulle lämnas under förutsättningar att det användes till 
personalförstärkningar som avser att barnen skulle få ökade möjligheter att nå alla de mål som 
finns i kursplanen och läroplanen. Skolorna skulle även få använda bidraget för att täcka det 
vikande elevunderlaget som fanns i vissa kommuner. Där skulle pengarna användas till att 
behålla lärartätheten.8  
  
Kommunerna får söka bidraget läsårsvis. Med ett läsår menas tiden för 1 juli till den 30 juni 
året därpå. Den personaltäthet kommunen hade år 2000/2001 blev en slags grundnivå som 
kommunerna inte får understiga för att få bidraget. Om kommunerna gör det, dras bidraget in. 
För kommuner med ökat elevantal måste egna medel satsas för att öka antalet anställda, för att 
de skall få bidraget. De kommuner som istället har minskat elevantal måste behålla sin 
personalstyrka så som den var under basåret 2000/2001, vilket leder till ökad personaltäthet, 
för att få bidraget.9  
 
Basåret för kommunernas personaltäthet 2000/01 ändrades sedan i 2005 års budgetproposition 
till att istället vara år 2003/2004, för att de kommuner som inte till fullo hade utnyttjat 
statsbidragen. De kommer därmed i ett "gynnsammare" utgångsläge. De kommuner som 
redan tidigare hade satsat egna medel för att öka sin personalomsättning kommer inte att 
försummas, då skolverket får möjlighet att bortse från dessa satsningar. De kommuner som 
inte följt bidragsramarna kan nu också bli återbetalningsskyldiga.10   
 
De kommuner som fått bidraget, ska årligen redovisa de insatser som gjorts under det gångna 
bidragsåret. Detta skickas till Statens skolverk. Statens skolverk har också fått till uppgift att 
informera om bidraget, följa upp och utvärdera effekterna av bidraget.11  
 
 

1.5.5 Läroplanen – Lpo 94 
Det extra statliga bidraget till skola och fritidshem som blev beslutat 2001, var utformat så att 
skolan skulle använda pengarna till att förstärka sin personal, så att eleverna skulle klara av 
alla mål som var uppsatta i läroplanen och i de olika kursplanerna. I den läroplan som vi har i 
skolan idag – Lpo 94, står det att skolans uppdrag bland annat är att hjälpa och stödja alla 
elever så de känner sig harmoniska och trygga. Skolan ska också föra ett samarbete med 
elevernas hemmiljö för att uppmuntra eleverna att bli ansvarskännande individer. För att 
eleverna lättare ska få en så rättvis bild av världen är det varje skolas plikt att förse eleverna 
med de redskap och kunskap som behövs för framtiden. Varje elev måste också få respekt och 
förståelse för hur den är. Skolan ska arbeta aktivt för att stödja eleven så att den stimuleras att 
erhålla kunskaper. 12  
 
Varje enskild skola ansvarar också för att följa alla mål som är uppställda, samt att: 

                                                 
7 I en senare upplaga av budgetpropositionen 2000/2001 anges åldern på eleverna mellan 6-16 år 
8 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010036.htm  
9 Skolverket (2003) Sid. 14-15 
10 Budgetproposition för 2005. Bilaga UO 16: utbildning och universitetsforskning 
11 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010036.htm  
 
12 Lpo – 94 (2001) - det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmen, sid. 5 ff. 
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[…] Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella 
ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att 
undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya 
metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel 
mellan skolans personal och elever och nära kontakt med såväl hemmen som det 
omgivande samhälle. Lpo - 94 

 
Skolan måste också ge utrymme för många olika kunskapsformer och skapa en balans för 
eleven i dessa. Om eleven behöver hjälp och stöd i sin undervisning ska skolan aktivt hjälpa 
eleven med särskilt stöd.  
 
I läroplanen uttrycks det också vad för mål som eleven ska sträva mot samt de mål som 
eleven ska ha uppnått i grundskolan. Där beskrivs de riktlinjer till dem som arbetar inom 
skolan, exempelvis vad en lärares uppgifter är, eller vad som är rektorns ansvar. Bland annat 
ska en rektor fördela resurserna och de stödåtgärder utefter den värderingen av eleven som 
läraren gör. Personalen ska också få den kompetensutveckling som krävs för att de 
professionellt skall kunna utföra sina uppgifter. En rektors uppgifter handlar också om att se 
till att skolmiljön utformas till det bästa för eleven. Detta innebär att eleverna ska få tillgång 
till läromedel av god kvalitet och att skolan ska tillhandhålla hjälpmedel så att eleven själv 
kan söka kunskap, exempelvis, i bibliotek, eller med dator.   
 

1.5.6 Kursplaner för grundskolan 
Alla kursplaner är utformade så att man klargör vad eleverna ska lära sig, men inte hur. Detta 
får lärarna och eleverna själva välja. Kursplanerna bestämmer inte arbetssätt, organisation 
eller metod, däremot anges den kunskapskvalitet som undervisningen ska leda till. I 
respektive ämne finns en förklaring av vad som skolan ska sträva mot att uppfylla och vad 
ämnet har för karaktär och hur det är uppbyggt. I kursplanerna står det också vad för mål som 
eleven ska ha uppnått då den slutar femte skolåret samt vid nionde skolåret. I varje ämne finns 
det information utifrån vilka kriterier bedömningen ska göras vid bland annat 
betygssättning.13

 
 

1.6 Tidigare forskning av faktorer som kan påverka eleverna  
Det här kapitlet syftar till att kartlägga den forskning som bedrivits tidigare angående 
skolpolitiken. Olika elever har olika förutsättningar. Allt som berör skolan påverkar eleverna i 
positiv eller negativ inriktning. Genom att studera tidigare forskning kan vi eventuellt 
klargöra vad som eventuellt kan påverka eleverna.    

 

1.6.1 Begreppen lärartäthet och klasstorlek 
Då man beskriver begreppet lärartäthet brukar man tala om antalet undervisande lärare per 
antalet heltidsläsande elever. I Sverige talar man i allmänhet om antalet lärare per 100 elever. 
Med den integrering som äger rum i grundskolan, förskoleklass och fritidshem idag, innebär 
det att fler personalkategorier arbetar i skolan. Därför är antalet heltidsarbetande pedagoger 

                                                 
13 Kursplaner och betygskriterier – grundskolan (2000) Skolverket. Sid. 5 ff. 
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per 100 elever en bättre begreppsbestämning då man talar om lärartätheten. Detta inkluderar 
då både lärare, förskollärare, fritidspedagoger och fritidsledare.14    
 
För att redogöra för klasstorleken talar man ofta om antalet elever som är inskrivna i en och 
samma undervisningsgrupp under en längre tid. Då får man ta hänsyn till att undervisningen 
ibland bedrivs i halvklasser eller andra olika former av elevgrupperingar. Man får också ta 
hänsyn till att elever flyttar från en klass eller att elever flyttar in i en klass. Vad som bedöms 
vara en stor eller liten klass är en subjektiv bedömning från den enskilde lärarens sida. Hur 
klasstorleken uppfattas och behandlas beror också på lärarens vana och erfarenhet. Många 
skolor har också en viss tendens att placera svaga elever i mindre klasser. Detta leder därmed 
till att den önskade positiva effekten av en liten klasstorlek minskas, eftersom eleverna i 
klasserna inte har likvärdiga förutsättningar.15

 
 

1.6.2.Mindre klasser – bättre resultat 
Den tidigare forskning som gjorts för att mäta effektiviteten i mindre skolklasser kommer 
främst från USA och det så kallade STAR-exprimentet16. Där man lät en större skara elever 
fördelas slumpmässigt i liten klass ca (13-17 elever), medelstor klass (ca 22-25 elever), eller i 
medelstor klass med en hjälplärare. Försöket pågick i fyra år och började då eleverna började i 
förskolan. Efter försöket återgick eleverna till medelstora klasser. De elever som ingick i 
försöket, var barn till föräldrar som representerar de lägre socialgrupperna. Försöket visar att 
de elever som fanns från de lägre socialgrupperna är de som tjänar mest på att gå i liten klass. 
 
Tio år senare avslutas försöket då eleverna skrev ett prov för antagningen till högskolan. Vad 
som framgår av undersökningen är att de elever som kommer från de lägre socialgrupperna 
och gått i de små försöksklasserna i unga år är de som fortfarande främjas. Av försöket 
framgår också att fler lärare i en klass inte ger samma positiva effekt som små klasser. 
 
Under 1990-talet har skolorna i Sverige ökat klasstorleken och minskat på resurserna. 
Tidigare forskning från Sverige huruvida klasstorleken och lärartätheten påverkat varandra 
finns i mycket liten skala. 1999 analyserade Skolverket effekten av lärotimmar per elev och 
medelbetyget i nionde klass för de elever som gick ut grundskolan år 1995. Man konstanthöll 
också för skillnaden mellan skolorna i föräldrars (genomsnittliga) utbildningsnivå, andelen 
pojkar och andelen elever med utländsk bakgrund, samt antal högstadieelever. 17  
 
Där upptäcktes ett negativ samband mellan lärartimmar per elev och medelbetyg för den 
genomsnittliga skolan, men ett positivt samband för de skolor med elever som hade en hög 
andel lågutbildade föräldrar. Alltså menas det att elever med lågutbildade föräldrar gynnas om 
det finns fler lärare, medan det inte påverkar så starkt för de eleverna från den genomsnittliga 
skolan. De skolor som får de mesta resurserna är ofta skolor med lågpresterande elever. 
 
Av det svenska försöket framgår också att elever med utländska föräldrar är de som skulle 
vinna mest på att ha färre elever i varje klass. I försöket kom det också fram att den ökning 

                                                 
14 Gustavsson m. fl. (2002) Sid. 61 ff. 
15 ibid. sid. 64 ff. 
16 Kreuger, Alan B, Lindahl, Mikael (2002) Klassfrågan – En ESO-rspport om lärartätheten i skolan Liber: 
Stockholm. Sid. 31 ff.  
17 ibid.(2002) sid.37 ff.  
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bland antalet elever per lärare som skedde under 1990-talet, har haft negativa konsekvenser 
för de svenska elevernas skolresultat. 
 

1.6.3 Samband mellan resurs och resultat 
I tidigare studier där man undersökt om ökade resurser till skolan ger bättre resultat, visar att 
det inte bara är en faktor som spelar in då skolorna förbättrar sina resultat. Att bara tillföra 
skolan mer pengar som en resursförstärkning räcker inte alltid. Olika skolor med i huvudsak 
samma resurssituation och samma yttre premisser når väldigt olika resultat.18  
I en undersökning som gjordes 1989 i USA fick 15 skolor med låga studieresultat extra 
ekonomiska resurser under en femårsperiod. I uppföljningen efter fyra år såg man att i 13 av 
de 15 skolorna var resultatet fortfarande oförändrat låga. Endast i två av skolorna hade 
resultatet förändrats till det bättre. Slutsatsen av detta kunde då härledas till att man i de 13 
mindre framgångsrika skolorna endast hade anställt fler lärare och minskat klasstorleken, 
medan skolornas undervisningssätt var detsamma som förut. Men i de två skolor som var mest 
framgångsrika, använde man inte bara det extra bidraget till att minska klasstorleken, utan att 
man försökte att förnya sin undervisning och hitta nyare och bättre material. Lärarnas roll 
spelade också in mycket, då de lät eleverna ta mer ansvar själva, samt att de använde sig av 
olika belöningssystem gentemot eleverna. Engagerade lärare och välutbildad lärarkår med 
akademiska kunskapsmål finns också på dessa effektiva skolor.19  
 
Nyckelfaktorn som bidrar till att skolan blir framgångsrik, enligt undersökningen, baseras på 
respekten för lärarna, från både ledningen och föräldrarnas sida. En tydlig gemensam 
inriktning på skolan är också ett måste, där lärarna samarbetar om skolans mål. Varje elevs 
utveckling och framsteg bör även finnas nedskrivet på skolan. Den kontinuerliga 
återkopplingen av elevens arbete är också viktig. 20  
 
  

1.6.4 Elevernas hemmiljö 
Till stor del påverkas eleverna även utanför skolmiljön. Där ibland är elevernas 
socioekonomiska bakgrund en faktor som är ganska svårpåverkad från skolans sida. Framför 
allt är det då föräldrarnas utbildningsnivå och den som går under "hemmets läroplan" som till 
stor del markerar elevernas premisser att nå framgång i skolan.21  Med detta menas att 
exempelvis föräldern utgår från erfarenheter inom arbetslivet och "undervisar" barnet på 
hemmaplan. Vanligtvis innebär det att en förälder med en högre utbildning har den kunskapen 
och vanan att vara instruktiv till sina barn. Erfarenhet från arbetslivet har en mycket stor 
påverkan på en människas liv.22   
 
Det har visat sig att de barn som presterar bättre i skolan är de barn som har föräldrar som mer 
aktivt engagerar sig i barnens skolgång, de har också mer information och resurser till sitt 
förfogande.23

 

                                                 
18 Gustavsson m fl.(2002) sid. 34 ff. 
19 ibid. (2002) sid. 34 ff. 
20 ibid. sid. 49 ff. 
21 Skolverket (2003) sid.22 
22 Hallerdt, Britt (1995) Studieresultat och social bakgrund Liber: Stockholm. Sid. 27  
23 Kreuger m fl. (2002) sid. 42 
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De skolor där eleverna når bäst resultat är där föräldrasamverkan är stor. Skolorna har en 
öppen och informell kontakt med föräldrarna, som aktivt deltar i exempelvis läxläsning och 
beslutsfattning.24  
 
 

1.6.5 Statsbidragens stimulanseffekter             
Då en viss kommun får statsbidrag för någon slags kommunal service, behöver kommunen 
inte betala lika mycket för den tjänsten. Bidraget till "personalförstärkningar i skolan och 
fritidshemmen" är ett specialdestinerat statligt bidrag. Det får endast användas till utökning av 
personal i skolan.  
 
Forskning ibland annat Sverige har visat att specialdestinerade statsbidrag stimulerar 
kommunerna att utöka sina tjänster. Stimulanseffekten blir högre desto mer statsbidraget ökar. 
Ju mindre den bidragsberättigade tjänsten är utbyggd desto mer stimulanseffekt ger den. 25  
 
Vad det gäller personalförstärkningar så får kommunen helt finansiera den med egna medel 
upp till en nivå. Har de sedan kostnader över den nivån, inom den så kallade bidragsramen, 
finansieras det helt av statsbidraget. Kommunens utgifter för de områden som de får bidrag 
för har en benägenhet att öka med hjälp av kommunens egna inkomstkällor. 
 
De kommuner som har hög skattekraft är de som nyttjar bidragen mest. I fallet med 
personalförstärkningar får inte en kommun understiga sin personalstyrka som de hade i 
utgångsläget då bidraget startade. Detta innebär en fördel för de kommuner som hade en låg 
personaltäthet år 2000/2001.26   

 

1.7 Djupstudie av en kommun 
Det här kapitlet syftar till att beskriva hur den studerade kommunen har fördelat 
Wärnerssonpengarna (Hur kommunens skolor sedan har valt att arbeta finns under avsnitt 2.7 
och framåt), samt en förklaring på de tester som den här kommunen kräver redovisning på, 
från skolorna  

 

1.7.1 En kommun i södra Sverige  
 
I den här kommunen finns det ungefär 20 000 barn mellan 6-18 år. Kommunen får 14 
miljoner kronor per läsår i bidrag för personalförstärkningar. Av dessa pengar fördelas cirka 
10 miljoner till grundskola, särskola, fritidshem och förskoleklass. Resterande 4 miljoner går 
till bildningen i gymnasiet.  
 
I kommunen är det bestämt att det extra statliga bidraget ska användas till att förstärka 
språkutvecklig och läsinlärning. De har också valt att ge bidragen till vissa årskurser för de 
anser att man kan arbeta aktivt med vissa årskullar och att man då ser ett tydligt resultat. 

                                                 
24 Gustavsson m fl. (2002) sid.35 ff. 
25 Skolverket (2003) sid.20 
26 ibid. sid. 20 
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Första året då kommunen fick bidraget var höstterminen 2001. Pengarna kom sent så alla 
förskoleklasser och år ett fick tillgång till pengarna. Det enda kravet var att pengarna skulle gå 
till att förstärka språkutveckling och läsinlärning ute i skolorna.  
 
Andra året fanns de 10 miljonerna kvar till grundskolan. De pengarna gick fortfarande till 
förskoleklassen och år ett. De nya pengarna gick till år fyra, som fick en tredjedel i tilldelning 
efter elevantal. En tredjedel fördelades utifrån en test som hade gjorts våren innan, då dessa 
barn gick i trean. Detta var en lästest "läskedjorna" där de barn som hade ett lågt värde 
(mellan 1-3), ett så kallat staninevärde, skulle få extra pengar (se sid. 13 för förklaring på 
dessa tester som gjorts och hur man räknar staninevärde). Resterande tredjedel gick till 
fritidshemmen som också skulle arbeta med språkutveckling och läsinlärning. 
 
Tredje året fick år sju också tillgång till pengarna. En tredjedel fördelades till alla klasser och 
en tredjedel utifrån en liknande lästest som gjorts i år tre. De elever som låg på ett lågt 
staninevärde fick också ytterligare bidrag. Testerna gjordes i de första veckorna av år sju. År 
ett fick också pengar den här gången, men då fick de skolorna bara för de barn som inte klarat 
testen i förskolan våren innan. Det är en test som heter "vad sa du fröken" (se ytterligare på 
sid. 13), det räknas också utifrån staninevärde. Utöver detta gick pengarna till 
individintegrerade särskoleelever. Skolhälsovården fick också pengar det året, eftersom de 
skulle registrera alla förskoleklassbarn som tidigare legat under barnavårdscentralen, BVC. 
 
Genom att det bestämdes i 2005 års budgetproposition att basåret för personaltäthet skulle 
ändras från 2000 till 2003 klarar den här kommunen, som ökat sin personalstyrka i skolan 
med mer personal än de fick pengar till inte av att öka mer personal. De måste spara pengar 
och i och med detta kan det påverka bidragsdelen. Staten insåg att denna ändring inte var så 
lyckad då många kommuner protesterade, så denna termin bibehålls 2000 som basår.  
 
I den här kommunen har man 2004 valt att satsa pengar på år två. Många barn är sena i sin 
läsutveckling och kan behöva en extra skjuts i tvåan, så därför får alla barn ta del av bidraget. 
Läs- och skrivutvecklingen är fortfarande väldigt viktig. Detta läsår får även biblioteken 
pengar och då går pengarna till att öka personaltätheten. Nu får även ett handledningsteam 
extra bidrag. De ska vara kontaktpersoner till personalen ute på skolorna. Det är då 
psykologer, kuratorer och beteendevetare som stöttar personalen. En liten specialskola får 
extra pengar från bidraget också. 
 
Gymnasiet fick första året till år ett, andra året till år två och tredje året till år tre. Dessa bidrag 
ges utifrån tester, liknande läskedjorna från grundskolan.   
 
Denna kommun tar hjälp av dyslexicenter som utbildar lärarna som ska genomföra testerna 
ute på skolorna. Kommunen köper också in testerna från dyslexicenter. Här nedan kommer en 
förklaring om de olika testerna går till och hur man räknar staninevärde. Dessa uppgifter är 
baserat på det material som kommunens dyslexicenter arbetat fram.  
 

1.7.2 Vad sa du fröken – förskoleklassens test 
I förskoleklassen på vårterminen görs en test som heter "Vad sa du fröken". Testet är mycket 
enkelt uppbyggt, där barnet får se olika bilder, exempelvis på ballonger. De ska då peka på 
ballongerna och säga vilka som är blå, respektive röda och så vidare. Några kanske inte är 
målade då ska barnet kunna säga det. Barnet ska också kunna räkna hur många ballonger det 

 13



är. Man lyssnar också på hur barnet uttalar ordet ballong. Testet är alltså uppbyggt kring 
vardagsbilder, där elevernas tal och språkutveckling sätts i fokus.   
 

1.7.3 Bokstavs och ordkedjor –  test i år tre 
På vårterminen i trean görs ett lästest, så kallade "läskedjor". Denna test är utarbetad så att 
testledaren kan se elevernas smidighet i avkodningsförmågan. Där igenom kan man också 
identifiera elever med lässvårigheter eller dyslexi. Testen som görs består av två deltester, där 
tiden är ungefär tio till femton minuter per elevgrupp, inklusive tid för instruktioner.  
 
Uppgiften i bokstavskedjorna går ut på att eleven under 60 minuter ska dra streck mittemellan 
par av lika bokstäver i en sekvens av bokstavskedjor. Deltestet innehåller 60 kedjor av typen: 
KSBBSOOFE,   ÅFFKJNNÅES och  JTEEVCAXXS    
 
Bokstäverna är skrivna medvetet med versaler och dessa ljudbärande tecken som kan varieras 
ställer höga krav på visuell diskriminationsförmåga som vid läsning. Syftet med 
bokstavskedjorna är att få en uppfattning hur snabbt eleverna kan se och koda av. 
 
Deltestet med ordkedjorna, går ut på att inom två minuter dra streck för att markera var 
mellanrummen ska vara i tre sammanskrivna ord. Detta deltest innehåller också 60 ordkedjor 
av typen:  snöbåtko,   gulgrynute och  bilmusvatten  
 
Ordens längd varierar mellan två till sju bokstäver och orden är substantiv, adjektiv, verb eller 
räkneord. Syftet är att få en uppfattning om elevernas förmåga att avkoda ord (så kallade 
ordavkodningsförmåga eller ordigenkänningsförmågan). Genom olika värden på testerna kan 
man utläsa om eventuella svagheter hos specifika elever. 
 
 

1.7.4 Staninevärde 
För att få en så rättvis bedömning av den enskilde eleven i jämförelse med andra elever, 
räknar man ut resultatet per test. Den enskilde elevens resultat sätts in på en redan 
förutbestämd skala beroende på hur många rätt eleven har. Man kan ha max 60 poäng per test. 
Beroende på hur många poäng som eleven har sätts den in i en stanineskala från ett till nio.  
 
Då man tidigare gjort en provomgång på testet kan man utläsa medelvärde och 
standardavvikelser. Elever med staninevärde 1, 2 och 3 har det svagaste testresultatet och bör 
följas upp. 4, 5 och 6 är normalvärde, medan 7, 8 och 9 är lite över. 
 
I den undersökande kommunen har man beslutat att ge bidrag till alla elever som ligger på ett 
staninevärde mellan 1-3.  
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2. METOD 
 
Här nedan kommer en förklaring av hur jag har gått tillväga då jag har arbetat med den här 
uppsatsen och varför jag har valt en viss undersökningsmetod. 
 

2.1 Urval 
Då jag bestämde mig för att skriva den här uppsatsen, var mitt intresse för hur de olika 
skolorna hade jobbat med "Wärnerssonpengarna" det största. Eftersom den tidigare 
forskningen angående Wärnerssonpengarna mest har handlat om hur de olika kommunerna 
har lyckats öka den pedagogiska personalen, fanns det egentligen inget material som 
hänvisade till hur de arbetat i de olika kommunernas skolor. Det fanns också få uppgifter på 
hur kommunerna har valt att utvärdera om arbetet gett resultat. Jag vill med min undersökning 
ta reda på om statsbidraget fungerar som det var tänkt. För att begränsa uppsatsens storlek har 
jag valt att studera en kommuns arbete. Där intervjuar jag sex rektorer från sex olika skolor. 
Syftet är att få fram rektorernas egna åsikter och tankar, samt höra hur de uppfattade att det 
skulle jobbas med de här extra pengarna. Därför ville jag att mitt urval av rektorer skulle vara 
sådana rektorer som varit verksamma på samma skola under den här perioden då bidraget 
funnits. De är då väl insatta i hur skolan bäst kan förvalta dessa pengar på bästa sätt.  
 
Jag ville att så många rektorer som möjligt skulle ge sin syn på vad de anser om det statliga 
bidraget. Genom de olika kontakter som jag tog med tjänstemän inom kommunen fick jag 
beskriva vad för slags kvalifikationer mina intervjuobjekt skulle ha och kunde på så sätt få tag 
i rektorer som passade in i min undersökning. Denna metod att arbeta på är liknande den som 
Bryman27 kallar snöbollsurval eller kedjeurval. Att genom olika kontakter hitta personer som 
har relevans för sin undersökning. Denna metod är ett bra sätt att arbeta på då man gör 
kvalitativa intervjuer.  
 
Då jag själv har läst till grundskollärare med inriktning på de tidigare åren, ville jag att arbetet 
skulle vara fokuserat på dessa. (Nu när förskoleklassen också finns på skolan ansåg jag att det 
tillhörde lågstadiet). Därför är dessa skolor i mina intervjuer likvärdiga i antalet elever och 
stadium. Endast en skola har högstadium. "Mina skolor" skulle också finnas inom samma 
kommun fast på helt geografiska olika ställe, på sätt får man en vid spridning inom 
kommunen. Landsbyggd, stad och ytterområde finns med i undersökningsbilden, samt att en 
del skolor nästan bara har svenska elever, medan andra har hälften invandrare (se respektive 
presentation).     
 

2.2 Metodval 
Att välja ett ämne där det inte finns så mycket tidigare forskning var inget medvetet val. Jag 
har suttit många timmar och läst budgetpropositioner, lagtexter och skolverksrapporter för att 
få en så klar bild av vad egentligen det statliga bidraget till personalförstärkningar går ut på. 
Nästa steg i processen var att ta reda på hur de olika skolorna hade valt att använda sig av 
bidraget. Jag valde då att göra en kvalitativ studie.  
 
Att bara lämna ut enkäter för en kvantitativ undersökning för att få många svar var inget 
alternativ för mig. Jag ville vara nära mina intervjupersoner i deras egen miljö, för att på så 
sätt kunna känna av saker som inte sägs med ord. Den flexibilitet som råder vid en kvalitativ 
                                                 
27 Bryman, (2002) Samhällsvetenskapliga metoder Liber ekonomi: Lund.  sid. 115 ff 
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intervju gör att den är lätt att anpassa efter situationen. I kvalitativa intervjuer kan forskaren 
avvika ifrån sin intervjuguide och ställa nya frågor som uppkommer. Där igenom kan nya 
intressanta perspektiv från ett ämne avhandlas. I kvantitativa undersökningar med enkäter, är 
risken stor att forskaren får tillbaka sina enkäter till viss del obesvarade. Det finns ingen där 
och påverkar vad som ska svaras på, jämfört med om frågorna skulle ha ställts av en 
intervjuare.  I kvalitativa intervjuer är intresset inriktat mot den intervjuades ståndpunkter, 
medan intervjun i en kvantitativ undersökning speglar forskarens intressen.28 Steinar Kvale 
menar att den stora fördelen med kvalitativa intervjuer är den öppenhet som råder mellan 
intervjuaren och den intervjuade. Han jämför det vidare med en resa, där resenären, som i det 
här fallet är jag, stannar till på olika platser och får olika historier berättade för mig. 29

 
Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer därför att de framför allt ger 
intervjuaren en viss sorts flexibilitet. Genom att följa en slags i förväg gjord intervjuguide har 
man grundfrågorna skrivna. Dessa frågor bildar grunden till vad jag sedan vill få reda på, men 
intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Det är en trygghet i att veta 
att frågeguiden finns som stöd medan intervjun sker. Koncentrationen läggs på lyssnandet av 
vad den intervjuade säger. Därigenom kan man också anknyta till något intervjupersonen 
säger och samtidigt ställa sina frågor där de passar bäst.30  
 
Jag upplevde vid många intervjuer att den intervjuade ofta svarade på mina andra frågor redan 
innan jag hade ställt dem, genom att de berättade lite mer i sitt svar. Då fick jag på något sätt 
hitta en annan lämplig följdfråga som passade. Tryggheten i att ha min intervjuguide tillänglig 
gjorde att jag snabbt kunde koncentrera mig och fortsätta intervjun som planerat.  
 
Min intervjuguide innehöll dels tematiska frågor, dels dynamiska frågor. Kvale31 anser att det 
dynamiska handlar mer om känslor och ett bra samspel medan det tematiska bidrar till den 
ökade kunskapen. För att få ut så mycket som möjligt från sitt intervjumaterial krävs det att 
man bedömer frågorna utifrån både det dynamiska och det tematiska. Kvale anser vidare att 
man i förberedelsestadiet bör utforma två olika intervjuguider. Där en får skrivas med 
projektets viktigaste tematiska frågor, medan de frågor som ställs under själva intervjun 
innehåller både tematiska - och dynamiska frågor. Jag skrev därför ner mitt syfte med ett antal 
frågor på ett mycket tidigt stadium, så att jag sedan kunde gå tillbaka till frågorna och se om 
mina intervjupersoner gett mig de svar jag ville ha (se syfte och frågeställningar sid. 4). 
 
 

2.3 Kontakten  
När jag hade fått namnen på mina tilltänkta intervjupersoner, som i detta fall var sex rektorer 
på olika skolor, skrev jag ett brev där jag kort förklarade vem jag var och vad jag gjorde och 
vad jag ville med undersökningen (se bilaga 2). Jag skickade sedan ut brevet via e-post till 
rektorerna, där jag även skrev mitt telefonnummer i fall de ville fråga något. Jag blev positivt 
överraskad då många rektorer svarade ganska snabbt. De var villiga att låta sig intervjuas. De 
rektorer som inte svarade på mina mejl, ringde jag upp och vi bestämde på så sätt tid muntligt. 
I samtliga fall då intervjutid bestämdes, sände jag ut frågorna i förväg till informanterna via e-
post (se bilaga1), samt att jag talade om beräknad tidsåtgång för intervjun. Eftersom mina 
frågor krävde svar på redovisningar, som vad skolan hade gjort för Wärnerssonpengarna, hade 
                                                 
28 Bryman, Alan (2002) Sid. 300 
29 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun .Studentlitteratur: Lund. sid.12 ff. 
30 Bryman. sid. 301 ff. 
31 Kvale (1997) sid.121 ff. 
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det inte varit rättvist mot rektorerna att inte ge frågorna i förväg. Rektorerna hade på så sätt 
god tid på sig att eventuellt finna de dokumentationer som skolan hade gjort angående 
Wärnerssonpengarna.  
 
 

2.4 Min förberedelse 
Eftersom min studie till stor del är grundad i hur enskilda skolor har arbetat med det extra 
statliga bidraget "personalförstärkningar", var det viktigt att få bra kontakt med rektorerna på 
dessa skolor. Jag måste noga förbereda mig på intervjusamtalen. Det material som jag samlar 
in via intervjuerna är avgörande för hur min analys kommer att bli. Kvale32 beskriver det som 
att intervjuaren själv måste besitta många goda egenskaper för att lyckas. Man ska ha goda 
kunskaper i det ämne som avhandlas i intervjun, samt kunna samspela med intervjupersonen 
man intervjuar. Om man har god kunskap i ämnet som ska intervjuas om gör att intervjuaren 
ledigt kan förflytta sig från det ena ämnet till det andra, utan att bli störd.  
 
Genom att verkligen lyssna på vad intervjupersonen säger går det också lätt att skapa 
intressanta följdfrågor. Med hjälp av mina diskussioner och via intervjuer med tjänstemän 
inom kommunen, kunde jag minska min egen intervjuguide och koncentrera mig på några få 
verkligt viktiga frågor. Eftersom jag har en viss vana av att intervjua personer med olika sorts 
bakgrund vet jag att förberedelse inför en intervju måste vara noggrann och metodisk. 
Oförberedda uppföljningsfrågor och ett visst mått av ledande frågor finns med i varje intervju, 
för att ibland hjälpa till vid otydliga svar. Kvale33 menar att ledande frågorna med fördel kan 
användas inom den kvalitativa forskningen för att skapa nya och intressanta kunskaper. Det är 
bara frågan om hur och vart vi väljer att leda dem. Genom att jag är väl insatt i mitt ämne kan 
jag också välja inriktning på intervjun. Jag tolkar vad intervjupersonen säger och genom att 
ställa ledande frågor får jag sedan klart för mig om tolkningen var rätt.  
 
Intervjupersoner är olika påverkbara. Talar man med yrkesmän om deras yrke bör de 
sannolikt inte vara så påverkbara, där igenom borde inte ledande frågor påverka svaren till så 
stor del. Ibland är det befogat att ställa ledande frågor, då man vill få klarhet i något som 
tidigare har yttrats, för att på så sätt se om personen verkligen menade vad han sade tidigare.34    
 
          

2.5 Intervjuernas genomförande  
Intervjuerna ägde rum i december 2004, i de skolor som jag valt ut för min studie. I ett fall 
hade rektorn precis slutat på skolan och därför skedde intervjun på en annan plats. Men vid ett 
annat tillfälle besökte jag dock den aktuella skolan för att lokalisera mig om platsen och 
studera skolans atmosfär lite bättre. Bryman35 talar om vikten av att bekanta sig med den 
miljön som intervjupersonen arbetar i, för att på så sätt få mer förståelse för det som kommer 
fram under intervjun. I de skolor som jag besökte åkte jag alltid runt i närliggande område för 
att se vad för slags bostäder som fanns. I vissa fall var det enbart villor och ängar medan vissa 
skolor låg belägna runt höga hus och vägar med biltrafik Jag såg också till att alltid vara lite 
tidigare då jag skulle genomföra intervjuerna, så att jag kunde gå runt i skolan och på 
skolgården och bara "andas" in miljön.  
                                                 
32 Kvale(1997). sid. 136 ff. 
33 ibid. sid. 146 
34 Larsson, Staffan (1986) Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. Studentlitteratur: Lund. Sid. 28 
35 Bryman (2002) sid. 305 
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Eftersom jag i förväg talat om intervjuns tidsåtgång och vad för slags fakta jag var intresserad 
av hade samtliga rektorer noga förberett sig inför intervjun. Den tidsåtgång som jag hade till 
mitt förfogande räckte väl till. Under en timmes tid hann jag även prata lite friare med 
rektorerna om deras skola, vilket var väldigt intressant i sig.  
 
Jag berättade först lite mer om varför jag valt att fördjupa mig inom detta område, samt att 
rektorerna skulle vara anonyma i min studie. Vid intervjutillfällena hade jag en bandspelare, 
samt en intervjuguide (se bilaga 1) där de främsta frågorna jag ville få svar på var:  
 

– Hur arbetar skolan lokalt med att förstärka sin personal?  
– Kan man se något förbättrat resultat, i så fall hur? 
– Vad anser rektorerna själva om det riktade statsbidraget? 

 
Jag förde anteckningar som ett komplement till inspelningarna. I vissa fall då jag kände mig 
för distraherad valde jag att istället lyssna till intervjupersonen och lita på bandspelaren.   
I ett fall var intervjupersonen ganska reserverad och där följde jag min intervjuguide och 
samtalet blev då ganska styrande från min sida. Medan vid andra tillfällen ville rektorerna på 
något sätt tydligt förklara varför de valt att arbeta på ett sätt, samt försvara sitt arbete. Då fick 
jag också gå tillbaka till mina frågor och ställa om dem till någon slags klarhet uppstod.   
 
Jag försökte också alltid att ställa motfrågor till intervjupersonerna för att få dem att utveckla 
sina svar lite mer så att jag förstod vad de menade. I Kvale36 skrivs det bland annat om, att en 
intervjuare måste hålla sig kritisk till det som sägs, samt att intervjuaren ska minnas intervjun 
för att kunna utveckla samtalet. Genom att referera till det som intervjupersonen tidigare har 
sagt kan man få en klarhet i om min uppfattning av det som sägs är rätt. Eftersom många av 
intervjupersonerna var väldigt villiga att dela med sig av så mycket information som möjligt 
kändes detta lite förvirrat ibland. Men genom att summera intervjun i slutet, fick både jag och 
de en chans att göra ett avslut. Jag bad att få ta kontakt med mina intervjupersoner ifall några 
ytterligare frågor dök upp. Ingen hade något emot detta. 
 

2.6 Undersökningens trovärdighet 
Mot bakgrund av uppsatsens storlek har jag försökt att ge en så sanningsenlig bild som 
möjligt av hur den undersökta kommunen arbetar. Validiteten, det vill säga, om de resultat 
och slutsatser som framställts från min undersökning är tillförlitlig eller inte, kan naturligtvis 
alltid diskuteras. Validitet handlar alltså om hur man observerar, identifierar, eller mäter det 
man säger sig göra.37 Syftet med min uppsats var att undersöka hur en kommun har arbetat 
med Wärnerssonpengarna. Urvalet skulle vara rektorer som varit verksamma under hela tiden 
då bidraget funnits. Samma frågor har ställts till alla sex rektorerna och alla har också svarat. 
Alla rektorer visste från början om mitt syfte med min uppsats. Deras svar baseras från 
faktauppgifter hur de olika skolorna har arbetat. I mitt urval finns skolor representerade från 
ytterområden, centrala delar och från landsbygden. På vissa skolor var det enbart svenska 
elever, medan det på andra skolor var många invandrare. Och genom att välja skolor som 
finns på olika platser inom kommunen blir undersökningen från ett utbrett spektrum och jag 
anser då att mitt arbete får en relativt bra validitet. Men för att få en ännu mer tillförlitlig bild 
av förhållandena, bör man bredda urvalet ytterligare och göra undersökningen på fler skolor.  
 
 
                                                 
36 Kvale (1997) sid. 138 ff. 
37 Bryman (2002) sid. 257 
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Reliabiliteten, alltså om en undersökning som redan gjorts, blir på samma sätt igen om den 
skulle göras om, eller ifall den baseras på slumpmässiga eller tillfälliga grunder, är en viktig 
faktor som mäter hur pass stabil en forskning är.38 Jag anser att mitt resultat har en ganska 
hög reliabiliteten. Jag har under hela processen arbetat med syftet och frågeställningarna i 
minnet. Intervju som metod har gett mig fördelar, då jag har kunnat förklara och diskutera 
otydliga frågeställningar. Jag har också ställt kompletterande frågor i de fall som 
intervjusvaren varit svårtolkade. Genom att alltid ha min intervjuguide tillänglig har jag 
strävat mot att ställa frågorna på ett likvärdigt sätt till alla rektorerna. Eftersom jag i förväg 
bokat tider med rektorerna och berättat lite vad undersökningen skulle handla om, var alla 
förberedda och bekanta med ämnet.  Det kan dock vara så att de olika rektorerna kan uppfatta 
mina frågor på olika sätt, eftersom sättet att ställa frågor, samt variationer på tonfall från min 
sida kan skifta. Med hänsyn till detta kan en eventuell annan undersökning leda till en viss 
förändring i resultatet. Jag tror ändå att om någon annan önskar göra om min studie, blir 
resultatet troligtvis detsamma.     
 

2.7 Presentation av skolorna 
Här nedan kommer en presentation av de sex skolor som jag har undersökt i en större 
kommun i södra Sverige. Allt som är skrivet och analyserat, baseras utifrån vad de sex 
rektorerna säger i intervjuerna. I de fall som några oklarheter uppstått har jag försökt kontakta 
rektorn ifråga för att få min fråga bekräftad. Oftast har de svarat och gett mig klarhet, om de 
inte svarat mig har jag försökt att tolka svaret på ett så rättvist sätt som möjligt. Då jag skriver 
om antalet pedagoger som arbetar i respektive skola är detta "antalet huvuden" som skolorna 
själv säger. Detta betyder att en person kan gå in i olika klasser, eller att någon pedagog 
arbetar deltid, eller fritidspersonalen som kan vara assistenter på förmiddagen och sedan 
arbeta på fritids på eftermiddagen och räknas som olika personer. Det andra sättet att räkna 
kan vara "årsarbetare", det är då den sammanlagda tiden hopräknat för all personal.   

 

2.7.1 Skola A 
Den här skolan är belägen på landsbygden. Omgivningen är mestadels villor och fria 
naturytor i mer lantlig miljö. Skolan har närmare 300 elever och någon enstaka invandrare. 
Skolan har allt från förskoleklass till årskurs sex. I skolans lokaler finns också fritidshem, som 
ingår i samma rektorsområde. I skolan arbetar ungefär 33 pedagoger, där en del av dem 
arbetar heltid, deltid, eller vissa timmar i olika klasser. 
 
År 2004 fick skolan ungefär 700 000 kronor i "Wärnerssonpengar" av dessa var de flesta 
generella bidrag, endast en liten obetydande del var genom de tester som berättigar elever 
med lågt staninevärde pengar. Skolan har haft nästan likvärdigt resultat varje år då testerna i 
förskoleklassen och årskurs tre gjorts.  
 
Lärarlaget har alltid jobbat aktivt med språket, läsinlärning och matematik, så därför är det 
inte någon större skillnad från tidigare. Utan "Wärnerssonpengarna" skulle det inte gå att ha 
så mycket personal i förskoleklassen och i årskurs ett. Men ingen personal är anställd för det 
här extra bidraget, utan de som redan finns har förstärkt sin tjänst och är mer i klasserna. 
Eftersom skolan har valt att ha andra lärare än ordinarie i både musik och idrott (även slöjd) 
får klasslärarna mindre timmar till klassens förfogande och i vanliga fall skulle de vara 
tvungna att gå in i annan klass. Nu när Wärnerssonpengarna finns får lärarna behålla sin tid i 
                                                 
38 Bryman (2002) sid. 86 
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klassen och det är då möjligt att ha smågrupper, alltså en slags personalförstärkning. Rektorn 
anser att Wärnerssonpengarna har hjälpt skolan, då lärarna nu får mer tid i sina klasser.  

 

2.7.2 Skola B 
Den här skolan ligger i stadskärnans utkant. Runt skolan finns det både lägenheter och 
småvillor, det finns också små anlagda parker i närområdet. Skolan har närmare 250 elever 
och mellan 50 – 60 procent är invandrare. Skolan har Förskoleklass upp till årskurs fem och i 
lokalerna finns också fritidshem som tillhör samma rektorsområde. I skolan arbetar ungefär 
28 pedagoger, där en del av dem arbetar heltid, deltid, eller vissa timmar i olika klasser. 
 
År 2004 fick skolan ungefär en miljon kronor i "Wärnerssonpengar" av det var det cirka  
400 000 kronor utöver det generella bidraget, som var för de elever som hade ett stanine 
mellan ett och tre enligt de tester som görs. Skolan har förbättrat sitt resultat varje år i främst 
årskurs tre då man gör läskedjorna på vårterminen. Då eleverna gör testet "Vad sa du fröken" 
på höstterminen då de börjar förskoleklassen är det väldigt många elever som presterar låga 
resultat (Här måste man ta hänsyn till att mer än hälften av eleverna inte har svenska som 
första språk). Skolan får också andra bidrag, exempelvis kriteriepengar som grundas på 
föräldrars utbildning eller invandrarbakgrund. 
 
Då de första testresultaten visade att många elever på den här skolan behövde mer 
språkträning, valde skolan att byta strategi på sin undervisning. Skolan anställde mer personal 
och vissa pedagoger fick extra tid för att enbart arbeta med språket. Rektorn strukturerade upp 
arbetet så att lärarna visste hur mycket tid de hade till sitt förfogande i varje klass. Lärarlagen 
fick också mycket tid till att diskutera sinsemellan hur de ville strukturera upp allt, samt att en 
del pedagoger fortbildade sig vid sidan om i språket.  
 
De fortbildade pedagogerna och talpedagogen ansåg att barnen behövde något mer än det 
material som redan fanns. De utarbetade då ett material som var mer fokuserat på att eleverna 
själva ska kunna följa sin egen utveckling. Pengar och tid ordnades till dessa lärare som 
strukturerade upp ett arbete som använd än i dag. Skolan har hela tiden arbetat framåt för att 
stimulera eleverna. De har haft gemensamma skolprojekt med överraskningar som "pris". Alla 
elever har tydligt kunnat se resultaten från vecka till vecka och i vissa fall har även 
föräldrarna varit involverade. Skolan har arbetat väldigt hårt med att få alla insatser att 
fungera i, förskoleklassen, årskurs ett och sedan årskurs fyra. Men de har även valt att följa 
upp eleverna i årskurs tre och i årskurs två39 trots att bidraget inte inkluderade de årskurserna. 
De extra "Wärnerssonpengarna" kom väldigt lägligt. Skolan har alltid jobbat tillsammans, 
både pedagoger och i ledningen för att få det här att fungera i hela skolan. I den här skolan har 
man anställt extra personal för att de ska jobba enbart med språket. 
 
  

2.7.3 Skola C 
Den här skolan är belägen i centrum av staden. Närområdet är anlagda parker som har både 
lägenheter, små- och stora villor runt omkring.  Skolan har ungefär 200 elever och lågt 
invandrarantal, några få procent bara. Då kan det vara en del elever som kommit direkt från 
förberedelseklass. I skolan finns det förskoleklass upp till årskurs sex, samt fritidshem som 

                                                 
39 Det extra statliga bidraget kom att innefattas av årskurs två år 2004, men detta var innan.  
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finns i samma byggnader. I skolan arbetar det ungefär 18 pedagoger. Där en del av dem 
arbetar heltid, deltid, eller vissa timmar i olika klasser. 
 
År 2004 fick skolan lite mer än 400 000 kronor i Wärnerssonpengar, där under 20 000 kronor 
var för de elever som hade mellan ett och tre på stanineskalan. Skolan har under hela tiden 
som bidraget funnits, haft några få elever som ligger på stanine mellan ett och tre. Resultatet 
där har legat konstant på några få procent varje år. Detta gäller både enligt läskedjorna som 
görs i år tre, samt "Vad sa du fröken" som görs på höstterminen i förskoleklassen.  
 
Under flera års tid har språket varit ett genomgående tema och detta var så även innan 
Wärnerssonpengarna kom. Personalen har blivit utbildad på extratid i ämnen som svenska och 
matematik, där personalen fick ytterligare kunskap i, för barn i behov av stöd.  Man kan inte 
se någon större förändring på arbetssättet i skolan nu för att Wärnerssonpengarna finns, utan 
skolan har alltid arbetat strukturerat för att snabbt kunna upptäcka om något barn behöver stöd 
så att resurser kan sättas in.  
 
Skolan satsar mest på barnen i de lägre åldrarna. Logopeder och speciallärare finns med redan 
i förskoleklass för de elever som behöver extrastöd. Sedan något år tillbaka har skolan också 
använt sig av teckenalfabet i stöd vid den första läsinlärningen, detta upplever skolan vara ett 
bra stöd för de elever som har svårigheter. För de barn som behöver extra, arbetar skolan 
vidare med detta i år två också. Skolan har även använt sig av idrottsläraren som ger 
specialgymnastik till de barn som behöver, för att träna upp motoriken. Den här skolan har 
valt att satsa på små klasser som man delar av vid exempelvis slöjd eller idrott, där har lärarna 
då utökat sin tjänst. Skolan har valt att sprida ut Wärnerssonpengarna till så många pedagoger 
som möjligt, ju fler kompetenser desto bättre, anser de. 
   
 

2.7.4 Skola D 
Den här skolan är belägen i stadskärnans utkant. Området runt omkring är parker och affärer, 
med små- och stora villor. Även industrier och lägenheter finns i närheten. Skolan har något 
under 200 elever som går på låg- och mellanstadiet, av dessa är cirka 60 procent som har 
någon eller båda föräldrarna födda i annat land än Sverige. Av de resterande 40 procenten har 
många bott utomlands under en period. Eleverna ansöker om att få komma hit. Skolan har allt 
från förskoleklass till årskurs nio och medräknat med högstadiet blir elevantalet över 300. I 
lokalerna finns även fritidshem som tillhör samma rektorsområde. I skolan arbetar det ungefär 
50 pedagoger (inräknat högstadium), där en del arbetar heltid eller deltid, samt att några 
arbetar vissa timmar i olika klasser  
 
Under år 2004 fick skolan ungefär 450 000 kronor för låg- och mellanstadiet med tillhörande 
fritids. Alla bidragen för låg- och mellanstadiet var generella. Enligt de tester som gjorts i 
förskoleklassen och i år tre har skolan haft likvärdigt resultat varje år. De få procent elever 
som ligger på ett stanine mellan ett och tre, är främst i förskoleklassen. 
 
Den här skolan har valt att satsa på alla elever som behöver extra stöd. Specialpedagogen 
arbetar med de elever som behöver extra träning och detta tack vare Wärnerssonpengar. Utan 
de extra pengar som skolan får genom Wärnerssonpengarna hade eleverna säkerligen fått en 
mer traditionell undervisning i svenska. Nu har eleverna också olika läsprojekt som skolan 
även har involverat föräldrarna i. Skolan satsar mycket på de lägre åldrarna, men de 
inkluderar även de årskurser som inte omfattas av Wärnerssonpengarna, främst då genom 
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lärosättet. Mycket utav den undervisning som skolan har arbetat med i klasserna tidigare 
fortsätter nu också. Olika lärarlag har "plockat ihop" bra erfarenheter från tidigare 
anställningar på andra skolor. På personalmötena kan det lika ofta vara rektorn som 
pedagogerna som ger förslag på hur eleverna ska få bäst undervisning och ganska ofta är det 
från specialpedagogerna. Skolan försöker också ha en röd tråd som löper genom alla 
årskurserna, allt från förskoleklassen till årskurs nio. Då diskuteras vad eleverna ska klara av i 
respektive årskurs och ämne. Skolans pedagoger för ständigt den diskussionen hur något kan 
utvecklas och bli bättre till nästa gång. Rektorn anser att den här skolan har fördelen före 
andra genom att eleverna aktivt får välja om de vill komma hit och sådant ger engagerade 
föräldrar. 
 
  

2.7.5 Skola E 
Den här skolan ligger i ett närområde till stadskärnan. Miljön är anlagda parker och mycket 
grönområden. På ena sidan finns ett lägenhetsområde och på andra sidan ligger småvillor. 
Skolan har något över 200 elever och utav dem så är 10 till 15 procent invandrare. Då kan det 
vara dels där föräldrarna kommer från annat land, samt att eleverna själva är födda i annat 
land. I skolan finns det från förskoleklass upp till årskurs sex. Inom samma rektorsområde 
finns också fritidshem. I skolan arbetar det cirka 35 pedagoger, där en del arbetar heltid eller 
deltid, samt att några arbetar vissa timmar i olika klasser  
 
Under år 2004 fick den här skolan lite mer är en halv miljon i Wärnerssonpengar och utav det 
var mer än 100 000 kronor för de elever som låg på ett stanine mellan ett och tre. Skolan har 
haft varierat resultat på "läskedjorna" i årskurs tre och "Vad sa du fröken" i förskoleklassen. 
En liten förbättring kan man se på "läskedjorna" från de tre år som bidraget funnits. 
 
Skolan hade innan det extra statliga bidraget kom valt att dela in eleverna i så kallade 
samarbetsklasser, där man håller ihop hela årskursen och sedan har ett arbetslag kopplat kring 
barnen, beroende på resurser. Barnen delas in i behovsgrupper i basämnena (från år ett), allt 
från tregrupper till grupper på åtta barn, beroende på vad barnen behöver. Detta system följer 
även med barnen upp i årskurserna två och tre. Skolan har valt att satsa mest på de lägre 
åldrarna. Personalen har här utökat sin tid och detta är tack vare Wärnerssonpengarna.  
 
 

2.7.6 Skola F           
Den här skolan ligger i stadskärnan och omgivningen är endast lägenheter och vägar. Där 
finns också affärer och industrier och grönområdena är anlagda gräsplaner. Skolan har över 
350 elever, varav ungefär hälften av dem är invandrare. Många av dem kommer direkt ifrån 
förberedelseklass och en del har föräldrar som är födda i något annat land. I skolan finns från 
förskoleklass till årskurs sex. I skolan arbetar ungefär 45 pedagoger, där en del arbetar heltid 
eller deltid, samt att några arbetar vissa timmar i olika klasser. Fritidshemmet finns på annat 
rektorsområde, medan fritidspersonalen arbetar i skolan på förmiddagarna.  
 
Den här skolan får nästan en och en halv miljon kronor i Wärnerssonpengar, då är 
fritidshemmet borträknat eftersom det tillhör ett annat rektorsområde. Av de pengar som 
skolan får från det extra statliga bidraget är den större delen för de elever som hade mellan ett 
och tre i stanine på testerna "Vad sa du fröken" och "Läskedjorna". På testet "läskedjorna" har 
eleverna försämrat sig lite genom åren. I förskoleklassens test "Vad sa du fröken" finns det 
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många elever som ligger på ett stanine mellan ett och tre, vissa år mer än hälften. Då får man 
också ta hänsyn till att skolan har många elever med ett annat förstaspråk än svenskan. 
 
Den här skolan har valt att ha mindre klasser, där medeltalet ligger på ungefär 20 elever i 
varje klass. Skolan satsar mycket på språkträning och att ha mer personal i klasserna, detta 
innebär att man har mer tid för den enskilde eleven. De har en logoped som är helt anställd för 
Wärnerssonpengarna, utöver sin undervisning handleder logopeden de övriga pedagogerna.  
 
Den här skolan har haft mycket in- och utflyttningar under de senaste åren vilket gör att 
klasserna i vissa fall varit ganska stökiga, eftersom grupperna ständigt ändras. Skolan har 
därför under många år arbetat med värdegrund och positivt bemötande, så att det ska gå över i 
språket så småningom. Eleverna får träna på hur man ska tala till varandra samt hur de ska 
bemöta sina kamrater på bästa sätt. I vissa fall har detta varit den enda vägen att gå för att få 
eleverna mottagliga för undervisning. Skolan får också andra "stödpengar", där en del är för 
barn i behov av särskilt stöd, samt en del som baseras på föräldrarnas utbildning och 
invandrarbakgrund. 
 
Rektorn anser att arbetslagen diskuterar dessa pengar alldeles för lite, eftersom skolan har 
många elever som har problem tas den mesta tiden till hur man ska arbeta med dem för att 
bedriva en bra undervisning. Det är också få föräldrar som känner till det extra statliga 
bidraget. 
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2.8 Analysarbetet 
I mitt analysarbete har jag inspirerats en del av Starrins m.fl.40 metodbeskrivning av 
"Grounded theory". Att arbeta efter "Grounded theory-metoden" innebär att forskaren samlar 
in datauppgifter, vanligtvis från ett ämnesområde, som forskaren sedan undersöker i teori. 
Utefter de svar som framkommer analyseras detta på ett systematiskt sätt under 
forskningsprocessens gång. Insamling och analys av data sker parallellt och i ett samspel med 
varandra .I "Grounded theory-metoden" betonas det att forskaren inte ska inleda sitt arbete 
med allt för många förutfattade meningar. Efter hand som arbetet pågår kommer ordning och 
struktur att framträda. 41   
 
Detta analysarbete sker i liten skala inom ramarna för mitt uppsatsarbete, därför har den 
teoretiska mättnad som Svensson och Starrin beskriver inte kunnat uppnås. Jag har då endast 
genomfört en intervju med vardera rektor och i vissa fall kontaktat dem vid ytterligare frågor. 
En del följdfrågor som också var intressanta i sig, har fått lämnas därhän, eftersom mitt arbete 
då skulle ha blivit för stort. Det innebär också att en del intressanta teoretiska ledtrådar (idéer) 
som jag fann tänkvärda inte har kunnat följas upp så att de ingår i analysen, som till exempel, 
ledarskap, specialpedagogernas roll på skolan, eller hur friskolorna arbetar med 
Wärnerssonpengarna.  
 

2.9 Kodning och kategorisering   
När de första intervjuerna var genomförda och transkriberade började jag att analysera mitt 
arbete. Med pennan i hand försökte jag att utläsa vad intervjupersonerna verkligen berättade. 
Några ytterligare frågor uppkom. De som jag bedömde rimliga att ha med i min frågeguide, 
fick jag lägga till och fråga om per elektronisk kontakt hos dem som jag redan intervjuat, samt 
att jag skrev ner dem i min frågeguide till de intervjuer som inte hade gjorts. Då alla 
intervjuerna var gjorda, sammanfattades alla utsagor i marginalen och jag försökte hitta det 
mönster som var mest framträdande. Till min hjälp av kodningen skrev jag korta 
anteckningar, så kallade "memo", som jag sedan häftade fast vid varje intervjuutskrift av 
rektor på respektive skola. De anteckningar, eller noteringar är mycket viktiga för dem som 
analyserar. "Memo" hjälper den som forskar att inte glömma idéer och olika tankar om olika 
teman.42 Jag fann det väldigt lätt att minnas de kategorier som jag hade kommit fram till 
under analysen, då jag hade dessa "memo". Jag återvände ofta till dem för att få någon slags 
klarhet, då min analysprocess ibland var svårtolkad.    
 
I Starrin m.fl.43 formuleras ett antal så kallade "tumregler" för att underlätta arbetet för den 
som kodar öppet. Jag försökte utifrån dem se vad mina datauppgifter uttrycker och jag frågade 
mig hur jag bäst kunde kategorisera in de egenskaper (sakområden) som framkom i 
intervjuerna. Jag försökte även titta på vad för slags problem som var de största enligt mina 
intervjupersoner, samt hur de valde att angripa dessa. Nästa steg i analysprocessen var att 
jämföra intervjuerna med varandra för att finna eventuella likheter eller skillnader. Jag 
försöker utifrån dessa föra mitt arbete framåt utifrån de frågor som jag ansåg mig fått svar på 
via frågeställningarna. Genom att kategorisera in svaren man får från en intervju, tolkas 

                                                 
40 Svensson, Per-Gunnar, Starrin Bengt (1996) Kvalitativa studier i teori och praktik. Studentlitteratur: Lund. 
Sid. 106 ff. 
41 Bryman (2002) sid. 305,375 
42 ibid. sid. 380 
43 Starrin m.fl. (1996) sid. 109 ff 
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många olika begrepp, som därefter jämförs med varandra. Man söker alltså efter ett mönster, 
det vill säga hur allt hänger samman, alltså där liknande händelser (svar) kan ges ett namn.44  
 
I mitt fall började jag efter hand se konturerna i mitt datamaterial och jag kunde utläsa att fyra 
av sex intervjupersoner gav liknande svar. De två övriga intervjupersonerna fick stå som 
motpol till de övriga. Detta sätt att koda kan jämföras med selektiv kodning, som fokuserar 
kodningen mot de huvudvariabler som framkommit i de flesta av svaren. 45 Man väljer alltså 
ut en kärnkategori som man relaterar till de andra kategorierna som framkommer. En 
kärnkategori är den centrala medelpunkten som de andra kategorierna samordnas kring.46  
I mitt fall kan man säga att fyra rektorer/skolor svarade ungefär samma sak, medan två 
rektorer/skolor hade andra förklaringar på mina frågor.  
 
 
I resultatdelen från min djupstudie beskrivs kategorierna som motpoler mot varandra och det 
är främst från dessa sex huvudområden jag kommer att diskutera:  
 
1. Personaltäthet  
– de skolor som har anställt extra personal  ställs som jämförelse –mot –  de skolor som låtit 
redan befintlig personal gått upp i tid 
 
2. Undervisningssätt  
– de skolor som har ändrat sitt undervisningssätt efter Wärnerssonpengarna  - mot – de skolor 
som undervisar på samma sätt som tidigare 
 
3. Föräldrarmedverkan  
– de skolor som har involverade föräldrarna i verksamheten   -mot-  de skolor där föräldrarna 
ej är involverade alls  
 
4. Wärnerssonpengarna  
–  de rektorer som är positiva till Wärnerssonpengarna  -mot-  de rektorer som är mindre 
positiva 
 
5. Kommunens direktiv  
– de rektorerna som är positiva till kommunens direktiv  -mot-  de rektorer som är mindre 
positiva  
 
6. Testresultat 
– de skolor som har förbättrat sitt resultat, enligt kommunens mätinstrument   -mot-  de skolor 
som har oförändrat, eller sämre resultat 
 
I samtliga intervjusvar redovisade rektorerna att de delat in klasserna i olika mindre grupper, 
vilket behandlas i avsnittet "Klassstorleken" 
 

                                                 
44 Starrin. sid.109 
45 Bryman. (2001) sid.110 
46 ibid. (2001) sid. 377 ff 
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3.RESULTAT 
I detta kapitel redovisas de olika kategorierna utifrån den analys som gjorts av materialet 
baserat på intervjuerna från de sex rektorerna på sex olika skolor i en kommun i södra 
Sverige. Citat från rektorerna skrivs med indrag, samt bokstavsbenämning på skola/rektor (se 
tidigare). I "Wärnerssonpengarna" och "kommunens direktiv" går svaren från rektorerna i 
varandra jag har därför valt att redovisa dem tillsammans. I kategorin "Testresultat" redovisar 
jag ifall rektorerna själva tror att arbetet har gett resultat i och med den personalförstärkning 
som skolan ska ha gjort. 
 

3.1 Personaltäthet 
Alla skolorna har låtit sin egen personal utöka sin tid. I flera av de intervjuade skolorna 
uppges att fritidspersonalen finns som extra resurs i klassrummen. Det är främst i de lägre 
åldrarna som man satsar mest och har mer personal i klasserna. Det kan då vara att 
förskolläraren följer med klassen i hela lågstadiet. Flera av skolorna har ganska stora klasser 
med upp till 30 elever i varje klass. Eleverna delas in i grupper så som många skolor alltid har 
gjort sedan tidigare. Det kan vara halvklass eller i nivågrupperingar. Wärnerssonpengarna 
kom väldigt lägligt och har gjort det möjligt för många skolor att fortsätta det arbete som de 
tidigare startat.  
                          
 Vi har en stor etta på 29 elever, men där har vi då kunnat ha ungefär en och en halv 
 lärartjänst, plus en speciallärare, plus viss fritidsledarassistans. Det betyder att den  
 bemanningen total är större. Och den skulle jag inte haft råd med om jag inte hade 

haft Wärnerssonpengarna […]Det handlar ju mer om personalförstärkning och det är 
ju det som är tanken också (A). 

 
 Vi har haft förstärkt personalresurs, många skolor sätter in en extra halvtid rakt över, 

så har vi inte gjort här utan vi har räknat med, dels logoped som stöttat upp […] vi 
har duktiga idrottslärare och då sätter vi in dem, med specialgymnastik för de här 
barnen. Sen har vi speciallärare, sen har vi extra förstärkning med förskollärare i F-1. 
Vi försöker tackla olika sidor av problemet, vi har inte satt in en halvtids resurs.  

 […] De jobbar på skolan ändå, så att det är en del av deras tjänst som vi tar av 
Wärnerssonpengarna (C).  

 
 Det är alltså fyra personer som jobbar med ettan. Vi delar in dem i behovsgrupper i 

svenska och matte, eftersom det är basämnena. De här grupperna kan vara allt ifrån, 
kanske bara tre barn eller åtta, beroende på vad de behöver. […] Vi gör det i ettan, 
tvåan och trean och vi satsar mer resurser i de lägsta åldrarna (E).    

 
  
De skolor som har valt att också anställa ny personal är de skolor som fått extra bidrag enligt 
de tester som gjorts. Skolorna B och F har hög invandringskvot och de får också 
kriteriepengar från kommunen som beräknas utefter föräldrarnas utbildning eller om den 
invandrade eleven har föräldrarna som är utomnordiska. I skola F anser rektorer sig få 
alldeles för lite pengar och tycker att situationen är ganska svår. Rektorn säger att den här 
skolan borde diskutera ännu mer i arbetslagen hur man ska bäst lägga resurserna, men 
mycket av deras tid går åt till att lösa olika konfliktsituationer mellan eleverna och lärare. När 
Wärnerssonpengarna försvinner vet rektorn inte hur personalfrågan ska lösas.    
 

 […] alltså det är ju jätteviktigt i ett invandrartätt område, där är det ju språket, 
språket hela tiden. Så det jobbas väldigt mycket på det. Jag använder ju de personer 
som jag har här till Wärnerssonpengarna. Det är få jag har anställt extra, någon har 
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jag som det står "Wärnersson i pannan på"[…],en logoped. Det är bara att ta bort 
henne om pengarna skulle försvinna, bara och bara, det måste jag ju göra då (F). 
 
    

I skola B som också har mer än hälften invandring har rektorn en dialog med sin personal. 
Rektorn har också varit väldigt tydlig med pengarnas syfte. Rektorn har styrt upp och hela 
tiden gett personalen tid till att utveckla sina pedagogiska kunskaper. Efter de tester som är 
gjorda för terminen kan personalen få extratid med varandra ibland hela dagen och vikarier 
sätts in i klasserna. Detta anses som viktigt för att personalen ska kunna "prata ihop" sig, så 
att alla elever fångas upp. Eftersom skolan arbetat så aktivt med personalutbildningar i 
språkutveckling känner rektorn ingen stor oro för framtiden. 
 

[…] för vi inte pengar till de här resurserna då försvinner ju de här pengarna bort så 
småningom, men arbetssättet, medvetenheten får aldrig försvinna. […] Det blir 
väldigt tydligt för en lärare "att det går att göra saker". Ibland är det ju så här att vi 
har dom elever vi har. De har inte bättre kunskaper än så, men vi gör allt vi kan. Men 
det går att göra, vi kan lyfta dem (B). 
 

 

3.2 Undervisningssätt 
Fler av de skolor/rektorer som blev intervjuade, bland andra skolorna A, C, E, uppger att 
deras pedagogiska arbetssätt inte ändrats nämnvärt sedan Wärnerssonpengarna kom. De har 
redan tidigare strukturerat upp en arbetsplan som de är nöjda med. Eleverna gör ett ganska 
bra resultat på de tester som görs och har legat på ungefär samma nivå hela tiden, så de 
skolorna känner inget behov av att byta lärosätt. Skola A och E arbetar också efter en 
pedagogisk modell, Bornholmsmodellen47, mest då i förskoleklassen och de tidigare åren och 
det har skolan gjort sedan tidigare. Tack vare Wärnerssonpengarna kan skolorna ha kvar den 
befintliga personalen och dela in eleverna i olika grupper.   
  
 […] Vi behöver ju alla resurser som vi kan, men vi började ju med det här sättet att 

arbeta innan vi hade några Wärnerssonpengar, […] sedan har det här systemet fått 
rulla med då och det tog ju sex år innan det var genomförbart. Det var inget vi 
ändrade på och det var mycket som behövde göras (E). 

 
Jag kan väl känna så här ungefär, så här har vi jobbat förut, det är inte så att det är 
revolutionerande att man helt plötsligt har ändrat massor… Det är klar att man gör 
det mera… att man gör de här testerna för att man ska göra dem, det kanske man inte 
gjorde tidigare […] Det kanske har blivit lite mer struktur på det (C).    

     
 
Specialpedagogerna/lärarna finns med i bilden för att strukturera upp arbetet på många skolor. 
Och där uppger de flesta skolor att dens lön till stor del finansieras av Wärnerssonpengarna. 
Specialpedagogerna/lärarna används mest på lågstadiet för att se vilka elever som behöver 
extra stöd i undervisningen. Skola C upprättar ett slags protokoll för den enskilde eleven, som 
intervjuas i årskurs ett. Man jämför då resultaten med testet "vad sa du fröken" som gjordes i 
förskoleklassen. På så sätt anser sig skolan kunna hitta de elever som behöver mer träning. I 

                                                 
47  Ett vetenskapligt utprovat program för att stimulera och utveckla barns språkliga medvetenhet före 
läsinlärning. Man leker med språket på ett lustfyllt sätt, exempelvis: rim och ramsor. 
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mellanstadiet används inte speciallärarna i samma utsträckning, där har en lärare fått utöka sin 
tid istället.  
  

När man tar emot ettan då är specialläraren där hela tiden. För man måste direkt  
fånga upp vilka barn som behöver något extra […], då är hon där hela dagarna (C). 

 
Skola A har bara speciallärare i lågstadiet. De har istället utökat en ordinaries lärares tjänst i 
mellanstadiet. Rektorn anser att eleverna kanske mår bättre av att stanna i klassrummet, att 
det också kan ge resultat. 

 
Jag tror att speciallärarna… motiven att ha dem är på lågstadiet. Då är det 
läsinlärning och återigen matte och det. På mellanstadiet är det också behov men där 
är det också behov att ha så mycket vuxna som kan stötta barnen inne i klassarbetet. 
Det är en liten avvägning det där att gå ifrån (A). 

 
När bidraget först kom anställde skola E en specialpedagog, som koncentrerade sig på de lägre 
åldrarna. Efter drygt ett år slutade specialpedagogen och sedan dess har inte skolan haft någon 
stationerad specialpedagog alls i skolan. Skolans övriga personal får därför ansvara för de 
elever som behöver extra träning.  
  

Vi har en specialpedagog inom vårt rektorsområde, men hon har ett jättestort 
område. Hon har inte specifika uppgifter just för läsinlärning…Hon går emot hela 
vårt område[…]På  skolan är hon inte alls annat än att hon deltar i elevvårdsteamet, 
det är några andra skolor som har engagerat henne (E). 

 
Skola D arbetar väldigt aktivt med specialpedagoger ute i klasserna. Specialpedagogen 
bedriver enskild undervisning med de elever som har låga värden på ett test som man gör 
ibland annat årskurs ett. Skolan köper in extra material, främst böcker i alla nivåer. Eleverna 
läser 20 minuter per dag efter "reading reccovery- metoden" då de har uppnått en nivå på 90-95 
procents läsning rätt uppgraderas eleverna till en högre nivå.  
 

[…]För att det ska vara på rätt nivå ska de läsa 90-95 procents rätt. När man då har 
läst en bok, så har man faktiskt läst en bok, även om…de ser ut så här. [visar en 
enkel bok, uppsatsskrivarens kommentar!], det är en stolthet att faktiskt klara av 
(D). 

 
Skolans bibliotekarie som är delvis anställd för Wärnerssonpengarna, har också arbetat aktivt 
med olika projekt i alla årskurser för att stimulera elevernas läsning. Ett projekt är bokpåsar, 
som både årskurs ett och två delar på. För att fylla påsarna med böcker har skolan sökt bidrag 
från andra fonder. Eleverna byter sedan påsar med varandra varje vecka och i påsen finns ett 
personligt kort med instruktioner i hur eleverna ska gå tillväga när de läst. Alla föräldrarna är 
instruerade i hur de på bästa sätt kan hjälpa sina barn då de läser böckerna hemma. Skolan 
satsar mycket på alla årskurser och inte bara för de som kommunen har gett pengar till, 
eftersom arbetssättet finns i alla klasserna.      

 
Det är…har gjort satsningen rakt över, framför allt tittar vi på…det handlar de som 
behöver extrastödet, vi gör en generell satsning (D). 
  

Skola B som också har många invandrare ändrade sitt pedagogiska arbetssätt ganska markant 
då testresultaten visade att skolan hade väldigt många elever med dåliga resultat. Speciallärare 
anställdes i varje arbetslag och många av personalen började fortbilda sig i språket. De ansåg 
att inget bra och tydligt material fanns att tillgå för skolor med de här problemen. De 
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utarbetade därför ett eget material som eleverna och deras föräldrar själva ser elevens egen 
utveckling, liknande en portfolio. Skolan har här liksom skola D valt att innefatta alla 
årskurser och inte bara de som kommunen har gett pengar för eftersom diskussioner i 
arbetslagen har förts från de handplockade personerna som bara skulle arbeta med språket. 
  

Vi har kört i trean och fyran också fast vi inte har haft pengar. För vi har tagit det 
här till arbetslagen, de här resurserna. Så det kändes väldigt roligt att se: Satsar man 
och man är målmedveten, man har särskilda personer som vet att de är anställda att 
bara jobba med språket. Att man inte bara lägger ut det som en allmän resurs på en 
lärare, då ger det resultat. (B) 

 
Skola F, har som skola B många invandrare, har inte någon gemensam pedagogisk inriktning 
för de lägre åldrarna. Skolan har haft många elever som flyttar från skolan och många elever 
som också flyttar in till skolan. Gruppsammansättningen ändras hela tiden och till viss del går 
tiden åt till att försöka lösa många konflikter som finns på skolan. Utöver specialläraren och 
logopeden som har utökad tjänst för Wärnerssonpengarna, finns det extra fritidspersonal i varje 
klass för att stödja både elever och pedagoger. Skolan har därför valt att arbeta mycket med 
värdegrund. 
 

Det här andra som jag menar… Vi tänker ju på Wärnerssonpengarna, vi tänker 
direkt på att man tränar och jobbar med bokstäver och man lyssnar, man hör, man 
formar och alltihop. Men det där barnet måste sitta på stolen först och måste vara 
mottaglig för att ta emot en undervisning och det har jag jobbat jättemycket med. 
[…] Vi har ju vissa problem… utåtagerande barn som tar väldigt mycket kraft och 
tid, som man ibland måste ägna så mycket åt. Det blir inte alltid tid över till det 
andra. De märks, dem måste man ta ner på jorden annars kan man inte bedriva 
undervisning alls (F). 

 

3.3 Föräldramedverkan 
Utav sex skolor är det bara två skolor som säger sig aktivt föra ett samarbete med föräldrarna. 
De resterande fyra skolorna säger att det är få föräldrar som vet om Wärnerssonpengarna. 
Skolan pratar inte om pengarna och föräldrarna frågar inte. Skola A och C har valt att 
informera föräldrarna via kvalitetsredovisningarna och då skolan har samrådsmöte.  
 

[…] Det står ju om det i kvalitetsredovisningen och det är ju en officiell handling, 
men jag vet inte om föräldrarna läser kvalitetsredovisningarna. Det tror jag inte de 
känner till (C). 

 
Skola B och D har aktivt involverat föräldrarna i elevernas inlärning. Skola D har många 
invandrare, då är det i många fall främst från gästarbetande föräldrar samt att många har valt 
den här skolan då familjen har kommit till Sverige för att någon eller båda föräldrarna fått 
arbete i Sverige. Den fördelen med att många väljer den här skolan är att föräldrarna därmed är 
väl insatta i vad för slags undervisning skolan bedriver gentemot eleverna. På föräldramöten 
får föräldrarna tydliga instruktioner i hur de ska bäst kunna stötta sina barn i deras skolarbete 
med läsinlärning och språkutveckling. Föräldrarna hjälper också skolan med insamlingar till 
böcker för skolans bibliotek, samt att de skänker böcker själva. Skolan för hela tiden en dialog 
med föräldrarna för att få dem att inse ifall dens barn verkligen behöver hjälp. 
 

Det bygger mycket på att föräldrarna måste vara med. De måste förstå att: Har du ett 
så lågt värde och du sätter en text framför dem, det är dömt att misslyckas. […] De 
var djupt bekymrade och då får du med även dem. […] Vi har fördelen att man 
väljer oss…det ger engagerade föräldrar (D). 
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I skola B finns de mer än hälften invandrare, varav många som har en eller båda föräldrarna 
som kommer från ett annat land än Sverige. Att föräldrarna kommit till Sverige beror inte i 
första hand på att de fått arbete här. Eftersom skolan är belägen i ett socialt tungt område 
bestämde rektorn tidigt att alla måste vara med och satsa för att eleverna skulle nå ett bättre 
resultat. Lärarna har hela tiden informerat föräldrarna om hur viktigt det här projektet var. 
Skolan utmanade eleverna i ett läsprojekt med en överraskning som pris, där också 
föräldrarna var involverade.  
 

[…] Tjatat om de här pengarna, hur viktigt det är. Vi har haft olika läsprojekt som 
föräldrarna var inblandade i.[…] Klarar vi det skulle rektorn bjuda på en 
överraskning. (B)  

 
Skola F som är liksom skola B belägen i ett socialt tungt område, har inte alls informerat 
extra till föräldrarna om Wärnerssonpengarnas existens. 
 

Det finns ju alltid någon som jobbar inom verksamheten som säger något någon 
gång. Några vet. I våras då vi skulle slå ihop några klasser var det någon som frågade 
"finns det inga Wärnerssonpengar?" Då visste man väl inte riktigt var det var, men 
att det fanns extrapengar det visste man (F). 

 

3.4 Wärnerssonpengarna – kommunens direktiv 
Många av de intervjuade rektorerna är positiva till det extra statliga bidraget och till 
kommunens direktiv för att få bidraget. Skolorna A, B och D är enbart positiva och tycker att 
den politiska styrningen har varit väldigt bra. Genom att staten ger direktiv hur pengarna ska 
användas kan man på något sätt se att pengarna går till skolorna och inte försvinner i en slags 
allmän del, anser de. Skola B är mest positiv till pengarna. Den tydliga satsning som staten 
gör med det riktade bidraget anser rektorn är enbart positivt. I och med att dessa bidrag är 
styrt måste du också kunna redovisa hur skolan har jobbat. 
 

[…] Det här tycker jag är jättebra att man gör en tydlig satsning, att man styr. För 
styr du politiskt väldigt tydligt, det är då du kan få resultat. Om man säger att nu får 
ni pengarna här så att ni tar hand om alla elever och jobbar med språket, jaha, ja, just 
det. Då lägger man ut resurserna i arbetslagen. Här har ni extraresurser. Men nu styr 
man. Det ska vara extra personal att jobba med språket i Förskoleklassen, i år ett, i år 
fyra. Och tydligt ska man kunna resovisa det (B). 

 
Skola D tycker att det generella bidraget är för litet om man bara får det generella och att det 
är svårt att göra så mycket i klasserna. Att det är inriktat på årskurserna anser rektorn är bra 
och det är svårt att se hur man skulle ha gjort på annat sätt. När de riktade pengarna 
försvinner kommer skolan inte att byta arbetssätt, utan försöka fortsätta som tidigare.  
 

[…] Jag kan tycka att man har haft ett fokus på årskurs tre, det tror jag är bra, för då 
hittar du den här till nationella proven i år fem, då har du två år på dig att faktiskt 
sätta in insatser (D). 

 
Skola A: s rektor anser att kommunaliseringen som skedde med skolan inte var lyckad, att det 
är svårt för skolorna att fungera, då deras tid går åt till så mycket annat än skolplanering. 
Wärnerssonpengarna som tydligt skulle riktas mot något är enbart positivt, annars är det lätt 
att pengarna försvinner. Redovisningen är ett sätt för dem att kontrollera vad de gör med 
pengarna. 
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[…] Det är bra med tanke på det här med nästan alla projektmedel idag att man också 
själv ska bidra. I kommunen tycker jag inte minst, eftersom vi sitter här ute och 
ibland får en känsla av att pengarna [statsbidragen] försvinner i ett svart hål. […] Då 
tvingas vi att redovisa och har koll på det…Jag tycker det är klokt det här med 
"Wärnersson" (A). 

 
Tre skolor är lite mindre positiva till det statliga bidraget. Skola C och E tycker att det är bra 
att skolan får extra pengar men att det borde vara upp till var och en skola att bestämma själv 
hur man bäst skulle förvalta pengarna. Ovissheten om man ska få pengarna är också ganska 
stor anser de och det kan vara svårt att planera, det blir mer kortsiktigt. Rektorn i skola C 
anser att det utökade bidraget är en tillgång för skolan, men att skolan själv skulle få 
bestämma i vilka årskurser som de skulle förvaltas.  
 
Skola E anser att resurserna i skolan är alldeles för små och att om kommunen skulle ge mer 
pengar till skolan så skulle Wärnerssonpengarna riktas mot det som det var tänkt från början. 
Rektorn bedömer situationen som svår då man från ena året får pengar för en klass som har 
många elever som behöver särskilt stöd. Nästa år kan pengarna försvinna för att nästa kull 
gjorde bra ifrån sig på testerna. Klassen som behöver extra stöd finns ju kvar fortfarande, fast 
bidraget inte berättigar dem. Rektorn tycker att skolan, eller rektorsområdet skulle få 
bestämma själv hur man bäst ska förvalta det extra statliga bidraget. Men det är ändå positivt 
att få extra pengar då ekonomin redan är kärv. 
  
 

Det är ovisst. Jag tycker att det vore bra om man visste att under en femårsperiod 
kommer vi få de här pengarna till skolan… Vad och hur man ska använda de här 
pengarna måste man få bestämma själv ute på varje skola. Det är frågan om de 
resurser man har, den personal man har.[…] att vi inom området som jobbar nu kan 
bestämma det, där vi bäst känner att vi behöver (E). 

 
Skola F med många invandrare känner att pengarna aldrig räcker till, trots att skolan får extra 
utöver det generella bidraget. De skolor som är belägna i ett tungt socialt område behöver 
alltid mer resurser, anser rektorn. Rektorn anser vidare att kommunen borde basera bidragen 
mer utifrån Wärnerssonpengarna från de tester som görs. Förr handlade det inte bara om 
pengar i skolan. Nu är en rektors jobb så mycket annat och ekonomin är en ansenlig och 
ganska tung bit. Det finns aldrig tillräckligt med pengar och ibland är det svårt att precisera 
till vilka årskurser som pengarna går.  
 

Det finns ju skolor som man knappt har någon som är stanine ett till tre, då behöver 
de väl inte en massa pengar för att jobba med det här. […] Jag tycker att det skulle 
styras mer där man behöver, helt klart. Det är lätt för mig att säga, titta på mina 
siffror här, titta på den här skolan. Då tycker jag ju att vi behöver mer. Vi känner ju 
att vi ibland skulle kunna göra mer bara vi hade mer personal (F). 

    
 

3.5 Testresultat 
Fler skolor av de intervjuade säger sig se att det extra statliga bidraget till 
personalförstärkning har gett resultat bland eleverna. Även om många skolor har arbetat 
strukturerat även tidigare kan de känna att de har mer konkreta medel för att mäta kunskapen 
på. Några av rektorerna har inte studerat resultaten så noga utan säger att speciallärarna sköter 
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hela processen. Andra menar att det är inte bara genom resultaten som man ser om eleverna 
har förbättrat sig. 
 
Skola D anser att man mycket tydligt kan se resultat från den extra satsningen. I och med att 
de elever som behöver, nu tränas mer.  

 
Man ser det på testerna naturligtvis och du ser det på att barnen klarar läsförståelsen 
bättre. Att de klarar matte- och NO-texterna, som är jättetuffa redan i årskurs fyra 
(D). 

 
I skola A anser rektorn att resultatet inte bara kan mätas i siffror. Skolan har haft en 
medveten satsning med språket och naturligtvis hjälper det alltid någon enstaka elev. Men det 
främsta arbetet har varit att skapa nya och roliga projekt där språket har varit inblandat i.  

 
[…] Jag kan svara på att vi har bra resultat. Vi har bra och kompetenta lärare som 
jobbar mycket effektivt med läsinlärning och med matte och språket. På det sättet har 
vi inte sett någon skillnad med det här […] alltså mycket sådant som inte mäts i 
testerna. Men som naturligtvis hjälper att förbättra totalbehärskningen av ett språk, 
sitt eget … utrycka sig (A). 

 
Rektorn har i skola B hela tiden försökt uppmuntra och stötta personalen i att målmedvetet 
arbeta framåt. Genom att rektorn ger lärarna stöd, får eleverna automatiskt en trygghet som 
betalar sig i framtiden, anser rektorn. 

 
De här som har fått den här träningen hela tiden. Nu ser vi att resultatet har 
förbättrats. Det känns jätteroligt för man ser ju att skolor som legat högt hela tiden 
för att det kanske inte är ett tungt område, de ligger ju kvar. Man kan förbättra sitt 
resultat där också om man hade använt de här pengarna till språket (B). 

 
I skola F arbetar specialläraren för att testa de elever som behöver stöd. Rektorn anser att det 
inte får bli för mycket tester, det är annars lätt att känna sig så mycket sämre än andra skolor.   

 
[…]Jag får försöka ta bort lite tester. […] Det har hela tiden varit så många som 
behöver, ibland känner man en viss tröstlöshet… man behöver ju så mycket mer för 
att vi ska kunna höja oss i jämförelse med de andra skolorna i stan. Då måste man ju 
behöva mer pengar (F).    

 

3.6 Klasstorleken 
Samtliga av de intervjuade rektorerna säger att skolan har delat in klasserna i smågrupper vi 
olika tillfällen. Främst är det nivågrupperingar, eller flick- respektive pojkgrupper. Skola F 
har också minskat på klassantalet till ett medeltal på cirka 20 elever i varje klass. Eftersom 
många skolor har problem med utrymmen löser de flesta skolor detta med att dela in eleverna 
i grupper i gymnastik, musik och slöjd. Samtliga skolor säger sig använda 
Wärnerssonpengarna till detta (i form av utökad personaltid), även om de innan dessa pengar 
kom arbetade på det viset. 
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3.7 Kategorischema 
 
I detta sammanfattande kategorischema visas resultatet från analysen baserat på 
intervjufrågorna från sex rektorer i sex olika skolor i en viss kommun i södra Sverige. 
Bokstavsbenämningen symboliserar vilken skola som gjort vad.  
___________________________________________________________________________ 

 
          Personaltäthet 

 
Anställt extra personal   redan befintlig personal gått upp i tid 
B, F    A, B, C, D, E, F   (alltså alla) 
___________________________________________________________________________ 
 

                                Undervisningssätt 
 
Ändrat sitt undervisningssätt  arbetar som förut 
B, D    A, C, E, F 
___________________________________________________________________________ 

                                Föräldramedverkan 
 
Involverade föräldrar   föräldrar ej involverade  
B, D    A, C, E, F 
___________________________________________________________________________ 

 
                                Wärnerssonpengarna – kommunens direktiv 

 
Positiva till bidraget   mindre positiv, vill bestämma själv 
A, B, D    C, E, F 
___________________________________________________________________________ 
 

                                Testresultat 
 
Förbättrat resultat   oförändrat eller sämre resultat 
A, B, E    C, D, F  
___________________________________________________________________________ 
 
               Klasstorleken 
 
Minskad klasstorlek gruppindelning vid olika 

tillfällen 
F    A, B, C, D, E, F   (alltså alla) 
 
___________________________________________________________________________ 
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4.SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
I följande avsnitt kommer frågeställningarna i inledningen att diskuteras och i de resultat som 
jag kommit fram till under arbetets gång. I detta avsnitt diskuteras även det som kom fram vid 
analysarbetet samt att jag kopplar det hela till angränsande forskning. 
 

4.1 Avsikter med personaltäthetsbidraget från staten  
Vad är avsikterna med personaltäthetsbidraget från statens sida?   
I och med det extra statliga bidraget till kommunerna "personalförstärkningar" skulle nu 
eleverna skulle nu få en bättre chans att klara alla de mål som finns i läroplanen och i 
kursplanerna, ansåg regeringen. Eftersom bidraget är specialdestinerat att endast användas för 
kommunerna till personalförstärkningar inom skolan, finns det ingen möjlighet för 
kommunerna att använda pengarna på annat sätt. I detta fall är bidraget väldigt lönsamt om en 
viss kommun har en låg personaltäthet innan år 2001. Den undersökta kommunen hade 
ganska normal personalstyrka år 2001 och har också kunnat öka sin personalstyrka i skolan 
och fått ta del av det extra statliga bidraget. Detta fokus på att kommunerna ska anställa mer 
personal till skolorna, för att klara de mål som är uttryckta i läroplanen och kursplanerna, har i 
stort sett varit det enda kravet från regeringens sida.48 Alla kommuner får sedan redovisa till 
Skolverket med hur mycket personal som man sedan har ökat med. Kommuner som har behov 
av att spara har haft svårigheter att få del av bidraget. I den undersökta kommunen var det 
2004 oklart om kommunen skulle få del av bidraget, eftersom den behövde strama åt 
ekonomin. Då klartecken kom att bidraget skulle gå igenom var terminen redan startad sedan 
länge och de olika skolorna hade planerat sin personal. Både den undersökta kommunen och 
fler av de intervjuade rektorerna upplever detta som stressande och ovisst. Skolorna har för 
länge sedan planerat hur timplanen ska se ut på skolan och hur mycket personal som kommer 
att behövas under året. Ska en rektor ha "is i magen" och planera som om pengarna kommer 
till hösten, tänk om de inte gör det då? I slutändan ser jag det bara som om eleverna blir 
lidande av detta krånglande.     
 
 

4.2 En viss kommuns villkor till skolan    
På vilken basis har en viss kommun bestämt att skolorna ska få ta del av det statliga bidraget? 
I den studerade kommunen är det bestämt att pengarna ska användas till att förstärka 
språkutvecklingen och läsinlärningen. De ger också bidraget endast till utvalda årskurser, då 
kommunen anser vidare att det är då de bäst kan se resultat. Av sex intervjuade rektorer anser 
tre av dem att inriktningen på årskurser enbart är positiv. Det är annars svårt att se något 
resultat om alla skulle få en liten tilldelning. Två av skolorna anser att det skulle vara upp till 
varje skola själv att bestämma, eftersom man på skolan kan bedöma hur och var man vill 
lägga resurserna. En skola anser att det är alldeles för lite pengar och att det är svårt att 
precisera till vem och hur pengarna ska användas. 
 
Alla skolor har redovisningsskyldighet gentemot kommunen. Det är då från dessa tester "vad 
sa du fröken?" och "läskedjorna"  som kommunen främst ser hur eleverna ligger till 
kunskapsmässigt. De elever som har ett lågt värde i dessa tester får mer pengar till sitt 
förfogande, skolan har därmed också en bättre chans att hjälpa dessa elever. De flesta 
rektorerna tycker också att det är bra med de extrapengar som skolorna får utöver de 

                                                 
48 Prop. 2000/2001:1 utgiftsområde 16 
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generella, även om många anser att pengarna inte räcker till så mycket som skolan skulle 
behöva. 
 

4.3 Skolans lokala arbete 
Många av de intervjuade skolorna har inte ändrat sitt pedagogiska arbetssätt från förut, de har 
redan tidigare funnit ett väl fungerande system. Eleverna har för det mesta presterat ganska 
bra resultat på de olika tester som görs i skolan och detta ses som en indikation på att det 
pedagogiska arbetssättet är rätt. Skolorna säger själva att Wärnerssonpengarna kom lägligt 
eftersom ekonomin i skolan är lite ansträngd, även om det inte ändrat något. I de skolor där 
eleverna inte hade samma goda resultat det år som de första testerna gjordes finns främst två 
skolor, skola B och skola F. De har en ganska stor andel invandrare samt elever som kommer 
ifrån de lägre socialgrupperna. 
 
I skola B valde rektorn att helt ändra det pedagogiska arbetssättet från tidigare.  
Rektorn var väldigt tydlig till personalen att det extra statliga bidraget var en chans för skolan 
att ändra sig. Personalen fick mycket tid till förfogande och diskussioner fördes ständigt i 
arbetslagen hur skolan skulle kunna förbättra sin undervisning gentemot eleverna. Skolan 
anställde också mer personal och fortbildade den personal som redan var anställd, där igenom 
fanns det alltid någon personal i varje arbetslag som hade vidareutbildat sig i språkutveckling. 
Skolans personal diskuterade sinsemellan och därmed blev de pedagoger som inte hade en 
klass som fick "bidraget" involverade och anpassade sin undervisning för mer 
språkutveckling. Under flera års tid arbetade skolan metodiskt för att bygga upp elevernas 
språkfärdighet. De var också väldigt tydliga i att eleverna skulle se sin egen utveckling, med 
den personliga pärm som följer med varje elev i alla årskurser.  
 
Vilka faktorer påverkar elevernas resultat? Den forskning som finns kring framgångsrika 
skolor visar att de skolor som väljer att ändra på sitt undervisningssätt gentemot eleverna 
också har den största framgången. I dessa skolor är också ett tydligt ledarskap en viktig faktor 
som spelar in. Den gemensamma inriktningen på skolan, som både ledning och lärare har 
arbetat fram ett måste för att skolan ska bli bättre. Varje elev ska också ha personliga 
utvecklingsframsteg nedskrivet och kan på så sätt alltid få återkoppling till sitt arbete. Oavsett 
social bakgrund måste skolan ha höga förväntningar på eleverna, som också måste 
uppmuntras och belönas då de har arbetat bra.49

 
För att få eleverna i skola B att vilja läsa mer, utmanade skolan eleverna i läsning, där alla 
elever skulle bjudas på en överraskning om de klarade målet. Eleverna kunde varje dag följa, 
via en gemensam barometer i matsalen, sina framsteg. Detta sporrade dem att arbeta mer och 
det ledde tillslut till en heldag av spännande överraskningar. Skolan har också varje år 
förbättrat sitt resultat enligt de tester som gjorts, främst via "läskedjorna" som görs i årskurs 
tre. Även om det inte är samma elever som gör testerna varje år, kan resultatet ändå ge en 
hänvisning till att skolans elever får arbeta aktivt i språkutveckling. 
 
Skola D som alltid har haft bra resultat på "läskedjorna", har ändå valt att ändra på sin 
undervisning till viss del. Den bibliotekarie som är anställd sedan tidigare men nu gått upp i 
tid tack vare Wärnerssonpengarna och specialpedagogen, som också har utökad tid, arbetar 
väldigt intensivt med elevernas språkutveckling. Nu när skolan får mer pengar kan 
bibliotekarien utöka sin tid och finnas mer i klasserna och göra olika projekt, bland annat 

                                                 
49 Gustavsson m fl. (2002) sid. 52 ff. 
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bokpåsen, som på ett lustfyllt sätt stimulerar eleverna till läsning. Genom att bokpåsarna är 
fyllda med skönlitterära böcker och inte traditionella skolböcker blir läsningen i många fall 
mer än bara "läsa för läsandets skull". Skolans ledning och all personal diskuterar ofta hur 
man på skolan kan utveckla sig och bli bättre. Eftersom alla är engagerade i alla klasser har 
skolans personal kunnat enas om gemensamma mål i respektive årskurs. Detta medför också 
att alla pedagoger oavsett årskurs kan arbeta målmedvetet med, i detta fall språkutveckling, 
trots att de inte får något extra bidrag till "sin klass".  
 

4.4 Föräldrarnas medverkan i skolan 
Endast två av de sex intervjuade rektorerna säger sig ha involverat föräldrarna i elevernas 
skolarbete. Resten säger att de inte tror att föräldrarna vet om de extra bidraget som skolan nu 
får. De hänvisar till kvalitetsredovisningar eller samrådsmöten som görs på skolan.  
 
Som tidigare nämnts, skiljer sig framgångsrika skolor från andra skolor genom att de lyckas 
hitta andra vägar än bara anställa fler lärare. Utöver det som man gör på skolan har de 
framgångsrika skolorna också involverat föräldrarna i skolans arbete. Föräldrar som aktivt 
engagerar sig i barnens val av skola är också de föräldrar som har mer information och 
resurser till sitt förfogande. De känner till skolan och vet ganska mycket om undervisningen 
som bedrivs. De elever som har aktiva föräldrar är också de elever som presterar bättre i 
skolan.50

 
I fallet med skola D har föräldrarna/eleven också möjlighet att välja dit. Skolan är statlig men 
har en speciell profil som passar in på en viss grupp människor. Många föräldrar kommer från 
ett annat land och anledningen att de kommit hit är att de fått ett arbete här och vill att sitt 
barn ska studera med likasinnade barn, alltså andra barn med föräldrar som kommit till 
Sverige för ett arbete. Rektorn säger själv att föräldrarna är väldigt aktiva i sitt barns skolgång 
och hänvisar till att skolans uppgift är att få med föräldrarna och få dem att inse om ens barn 
behöver hjälp. Genom föräldramöten och kan skolan aktivt informera föräldrarna vad för 
slags uppgift skolan behöver hjälp med. Skolan har också bra resultat på "läskedjorna" 
 
Skola B har liksom skola D många invandrare, men skillnaden är främst att föräldrarna inte 
kommit till Sverige för att de fått ett arbete. På skolan går också elever med föräldrar från de 
lägre socialgrupperna. Rektorn bestämde redan efter de första testerna att något behövde 
göras. En av de åtgärderna var att involvera föräldrarna mer i elevernas undervisning. Skolan 
har hela tiden informerat föräldrarna om hur viktigt detta var för deras barn och försökt 
involvera dem i olika läsprojekt. Genom att vara tydlig och målmedveten har detta gett 
utdelning för eleverna, då "läskedjornas" resultat bara blivit bättre och bättre för varje år.    
   
 

4.5 Personaltäthet i skolan och mindre klasser 
Hur arbetar skolorna lokalt med att förstärka sin personal ?  
Istället för att anställa ytterligare personal låter många skolor sin egen personal utöka sin tid. 
Skolorna använder sig av fritidspersonalen på förmiddagen, som i sin tur får handledning av 
klassläraren eller specialpedagogen. Som man tidigare har gjort i de olika skolorna, delar 
eleverna in i smågrupper, främst under slöjdtimmarna, musiken eller gymnastiken. Läraren 
kan då få extratid tack vare Wärnerssonpengarna och stanna kvar i den uppdelade klassen. 

                                                 
50 Kreuger m fl. (2002) sid. 42 
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Vissa skolor har också delat in eleverna i behovsgrupper, främst i basämnena och även om de 
gjort så tidigare så är det nu också möjligt tack vare Wärnerssonpengarna.      
 
Skola F som har ungefär samma procents invandring som B, har haft problem med att många 
elever flyttar från eller till klasserna. Den ständiga förändringen i klassammansättningen gör 
att många klasser är stökiga. De har därför valt att minska på klasstorleken, så att medeltalet i 
klasstorlek ligger på ungefär 20 elever i varje klass och att skolans fritidspedagoger följer med 
i varje årskurs.  
 
I det så kallade STAR-exprimentet51 delades eleverna in i små grupper (ca 13-17 elever), eller 
medelstora klasser (ca 22-25 elever), med eller utan hjälplärare. Försöket visar entydigt att de 
elever som främjas mest av väldigt små klasser är elever från de lägre socialgrupperna, även 
då dessa elever blivit äldre. Även i Sverige finns det forskning som tyder på samma sak. Då 
Skolverket 1999 undersökte samma sak i svenska skolor fann de att de elever som tjänar mest 
på att gå i små klasser är barn vars föräldrar är lågutbildade eller har en utomnordisk 
bakgrund.52

 
I och med att skolan under hela 1990-talet ökat klasstorleken och minskat på resurserna, har 
det en konsekvens för eleverna, att elevantalet i varje klass ökar medan lokalerna minskar. I 
skolor där det är ett relativt bra arbetsklimat kanske det räcker med att dela av klassen vid 
vissa tillfällen, och ändå göra ett bra resultat. Medan de skolor som har oerhörda problem med 
stökiga elever och elever som har språkproblem för att de kommer från ett annat land, eller att 
föräldrarna gör det, kanske behöver mer resurser än de får idag.  
 
I dag tycker vi att 20 elever som skola F har i sina klasser låter väldigt lite eftersom det kan 
vara ända upp till 28-30 elever i varje klass i dagens skola. För att satsa ännu mer 
framgångsrikt på eleverna visar dock forskningen som tidigare nämnts, att elevantalet måste 
ner mer för att ge mer effekt. I de klasser som man valt att ha medelstor (cirka 22-25 elever) 
och även ha hjälplärare gav inte det samma effekt som små klasser.53  
 

4.6 Specialpedagoger 
Fler av de intervjuade skolorna använder Wärnerssonpengarna till en utökning för 
specialpedagogerna. Hur man väljer att använda sig av specialpedagoger på skolorna var 
ganska olika. En del skolor var väldigt aktiva, exempelvis skola D som hela tiden såg till att 
alla barn i behov får en stund hos specialpedagogen. Där arbetar man väldigt målmedvetet för 
att få eleverna på en högre läsnivå.  Medan skola E inte har någon stationerad specialpedagog 
alls på skolan, utan bara en som deltar i elevvårdsteamet. Skola C och F har också logopeder 
ute i klasserna som finansierats av Wärnerssonpengarna. Skola F uppger att då pengarna tar 
slut måste skolans logoped också sluta. Skola A använder sig av specialpedagogen på 
lågstadiet, medan mellanstadiet inte har någon alls. Skola B har valt att ha en speciallärare i 
varje arbetslag och på så sätt kunna "täcka" alla årskurser. De var också med att arbeta fram 
ett material för att hjälpa eleverna att se sin egen språkutveckling bättre.  
 

                                                 
51 Kreuger. (2002) sid. 31 ff. 
52 ibid. sid. 37 ff. 
53 ibid. sid. 55 
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4.7 Rektorernas egna tankar om Wärnerssonpengarna 
Avsikten från regeringens sida med Wärnerssonpengarna var att medlen ska användas för 
personalförstärkning för att klara alla mål som är formade i läroplanen och i kursplanerna. 
Kommunerna själva bestämmer vilka personalkategorier som pengarna ska användas för. Där 
anser staten att bidraget blir mer flexibelt eftersom man låter besluten bli lokala, där de mest 
behövs.54  
 
Alltså får kommunerna själva bestämma över statsbidragets villkor, bara kommunen utökar 
sin personal i skolan. Då den här kommunen valde språkutveckling och läsinlärning som 
tema, bestämde de också att bidragen skulle fokuseras på vissa årskurser. Alla skolor skulle 
också göra tester som visade om någon skola behövde mer bidrag.  
 
Vad anser då rektorerna om det riktade statsbidraget Wärnerssonpengarna? Alla rektorer anser 
att Wärnerssonpengarna kom lägligt, eftersom skolans ekonomi nu är ansträngd. De tre skolor 
som är mest positiva tycker att den politiska styrningen har varit väldigt bra. Genom att ge 
tydliga ramar för hur pengarna ska användas samt att redovisningsplikt råder, ger det en chans 
för skolan att faktiskt få del av och se det statliga bidraget. Oftast får rektorerna en känsla av 
att de flesta allmänna statliga bidrag bara försvinner, utan att de märker av pengarna. Både 
skola B och D, är de som anser att årskursinriktningen har varit jättebra att lägga fokus på. 
Detta kan tyckas lite svårt att förstå då båda dessa skolor har valt att innefatta alla årskurser i 
språkutveckling och inte bara de inriktade årskurserna. De hänvisar till att det är arbetssättet 
som finns med i alla klasser som gör att alla årskurser kan vara med. De ständiga 
diskussionerna i arbetslagen ute på dessa skolor ger den övriga personalen en inspiration att 
utveckla sitt arbetssätt.  
 
Två av skolorna tycker att varje skola själv skulle få välja hur de ville använda pengarna. 
Skola E som har haft två helt olika klasser vid olika läsår, blev helt av med pengarna då den 
klassen som behövde mycket bidrag utöver det generella, flyttade upp en årskurs. Den nya 
klassen som kom gjorde bättre ifrån sig på de tester och skolan fick alltså inte extra bidrag för 
dem. Rektorn är mycket besviken på hur ovisst det känns och att det inte går att planera på 
längre sikt med dessa premisser. Rektorn anser för övrigt att skolan bäst själv kan bestämma 
till vem och var man bäst kan lägga pengarna.  
 
Skola F som har mer än hälften på skolan som är invandrare, tycker att pengarna aldrig räcker 
till. Detta trots att skolan får andra bidrag, utöver Wärnerssonpengarna. Personalen på skolan 
vill hela tiden ha mer resurser och enligt rektorn fokuseras det alldeles för mycket på det. 
Rektorn anser också att det har blivit så mycket fokus på ekonomin för en rektor numera och 
att det är en stor och tung bit. Bara om man fick mer pengar skulle skolan kunna göra mer. 
 

4.8 Resultatskillnad   
I budgetpropositionen 2004/2005 hänvisas det att skolan nu har ökat sin personalstyrka med 
närmare 8 500 heltidstjänster, av dessa är det mer än 3000 fler anställda än vad statsbidraget 
täcker. Uppföljningen visar också att satsningen varit störst i grundskolan (och i mindre 
gymnasieskolor).55 Kommunerna har alltså satsat på att utöka personalen i skolan. Vad för 
personal som satsas på är olika. I samma proposition (2004/05) hänvisar man till att andelen 
obehöriga lärare har ökat i den kommunala grundskolan. Om detta är en följd av 

                                                 
54 Prop. 2000/2001:1 utgiftsområde 16 
55 Prop. 2004/05:1 utgiftsområde 16 
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Wärnerssonpengarna, för att skolan ska anställa mer personal, så går utvecklingen åt fel håll. 
Staten har genom den oerhörda satsningen på lärarutbildningen utbildat lärare som vid 
examen nu har svårigheter att få något arbete.  
 
Staten har också med det extra statliga bidraget förväntat sig att se förbättrat resultat ute i 
skolorna. Hur detta ska mätas beskrivs inte i någon rapport. Genom att ge kommunerna 
relativt "fria händer" i hur bidraget ska skötas finns det inga klara direktiv för vad som måste 
göras mer än att anställa mer pedagoger i skolan för att öka personaltätheten (för att klara 
målen). Kommunerna får sedan inför varje nytt bidragsår skriva ner med hur mycket 
kommunen tänkt satsa på personalökningar inför det kommande året. Sker det en minskning 
får kommunen helt enkelt inte något bidrag.  
 
Genom att studera läroplanen och kursplanerna finner man att mål att sträva mot och mål att 
uppnå är skrivet på ett så allmänt plan att det är svårt att mäta. Regeringen har heller inte gett 
något verktyg för kommunerna att bedöma om det har blivit bättre resultat för eleverna i 
skolan. Betyg ges ju som bekant inte alls på låg och mellanstadiet, utan först i åttan.  
 
Genom testet som den här kommunen har, främst då "läskedjorna" i år tre och i år sju, får man 
en liten bild av om utvecklingen går åt rätt håll, främst i läs- och språkutveckling. Detta gör 
att den studerade kommunen också väldigt tidigt kan se om någon skola behöver mer pengar. 
De skolor som har de sämsta resultaten får också mer pengar. De rektorer som blev 
intervjuade ansåg att detta var ett rättvist system. Fast de som inte fick mer pengar ansåg att 
den generella delen var alldeles för liten, så det var svårt att göra så mycket för pengarna. 
Medan de som fick mer också tyckte att det var för lite pengar som de fick.  
 
Eftersom inte alla kommuner arbetar på samma sätt kan man inte mäta om satsningen har gett 
resultat. Men i den studerade kommunen går det att se. Nästa år, då de som gjorde testet "vad 
sa du fröken?" i förskoleklassen 2002 nu ska göra testet "läskedjorna" i år tre, får vi veta om 
satsningen på läs- och språkutveckling har gett resultat.  
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4.9 Testresultat i kommunen 
Genom de tester som skolan gör i dels förskoleklassen och i årskurs tre och sju, får den här 
kommunen också veta om det ger något resultat i och med det extra statliga bidraget. Detta 
visar att resultaten skiftar från år till år i vissa skolor, medan det i en del skolor varit. Tyvärr 
har inte samma elever testats två gånger, men resultatet ger ändå en hänvisning av att skolan 
arbetar aktivt med språk- och läsutveckling (Hänsyn måste tas till in och utflyttningar som 
skola F har, därav har skolan inte kunnat påverka dessa elever helt med sin undervisning).  
 
Här nedan kan man se hur många elever på respektive skola som hade låga värden, alltså som 
har ett stanine mellan 1-3. Dessa får extra bidrag enligt testet "läskedjorna" som görs i årskurs 
3. Resultatet visar respektive år, 2003, 2004 och år 2005. Har skolan en hög andel (procent) 
som inte klarar testet får de mer bidrag från kommunen för att stödja eleverna i språk- och 
läsutveckling.  
 
 
  2003 2004 2005 
Skola A  2,6 % 8,3 % 6 % 
 
Skola B  25 % 5 % 2 % 
 
Skola C  0 % 4 % 4 % 
 
Skola D  7,7 % 0 % 4 % 
 
Skola E  29,4 % 10,5 % 7 % 
 
Skola F  22,2 % 19,4 % 34 % 
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5. Slutord och vidare forskning 
Som avslutning vill jag sammanfatta de slutsatser som jag har kommit fram till i min 
undersökning, samt att presenterar mina egna tankar om Wärnerssonpengarna.  
 
Till min förvåning är inte Wärnerssonpengarna något som en del skolor pratar så mycket om. 
Det är ett statsbidrag som är lika välkommet som något annat. Kommunens satsning på språk- 
och läsutveckling finns med i bilden, men många skolor anser sig redan innan arbeta effektivt 
med detta, så de gör som de brukar göra. De är glada för att den personal som de redan har nu 
kan utöka tiden i sina klasser, utan att skolans ekonomi för den skull raseras. En del skolor har 
till och med svårt att tala om vilken personal som är anställd extra för de här pengarna. 
Rektorerna hänvisar till att en rektors arbetsuppgifter har blivit så mycket mer än att diskutera 
skolans pedagogik. De ekonomiska frågorna upptar en väldigt stor del och många anser att det 
var enklare förr då skolan var statlig. 
 
Kommunen har i det här fallet ändå satt en inriktning som skolorna ska arbeta efter, språk- 
och läsutveckling. Tjänstemannen på kommunen medger att man inte vet så mycket vad de 
olika skolorna gör för pengarna mer än att de ser resultatet på de tester som finns. Vissa 
skolor som ligger inom kommunen har dock förbättrat sitt resultat och det tar kommunen som 
ett tecken på att utvecklingen går framåt. 
   
Under mitt uppsatsarbete har jag till stor del funderat över en skola som hade väldigt dåliga 
resultat på de första tester som kommunen gjorde och efter det har satsat mycket på 
språkutveckling.  Resultaten på den skolan har hela tiden förbättrats genom åren. Varför har 
det blivit så bra på den skolan, frågade jag mig? Handlar det om skickligt ledarskap, eller är 
det något annat som finns med i bilden? Varför blir det mindre framgångsrikt på en del andra 
skolor? 
 
Under de timmar som jag intervjuade rektorerna på de olika skolorna kunde jag, trots den lilla 
tid som fanns, känna om någon var positiv till Wärnerssonpengarna eller inte. På de skolor 
som hade lyckats bra fanns en anda i att hela tiden gå vidare och se om man kan göra något på 
ett bättre sätt. Rektorerna talade hela tiden om vikten av att personalen och ledningen ska 
arbeta "ihop sig". På de skolorna fann man också andra sätt att "hitta pengar" till förmån för 
både personal och elever. Överlag var man mycket positiv på skolan till Wärnerssonpengarna. 
Informationen till föräldrarna och deras involvering i sina barn verkar också vara en viktig 
faktor som spelar in. Jag anser att skolan använder sig alldeles för lite av föräldrarna i 
skolarbetet. I dag får många föräldrar inte veta mer om sina barns utveckling än på de 
obligatoriska utvecklingssamtalen. Många har kanske bristfällig skolgång, eller att de inte kan 
språket så bra, de vågar därför inte ta den här kontakten med skolan självmant. I det här fallet 
valde skolledningen att visa att skolan hade ett problem, detta måste skolan lösa och de 
behöver då också föräldrarnas hjälp. I den tydliga dokumentation, med den portfolioliknande 
pärm som skolans pedagoger arbetade fram, blir på så sätt ett kvitto för eleven och deras 
föräldrar att utvecklingen går framåt för eleven. Rektorerna på de skolorna såg inte det som 
ett problem att pengarna skulle försvinna om några år. De hänvisade till att arbetssättet 
kommer att finnas kvar ändå och att det går att hitta andra vägar också.  
 
De skolor som var mindre positiva till Wärnerssonpengarna var främst två skolor. Där talades 
det hela tiden om hur lite pengar som skolan har att röra sig med. De pratade inte om något 
arbetssätt eller hur man kan göra för att utveckla. Bara om hur svårt det är att leda en skola 
idag.  
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Skulle det bara vara mer pengar så kunde man göra så mycket mer på skolan. 
Wärnerssonpengarna räckte inte till att göra det som skolan ville.     
 
Jag har under det här uppsatsarbetet funnit det väldigt svårt att få fram någon egentlig fakta 
om varför och hur det specialdestinerade stadsbidraget uppkom. Det har också varit svårt att 
få fram data på hur kommunerna ska redovisa uppnådda mål. Staten betalar ut miljarder 
kronor varje år till ett riktat statsbidrag utan några egentliga hänvisningar på hur kommunerna 
ska använda sig av pengarna. Det enda som regeringen kräver är att kommunerna redovisar att 
skolorna har ökat sin personal och detta ska ske till skolverket. Det finns inga gemensamma 
direktiv på hur kommunerna ska kunna följa upp och utvärdera i fall satsningen har varit 
lyckosam. Kommunerna får därför välja helt på egen hand utvärderingssätt. Regeringen har 
också fått kritik för detta. Då jag nästan var färdig med min uppsats, kom en rapport från 
Riksrevisionen (2005-05-20). Där kritiserar Riksrevisionen regeringen för att informationen 
till kommunerna varit otydlig, i hur de skulle tolka användningen av det nya stadsbidraget. 
Trots att det specialdestinerade bidraget skulle vara till för att alla skolor skulle nå de mål som 
var preciserade i läroplanen och i kursplanerna, tittar regeringen och skolverket endast på om 
personalförstärkningar har åstadkommits ute i kommunerna.56  
 
Det är också mycket svårt att se om det specialdestinerade statsbidraget har gett något 
förbättrat resultat. Det finns helt enkelt inte något landsomfattande material som alla 
kommuner kan använda sig av då de utvärderar sitt arbete. Men i den kommunen som jag har 
studerat går det dock att säga till en viss del om satsningen varit lyckosam i och med de tester 
som kommunen gör ute i skolorna. Dock är det inte samma elever som testats varje år, så 
kommunen kan i det här fallet egentligen bara anta att de skolor som har bra resultat, arbetar 
effektivt med läsinlärning och språkutveckling.      
 
Nästa år kommer de elever som testades med "vad sa du fröken" (2002) att testas igen i 
"läskedjorna", som görs i årskurs tre. Trots att inte det är samma test ska det bli väldigt 
intressant att se om skolorna har arbetat effektivt med språk- och läsutveckling. Då är det 
också sista året som skolan får det riktade statsbidraget. Först då kan man utvärdera och 
studera vidare om det var en lyckad satsning. Finns det ett samband mellan ökad personal i 
skolan och elevernas resultat?  
 
Eftersom uppsatsens storlek begränsade mig, studerade jag endast hur en viss kommun har 
valt att arbeta med Wärnerssonpengarna. Det vore också intressant att se vilka metoder andra 
kommuner har då de arbetar med samma bidrag. Har de något utvärderingssätt som liknar 
denna kommuns? Genom ytterligare forskning kan man i så fall utvärdera vilken metod som 
var den mest effektiva. 
 
 
Jag har genom min studie av sex skolor i södra Sverige haft många intressanta samtal med en 
kommuntjänsteman och sex rektorer från de studerande skolorna. Deras uppgifter har varit 
ovärderliga för mig i mitt arbete och jag är tacksam för detta och hoppas slutligen att jag har 
förvaltat deras utsagor på ett respektfullt sätt. 
 
 
 
 

                                                 
56 Riksrevisionen (2005-05-20) statens bidrag för att anställa mer personal i skolor och fritidshem 
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Bilaga 1  
 
Intervjufrågor: 
 
Titel:    
 

• Hur många elever går på skolan? 
 

• Antalet invandrare som går på skolan? 
 

• Hur mycket pengar får ni? 
 

• Vem får mest pengar, fritids – lågstadiet – eller mellanstadiet? 
 

• Har ni anställt extra personal (ex specialpedagoger mm)? 
 

• Har ni utökat redan befintlig personal? 
 

• Hur har ni arbetat med barnen?   -  Lågstadiet 
-  mellanstadiet 
-  fritids 

• Tycker ni att de har gett resultat? 
- ja  
- nej 
 

• Hur kan ni se det? 
 

• Testerna som gjorts på skolan, hur har det gått? 
 

• Arbetar ni tillsammans i lärarlagen för hur ni ska jobba med dessa pengar? 
 

• Känner elevernas föräldrar till Wärnerssonpengarna?  
 

• Detta styrda bidrag som är inriktat på årskurser är det bra eller dåligt? 
 

• Vad borde ändras med bidraget? 
 

• Hur tycker du att det skulle vara i stället? 
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Bilaga 2 
 
Jag heter Annica Oscarsson och läser sista terminen på lärarprogrammet i Linköping.  
För närvarande skriver jag en C-uppsats i hur det går med de så kallade 
"Wärnerssonpengarna".  
 
Jag skulle jättegärna komma och intervjua dig hur ni har jobbat i skolan med dessa 
pengar. (Fick ditt namn av xxxxxx xxxxx)Eftersom du har varit rektor under hela tiden 
då bidraget funnits, tror jag att du har massor av kunskap om hur ni har arbetat just på 
er skola. Du har säkert också en del synpunkter på vad du anser kunde varit annorlunda.  
 
Jag kontaktar även er på telefon under denna vecka, vill ni nå mig finns jag på telefon 
xxx-xxx xx eller xxx-xxxxxxx (eller svara på mailet) 
 
Jag hoppas att det finns en stund för mig att komma till er, det skulle betyda mycket för 
mig och min uppsats.  
 
Vänlig hälsning Annica Oscarsson  
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