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Inledning  
Resurser i pedagogiska verksamheter är ett ämne som den senaste tiden diskuterats i fackliga 

lärartidningar, på kommunal ledningsnivå samt på enheterna bland såväl pedagoger som 

enhetschefer. Beroende på vems perspektiv som utgås ifrån framställs resurser som både 

orsak och verkan på brister i verksamheterna. Orsak diskuteras eftersom mer resurser antas ge 

bättre studieresultat och verkan eftersom bristande resultat antas vara en konsekvens av 

otillräckliga resurser. Allard, Askeljung och Mård menar i sin sammanställning av 

Lässtandarder- diagnoser i övergång mellan år 6 och år 7 relaterade till kursplanemål, 2005, 

att elever utan diagnos har små möjligheter att få de resurser som behövs och som de har rätt 

till.  
 

I vår framtida yrkesutövning som pedagoger kommer vi i allra högsta grad beröras av 

fördelning och tillämpning av resurser. Med utgångspunkt i våra förkunskaper och 

erfarenheter inom pedagogiska verksamheter innebär begreppet resurs, mer än ekonomi och 

personal. Det kan, enligt oss, innefatta såväl lokaler och kompetens som yrkeserfarenhet.  
 

Det finns en mängd olika sätt att undersöka resurser och dess fördelning i skolor och 

förskolor. I den här studien har vi valt att belysa ämnet utifrån ett pedagogperspektiv i den 

bemärkelsen att vi vill lyfta fram verksamma pedagogers tankar och åsikter inom området.  

 

Bakgrund 
Enligt skollagen, 1 kap. 2 §, vilar på verksamheterna ett särskilt ansvar för de elever som 

behöver stöd. Det förutsätter att det finns möjlighet till stöd för dessa elever. I Skolverkets 

underlag till välfärdsbokslut över 1990-talet, anges att mellan tio och tjugo procent av dagens 

elever har skolsvårigheter. Detta innebär bekymmer för dem att uppnå skolans mål, vilket 

innefattar olika kunskapsnivåer beroende på åldersgrupp.1 

 

Den specialundervisning som finns i skolan idag är ett resultat av den demokratiska process 

som förekommer i samhället, vilken innebär att alla uppfattas ha lika värde. Ambitionen är att 

alla medborgare ska få samma möjligheter att genomföra sina livsprojekt.2 Målet för den 

svenska utbildningspolitiken är, enligt Skolverket, att alla elever oavsett individuella 

                                                 
1 Utbildningsdepartementet. Regler för målstyrning. Förskolan : lagar, läroplaner, allmänna råd, statsbidrag. 
Upplands Väsby: Svensk facklitteratur, 2005. 1 kap, 2§. 
Skolverket. Skolverkets underlag till välfärdsbokslut över 1990-talet. Dnr 99:1942. Stockholm: Skolverket och 
Liber distribution, 1999. 
2 Löfquist S. Den bångstyriga verkligheten. Har det svenska systemskiftet haft någon betydelse för arbetet med 
elever i behov av stöd? Umeå: Umeå Universitets tryckeri, 1999. 
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förutsättningar ska ges tillfällen att uppnå läroplanernas mål, det vill säga, de ska få likvärdiga 

möjligheter.3 Alla barn behöver någon form av stöd under sin skoltid. Några av dessa barn 

behöver särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela skoltiden.4  

 

Resurser inom förskola och skola, undantaget personaltäthet, förefaller komplicerat att 

urskilja. En av orsakerna till att det är svårt att precisera resurser beror på stora klasser och att 

fler barn diagnosticeras.5 I skolorna finns stora skillnader när det gäller bedömning av vilka 

som behöver stöd beroende på verksamheternas respektive resurstillgångar. Det omfattar 

såväl ekonomiska som organisatoriska tillgångar, vilket även innefattar personalens 

kompetens samt elevens villighet att ta emot hjälp. Elever med stor frånvaro är svåra att nå 

trots verksamhetens resursinsatser.6 

 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att belysa pedagogers uppfattningar om resurser i förskola och skola.  

 
Utifrån detta syfte har vi formulerat en övergripande frågeställning samt två underfrågor 

enligt följande; 

* Hur uppfattas resurser och resursfördelningen inom förskola och skola av pedagogerna?  

- Vad är det som styr resursfördelning i pedagogiska verksamheter? 

- Hur går pedagoger till väga för att få resurser? 

 

 

Avgränsning och definitioner 
Undersökningen i den här uppsatsen utgår från pedagoger inom förskola och skola upp till år 

2. De pedagoger som arbetar i dessa åldrar kan vara bland de första som uppmärksammar ett 

barns behov av stöd vilket ställer stora krav på pedagogen, samt samarbetet och kunskapen 

inom arbetslaget. Denna avgränsning har styrt vårt val av litteratur och forskning i den mån 

att vi valt att enbart bearbeta det som vi funnit relevant inom området 

 

                                                 
3 Skolverket. Dnr 99:1942. 1999.  
4 Löfquist S. 1999. 
5 Börjesson, M. Om skolbarns olikheter. Diskurser kring särskilda behov i skolan- med historiska 
jämförelsepunkter. Stockholm: Skolverket/Liber, 1997.  
6 Persson, B, Andreasson, I, Heimersson, M. Elever som behöver stöd men får för lite. Myndigheten för 
skolutveckling. Stockholm: Liber Distribution, 2005. 
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Utbildningspolitik är ett omskrivet ämne. Att göra en studie om resursfördelning utan att 

beröra ekonomiska och politiska aspekter anser vi är nästintill oundvikligt, därför finns dessa 

med som en röd tråd genom hela denna uppsats.  

 

Barns behov av stöd utgör, enligt oss, en betydande faktor när det gäller resurser och 

resursfördelning i pedagogiska verksamheter. Vår uppfattning är att alla barn har behov. Det 

betyder för den här uppsatsen att vi i viss utsträckning skriver om barn i behov av särskilt 

stöd, men att tyngdpunkten ligger på alla barns behov.  
 
I texten använder vi oss av begreppen pedagog och lärare. Med pedagog avser vi personer 

som arbetar i olika pedagogiska verksamheter. Med lärare syftar vi på de pedagoger som 

arbetar i skolan. Vi använder oss även av begreppen barn och elev som synonymer för alla 

barn i pedagogiska verksamheter, vilket betyder att båda orden förekommer.  

 

 

Litteratur och forskning 
Nedan belyser vi den litteratur och forskning vi funnit. Vi har haft en strävan att hitta relevant 

vetenskaplig litteratur, både nationell och internationell, för att få en bredare kunskap om 

ämnet och hur det uppfattas. Vidare har vi använt oss av rapporter från såväl Myndigheten för 

skolutveckling som från Skolverket, samt tidskrifter och Internetkällor som innehåller 

relevant information för vårt syfte.  

 

Avsnittet är uppdelat i fem delar under vilka vi i förekommande ordning tar upp barn i behov 

av resurser, samband mellan politik och utbildning, ekonomiska resurser, pedagogens 

betydelse samt hur barnen påverkas av resurserna och dess fördelning i verksamheterna. 

 

Barns behov av resurser 
I skollagen står det:  
 

Alla barn och ungdomar skall […]7, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga 

skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, 

varhelst den anordnas i landet.8  

 

                                                 
7 Förklaring till betydelsen av funktionen finns att läsa på sid. 16. 
8 Utbildningsdepartementet. 2005. 1 kap, 2 §.  
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Barn i behov av stöd har rätt till detta. Fastställandet av barnens behov utförs av pedagogerna 

i samråd med verksamheternas elevvårdspersonal, exempelvis skolsköterska, läkare och 

kurator. Hur de olika insatserna ska prioriteras och utformas avgörs av respektive 

verksamhet.9 Vidare står det i lagen om särskilt stöd, LSS, att människor med 

funktionsnedsättningar10 ska garanteras hjälp och stöd för att kunna leva ett fullvärdigt liv.11 

Barnen ska även, utifrån styrdokumenten, få möjlighet att ta del av en likvärdig och 

individualiserad undervisning.12 

 

I en jämförande sammanställning av forskning kring klassrumsundervisning gjord av Thomas 

J. Alan hävdar han att bestämmelserna för denna individualisering är inkonsekventa. 

Undervisningsteorin har förändrats och numera innebär en framgångsrik inlärning att 

pedagogerna ska införa individualiserad undervisning i klassrummen. Utifrån Alans 

sammanställning, finns endast små förutsättningar att lyckas med det, förutom på ytterst hög 

utbildningsnivå, exempelvis universitetsutbildningar.13  

 

En nyligen publicerad rapport från Skolverket, gjord i samarbete med forskare vid 

Institutionen för pedagogik och didaktik på Göteborgs Universitet, handlar om verksamheters 

inställningar till barn med funktionsnedsättningar. Den visar att det i svenska skolor finns 

stora skillnader vad gäller definitionen av funktionshinder.14  

 

I en rapport gjord av lektor och docent Claes Nilholm för Myndigheten för skolutveckling, 

belyses forskning kring begreppet inkludering, i samband med barns behov av särskilt stöd. 

Detta är ett relativt nytt pedagogiskt begrepp som kommer från USA och är avsett att 

introducera en ny syn på barn och deras behov. Det innebär att förskolor och skolor ska utgå 

från barnens individuella förutsättningar när de ska anpassa och planerar sin verksamhet.15  

 

                                                 
9 Skolverket. Dnr 99:1942. 1999.  
10 Funktionshinder och funktionsnedsättningar utgörs av förändringar av kroppsliga eller mentala funktioner. 
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/F6728357-FC87-4318-865D-
2F04EFA3DC8C/3227/200513113.pdf. 060510. 
11 Socialstyrelsen. Nationell tillsyn. Socialtjänst och LSS / SoS – Socialstyrelsen. Stockholm: Socialstyrelsen, 
1999. 
12 Utbildningsdepartementet. 2005. 1kap, 2 §.  
Skolverket. Läroplaner för förskolan Lpfö 98, det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Lpo 94), de frivilliga skolformerna LPF94. Stockholm: Skolverket, 2001. 
13 Alan, J T. Individualised teaching. Oxford Review of Education, volym 18, upplaga 1, 1992. 
14 Skolverket. På andras villkor - skolans möte med elever med funktionshinder. Kalmar: Lenanders Grafiska 
AB. 2006. 
15 Nilholm, C. Inkludering av elever ”I behov av särskilt stöd” – Vad betyder det och vad vet vi? Myndigheten 
för skolutveckling. 2006. 
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De barn som ska omfattas av särskilda stödåtgärder är barn med funktionsnedsättningar och 

orsakerna till dessa ska aldrig kunna åläggas barnet.16 Det finns olika sätt att se på 

nedsättningar och handikapp17; medicinska, sociala och relativa. Ett medicinskt handikapp är 

en egenskap eller bristande förmåga hos individen, ett socialt handikapp skapas av samhällets 

krav och ett relativt handikapp är en kombination av de två först nämnda.18  

 

Ett barn tillskrivs en funktionsnedsättning när jämförelser görs med andra barn i en viss 

situation och en viss miljö.19 Då ett barn diagnosticeras sänker vuxna sina krav och barnet 

förändras genom att anpassa sig till omgivningens förväntningar.20 Vidare används diagnoser 

ibland för att fastställa resursfördelning i skolor och kommuner.21  

 

Utbildningspolitik rörande resurser i skola och förskola 
Inom utbildningsvetenskapen finns bland annat nordisk forskning, gjord av Jens Bjerg m fl. 

utifrån tre samhälleliga perspektiv, som belyser sambandet mellan samhälle, demokrati och 

utbildning. De menar att utbildning och politik är tätt sammanlänkat, genom människors sätt 

att tänka och förhålla sig till kunskap och utbildning.22  

 

Vid Umeå Universitets Statsvetenskapliga institution, har Staffan Löfquist forskat kring 

betydelsen av politiska maktskiften i Sverige i relation till elever i behov av stöd. Han anser 

att genom höjd kompetens ges ökade förutsättningar för pedagoger att utföra sitt arbete. 

Löfquist vill att pedagogerna ska bli mer självständiga och drivande i sitt arbete, det är även 

viktigt att kommunikationen mellan såväl kommun och verksamhet som pedagog och 

enhetschef fungerar. Alla inblandade parter ska känna sig delaktiga i beslutsfattandet.23  

 

En konsekvens av politiska prioriteringar ledde till att skolväsendet i Sverige under 1990-talet 

genomgick en omfattande omstrukturering. Förändringen innebar att staten delegerade 

                                                 
16 Allard, B, Askeljung, M & Måhl, P. Lässtandarder- diagnoser i övergång mellan år 6 och år 7 relaterade till 
kursplanemål. Stockholm: Bonnier Utbildning AB, 2005.  
17 Handikapp är en nackdel eller begränsning som skadan eller funktionsnedsättningen innebär för individen. 
Handikapp är alltså i denna bemärkelse den sociala konsekvensen av en funktionsnedsättning eller en skada. 
WHO´s definition av handikappbegreppet enligt Östergötlands landsting. 
http://www.lio.se/templates/Page.aspx?id=5233. 060510. 
18 Larssen, M. Diagnos ett måste för extra resurser. Idrottsläraren, nr 4, 2005. 
19 Börjesson, M. 1997.   
20 Larssen, M. 2005.  
21 Nyman, I & Gatu-Renberg, A. System för elevers språk- och skriftspråksutveckling. Dnr 2003:757. 
Myndigheten för skolutveckling. 2004.  
22 Bjerg, J, m fl. Danish Education, Pedagogical Theory in Denmark and in Europe, and Modernity. Comparative 
Education. Volym 31, nr 1. 1995. 
23 Löfquist, S. 1999.  
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utbildningsansvaret till kommunerna med målet att föra över beslutanderätten till de lokala 

verksamheterna. Detta medför att prioriteringar och fördelningar av resurser beslutas av 

respektive kommun. Därmed är det upp till kommunerna att göra fördelningen så att skolorna 

får de resurser som krävs för att de ska kunna fullfölja skolans uppdrag. Detta uppdrag består i 

att eleverna ska nå de uppsatta nationella och internationella målen. Skolväsendet har vidare 

befogenheten att själv bestämma hur det stödet ska utformas och fördelas.24  

 

Den samhälleliga och individuella synen på utbildning påverkas av ideologier och 

övertygelser. Detta medför att fördelningsprocessen inom utbildning styrs av politiska 

faktorer.25  

Ekonomiska resurser 
En internationell forskningssammanställning kring klassrumsundervisning, ur 

samhällsekonomiskt perspektiv, visar hur pedagogen hittills, utan svårighet, haft till uppgift 

att undervisa och hantera stora och små grupper av barn. Sammanställningen visar att 

undervisningsfilosofin har förändrats och att det är problematiskt för skolan att förbättra 

möjligheterna till individualiserad undervisning utan att mer resurser tillförs.26  

 

Enligt nordisk forskning förefaller den allmänna debatten kring pedagogiska verksamheter 

enbart handla om ekonomi och fördelningen av resurser. Därför är det viktigt att skapa ett 

nytänkande som istället förflyttar fokus till aspekterna kring kultur, integration och 

socialisation.27  

 

Jan-Eric Gustafsson och Eva Myrberg har i samarbete med Skolverket sammanställt en 

internationell forskningsöversikt kring de ekonomiska resursernas betydelse vad gäller 

lärartäthet, klasstorlek, specialundervisning, lärarkompetens, lokaler och administration i 

relation till elevernas resultat. De finner inget som direkt påvisar ett samband mellan resurser 

och resultat, men svaga indikationer pekar på att när de ekonomiska resurserna ökar, höjs 

även de pedagogiska resultaten.28 Det är nödvändigt att vara införstådd i att en begränsad 

summa pengar skall fördelas utifrån enheternas behov. Detta resulterar i att om det satsas 

mycket på ett område måste något annat stå tillbaka.29  

                                                 
24 Skolverket. Dnr 99:1942. 1999.  
25 Khakee, A. Samhällsplanering. Lund: Studentlitteratur, 2000.  
26 Alan J T. 1992. 
27 Bjerg, J, m fl. 1995.  
28 Gustafsson, J.E. Myrberg, E. Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat. Stockholm: 
Skolverket/ Liber, 2002.  
29 Löfquist, S. 1999.  
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En nationell studie, redovisad i en granskande rapport från Skolverket, visar att resurser är av 

varierande betydelse för olika skolor. På skolor med sämre förutsättningar, vad gäller såväl 

ekonomi som personalsamarbete, har resurstillgången större betydelse. Det viktigaste är dock 

att elever med behov av stöd får hjälp oavsett vilken skola de går på.30 Under verksamhetsåret 

2002 var de kommunala utgifterna för barnomsorg, skola och vuxenutbildning 154 miljarder 

kronor, vilket är 45 % av de totala kostnaderna.31  

Barnomsorg
13%

Utbildning
32%

Övrig
verksamhet
55%

 
 Fig.1. Tabell över den kommunala kostnaden 2002. 

 

Kostnaden per elev i den kommunala grundskolan uppgick samma år till 62 500 kronor, 

exklusive skolskjuts. Halva beloppet, 31 250 kronor, användes till undervisning som till 

största del omfattade lärarlöner. Resterande pengar gick till material, skolmat och lokaler.32  

 

I en svensk rapport görs en internationell jämförelse utifrån OECD´s33 årliga rapport 

”Education at a glance”. Den är sammanställd av Jan-Eric Gustafsson och Eva Myrberg i 

samarbete med Skolverket och visar att i Sverige går en mindre del av resurserna till 

undervisning, jämfört med andra länder. Det beror på att i de svenska verksamheternas budget 

även ingår skolskjuts och skolmat, vilket är ovanligt utomlands.34   

 

Flertalet kommuner har lagt hela ansvaret för besparingarna på rektorerna och effekterna av 

det är att färre elever än tidigare får stöd i form av halvklasstillfällen, små arbetsgrupper och 

specialundervisning. Antalet elever i behov av stöd har dock ökat och problemen tenderar att 

                                                 
30 Skolverket. Samband mellan resurser och resultat. Rapport nr 170. Stockholm: Liber Distribution, 1999.   
31 Skolverket. Barnomsorg, skola och vuxenutbildning. Jämförelsetal för huvudmän. Rapport 235, del 2. 
Stockholm: Liber Distribution, 2003.  
32 Skolverket. 2003.   
33 OECD står för Organization for Economic Co-operation and Development och är en internationell 
organisation som arbetar med samarbete mellan demokratiska länder och dess marknadsekonomi. 
Organisationen grundades 1961 och har numera ett 30-tal medlemsländer, varav Sverige är ett av dem. 
http://www.oecd.org 
34 Gustafsson, J.E. Myrberg, E. 2002.  
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bli allt svårare. Besparingarna berör alla inom skolans värld och dagens offentliga skolsystem 

med strama ekonomiska ramar ställer höga krav på bedömningen av resursfördelningen. 35   

 

Enligt nordisk forskning bör skolverksamheterna sträva efter att vara kostnadseffektiva. Det 

framgångsrika och lönsamma ska prioriteras, precis som i affärsverksamheter.36  

 

Pedagogens betydelse i verksamheten  
I Skolverkets undersökning kring hur resurser i pedagogiska verksamheter tillvaratas, deltog 

900 kommunala skolor och drygt 92 000 elever. Resultatet av undersökningen visar vikten av 

att medvetandegöra de befintliga tillgångarna i verksamheten, samt belysa hur de används. 

Framförallt handlar det om tillgången på pedagoger samt kunskaper och erfarenheter.37 Vid 

ytterligare en undersökning ansåg 90 % av de 98 tillfrågade rektorerna att skolans brist på 

resurser hindrar arbetet med elever i behov av stöd.38 Enligt Lpo9439 är det rektorns ansvar att 

den pedagogiska verksamheten utformas så att stöd kan erbjudas till de elever som har behov 

av det. Rektorn ska även se till att åtgärder tillsätts med utgångspunkt i pedagogernas 

bedömningar av elevers utveckling.40 Detta påverkar, enligt Skolverket, pedagogernas 

värderingar och attityder, vilka ligger till grund för hur de förhåller sig till skolans uppdrag, 

samt deras inställning när det gäller behoven av insatser från exempelvis specialpedagoger 

och elevvårdspersonal. Alla verksamheter har sin egen kultur, vilket innebär att dessa 

utvecklar sitt eget förhållningssätt till frågor om klass, kön samt etnicitet beroende på den 

socioekonomiska strukturen41 i upptagningsområdet. En verksamhets kultur påverkas också 

av personalens kompetens, uppfattning och ansvarskänsla, samt människosyn, kunskapssyn 

och syn på lärande.42   

 

Enligt Alan bör pedagogen vara medveten om att det finns olika förutsättningar bland barn 

när det gäller inlärningsförmåga och med det som utgångspunkt skall undervisningen 

                                                 
35 Börjesson, M. 1997. Skolverket. Besparingar i skolan. En förstudie om hur kommunala besparingar 
genomförs. Rapport nr 86. Stockholm: Liber Distribution, 1995. 
36 Bjerg, J m fl. 1995. 
37 Skolverket. Rapport nr 170. 1999.  
38 Skolverket. Rektorers syn på arbetet med elever med dolda funktionsnedsättningar. Rapport 140, Stockholm: 
Liber Distribution, 1998. 
39 Lpo94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. 
40 Skolverket. Lpo94, Lpfö98. 2001. 
41 Socioekonomisk struktur innebär, i denna uppsats, den sociala och ekonomiska bakgrunden.  
42 Skolverket. Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram, Stockholm: Liber Distribution, 2001  
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formas.43 Pedagogen ska försäkra sig om att eleverna förses med det som krävs för 

individuellt lärande.44  

 

Svensk forskning visar att det är betydelsefullt att pedagogen har erfarenhet i form av kunskap 

om olika undervisningsmetoder. Denna kompetens skapas via yrkeserfarenhet, ämnes- och 

pedagogikutbildning vilket visar starka samband med elevernas resultat.45  

 

Barn i behov av stöd utan diagnos, får, enligt Larssen, oftast inga ökade resurser. När barnet 

fått en diagnos fungerar resursfördelningen så länge som gruppen av barn med behov av stöd 

är relativt liten. När denna grupp med barn ökar krävs, enligt Skolverket, minst ett 

funktionshinder för att få hjälp.46 

 

Påverkas barnen? 
Det finns ingen skillnad mellan antalet flickor och pojkar som får tillgång till stöd. Däremot är 

andra generationens barn från olika etniska grupper överrepresenterade. Anledningen till det 

är att deras föräldrar ofta tillhör en socioekonomiskt komplicerad grupp. Persson, Andreasson 

och Heimersson visar vidare i sin rapport att barn till studerande, låginkomsttagare och icke 

förvärvsarbetande i mindre utsträckning än andra får sina inlärningsmässiga behov 

tillfredsställda.47   

 

Skolverket har i en av sina rapporter sammanställt ett antal faktorer till varför elever presterar 

olika utan att ha någon form av funktionshinder. Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar, likaså 

antalet pojkar i klassen. Även antalet elever med utländsk härkomst och det totala antalet 

elever på skolan har betydelse, samt antalet lärarveckotimmar48 varje elev tilldelas. Dessa 

kriterier benämns även som SALSA49 och grundas främst på uppgifter hämtade från 

Statistiska Central Byrån.50 

 

En svensk kunskapsöversikt, sammanställd av fem internationella forskningsteams analyser, 

gjord av Skolverket, kring skolans resurser kontra elevernas resultat visar att elevers bakgrund 

                                                 
43 Alan J T.1992.  
44 Lärarförbundet. Lärarens handbok, Stockholm: Lärarförbundet, 2001.  
45 Gustafsson, J.E. Myrberg, E. 2002.  
46 Larssen, M. 2005.  
Skolverket. Rapport nr 170. 1999. 
47 Persson, B, Andreasson, I, Heimersson, M. 2005. 
48 Antal timmar per vecka som eleven har lärarledd undervisning (vår definition). 
49 SALSA betyder Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala Sambands Analyser.  
50 Skolverket. Rapport nr 170. 1999.  
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och inlärningsförutsättningar påverkar och har avgörande betydelse för deras framtida 

studieresultat. Denna översikt visar att klassens storlek påverkar elevernas resultat. Om mer 

resurser läggs på mindre klasser och högre lärarlöner ökar elevernas resultat. Högre löner 

leder till förhöjd status och ett mer attraktivt yrke. Även kompetensnivån hos pedagogerna 

förbättras. Studierna påvisar att i resursstarka skolor, med mindre klasser och högre lärarlöner, 

lär sig eleverna mer och därigenom får de ett ökat intresse för utbildning.51 

 

Enligt Börjesson tenderar ökat antal barn i klasserna leda till att pedagoger och föräldrar letar 

orsaker som kan ge ett barn ett särskilt behov för att det i sin tur oftast leder till högre 

personaltäthet.52 Därutöver kan en god föräldrakontakt ses som en tillgång i barns 

kunskapsutveckling, då familjebakgrunden påverkar elevens resultat, mer än skolans resurser. 

Detta med tanke på att en trygg familj ger trygga barn vilket betyder att det krävs mindre 

resurser och innebär lägre kostnad för verksamheten.53 

 

En av skolverkets rapporter visar att resursfördelningen i de pedagogiska verksamheterna 

tillämpas på olika sätt. Vissa enheter ser svårigheter som enskilda angelägenheter och 

använder de befintliga resurserna, medan andra gärna tar hjälp från frivilliga organisationer, 

föräldrar och kommun.54  

 

De som påverkas mest av resursbristen är oftast, enligt Persson, Andreasson och Heimersson, 

de tysta, blyga och initiativsvaga eleverna med koncentrationssvårigheter. Dessa elevers 

föräldrar ställer mindre krav på verksamheterna än de utåtriktade barnens föräldrar, vilket 

resulterar i mindre resurser till de tillbakadragna barnen. Det finns ingen garanti att fler vuxna 

i verksamheten utgör rätt metod för att komma tillrätta med de utåtagerande barnen. De vuxna 

som redan finns omkring eleven bör däremot få möjlighet att vidareutbilda sig och öka sin 

kompetens för att kunna bemöta eleven utifrån dess förutsättningar.55 

 

Sammanfattning av litteratur och forskning 
Den forskning som tidigare är gjord belyser problematiken kring resurser och dess fördelning 

i förskola och skola utifrån olika samhälleliga och ekonomiska perspektiv samt pedagogiska 

verksamheters kulturer och förutsättningar.  
                                                 
51 Skolverket. Påverkar skolans resurser elevernas resultat? En kunskapsöversikt. Stockholm: Liber, 1996. 
52 Börjesson, M. 1997.  
53 Allard, B, Askeljung, M & Måhl, P. 2005.  
Skolverket. 1996. 
54 Skolverket. 1998.  
55 Persson, B, Andreasson, I, Heimersson, M. 2005. 
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Utifrån denna forskning, samt relevant litteratur, har vi funnit synpunkter kring att skolan bör 

drivas som en affärsverksamhet. Elevers lagstadgade rättigheter och politiska riktlinjer 

påverkar organisationers budgetprioriteringar och deras arbete för individuellt lärande. 

Verksamheternas kultur formas utifrån skolans sociokulturella förutsättningar och påverkar 

pedagogernas inställning till utnyttjande av resurser samt synen på barns behov. 

Definitionerna av funktionsnedsättningar skiftar mellan verksamheter, vilket innebär att 

graden av nedsättningarna värderas olika, därmed även behovet av stöd. Dessa aspekter 

påverkas i betydande omfattning av pedagogernas yrkeserfarenhet. Litteraturen påvisar att 

elevers hemförhållande har stor betydelse vad gäller elevens förmåga att tillgodogöra sig 

skolans innehåll. Även kontakten mellan hem och skola utgör en påverkande faktor. Vidare 

framgår att utåtagerande barn i större utsträckning, än tillbakadragna barn, får sina behov 

tillgodosedda i förskola och skola. 

 

 

Metod 
Vi har genomfört en kvalitativ undersökning med hjälp av fokusgruppsintervjuer. Kvalitativ 

forskning bygger på en fördjupad undersökning av specifika miljöer och sammanhang vilket 

lämpar sig väl till vårt syfte, då det ger oss möjlighet att undersöka olika pedagogers 

uppfattningar. Genom att använda oss av fokusgruppsintervjuer får vi ta del av flera åsikter i 

gemensamma samtal och diskussioner. Det är de intervjuades perspektiv som ska synliggöras 

och den information som kommit fram under processen sammanställs och analyseras.56  

 

Fokusgruppsintervju 
En fokusgrupp består av tre till åtta personer, som ses under en begränsad tid och diskuterar 

ett förbestämt ämne.57 Fokusgruppens grund är samtal och diskussion i grupp och är en 

produkt av socialt samspel.58 Innan fokusgruppsintervjun påbörjas bör deltagarna får ta del av 

ett intresseväckande brev eller en muntlig presentation för att stimulera tänkandet kring 

ämnet.59  

 

                                                 
56 Ely, M, Anzul, M, Ljungman, C G. Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken –cirklar inom cirklar. Lund: 
Studentlitteratur, 1993.  
57 Wibeck, V. Genmat i fokus. Analyser av fokusgruppssamtal om genförändrade livsmedel. Linköping: Tema 
Kommunikation, 2002. 
58 Wibeck, V. Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. Lund: Studentlitteratur, 
2000. 
59 Wibeck, V. 2002. 
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Intervjun leds av en samtalsledare, i dessa sammanhang kallad moderator. Moderatorn inleder 

intervjun och introducerar ämnet. Vid behov presenterar moderatorn nya samtalsfrågor för att 

intervjun ska fortlöpa. Det är viktigt att moderatorn ger deltagarna tid att fundera innan 

samtalet60 drivs vidare och att diskussionen styrs så att deltagarna besvarar de frågeställningar 

som finns. Frågeställningarna uttrycks enbart då samtalet tappar fokus och det är viktigt att 

deltagarna upplever att diskussionen är fri, men fokuserad på det angivna ämnet. På detta sätt 

ges möjlighet att ta del av de föreställningar och åsikter som finns individuellt och i gruppen, 

samt nya och eventuellt överraskande aspekter. Till sin hjälp kan moderatorn använda en så 

kallad bisittare som stöd för att bland annat anteckna intressanta iakttagelser. Det är då viktigt 

att bisittaren är väl insatt i ämnet och vet vad moderatorn vill ta reda på.61  

 

Urvalskriterier 
När en kvalitativ studie ska genomföras måste ambitionen vara att göra en undersökning som 

utgörs av ett representativt urval.62 Urvalet bör vara representativt i den bemärkelsen att det 

ska representera många olika personer för att kunna vara underlag för kommande slutsatser.63  

 

Om en undersökning ska genomföras på en utvald grupp bör urvalet göras på flera olika 

enheter för att undvika att undersökningen blir präglad av en enda enhets förhållanden, 

situation eller uppfattningar. Det är även fördelaktigt att dela upp intervjupersonerna eller -

grupperna på flera intervjuare för att undvika att parterna påverkar varandra.64  

 

Urval 
Vår undersökning bygger på ett stratifierat urval65 som utgörs av två arbetslag från 

landsbygdsområde och tätortsområde samt en sammansatt grupp med pedagoger från olika 

verksamheter i Östergötland. Det är fördelaktigt att använda sig av en redan befintlig grupp, 

då de oftast har gemensamma intressen och erfarenheter. På så sätt blir i allmänhet deltagarna 

mer villiga att diskutera. Fördelen med en sammansatt grupp, med deltagare från olika 

enheter, är att skilda åsikter kan tydliggöras då de arbetar inom olika verksamheter och 

                                                 
60 Avser den diskussion som fördes i fokusgrupperna. 
61 Wibeck, V. 2002.  
62 Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun.Lund: Studentlitteratur, 1997. 
63 Stukát, S. Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur, 2005. 
64 Kvale, S. 1997. 
65 Stratifierat urval innebär att ett antal intressanta och betydelsefulla målgrupper definieras och delas in i          
delgrupper. Därur tas ett antal personer som utgör ett slumpmässigt urval. Stukát, S. 2005. 
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därmed utgår deltagarna från olika förhållningssätt. Det är även lämpligt att vända sig till 

områden i olika delar av samhället för att påvisa eventuella skillnader dem emellan.66  

 

För att rekrytera dessa deltagare har vi använt oss av kontakter bland pedagoger på olika 

enheter samt en förskola. I grupperna har erfarenhet och ålder varierat, vilket vi anser vara en 

tillgång då det kan skapa skilda åsikter och argument.  

 

Landsbygdsområde  
Vid första fokusgruppsintervjun, som utfördes på en skola, deltog fem pedagoger, varav två 

arbetar i förskoleklass, två är klassansvariga i år 1-2, samt en pedagog undervisar i matematik 

och idrott i år 1-6. Två av deltagarna är nyutexaminerade, och de övriga har lång erfarenhet 

inom pedagogisk verksamhet. Denna skola ligger på landsbygden och har ca 200 elever från 

förskoleklass till och med år 6.  

 

Tätortsområde  
Vid den andra fokusgruppsintervjun, som utfördes på en förskola, deltog fyra pedagoger, 

varav två förskolepedagoger, en grundskolelärare och en fritidspedagog. En av dessa är 

nyutexaminerad och de övriga tre har arbetat en längre tid inom olika pedagogiska 

verksamheter. Förskolan ligger i en förort med hög andel invånare av olika etniskt ursprung 

och omfattande sociala problem. Det finns tre avdelningar på förskolan med tre 

heltidsanställningar per avdelning som utgörs av 19 barn i åldrarna 1-5 år. Ytterligare tre 

personer finns knutna till enheten i form av resursanställning och pooltjänst.  

 

Sammansatt grupp  
Vid den tredje fokusgruppsintervjun, som utfördes på Campus Norrköping, deltog tre 

pedagoger, varav två är verksamma i grundskolan respektive förskolan. Den tredje pedagogen 

är verksam som specialpedagog och medverkar i ett elevvårdsteam. Dessa tre pedagoger 

arbetar på tre olika enheter men har kunskap och kännedom om varandras enheter och 

insatser. Pedagogen som arbetar i skolan är verksam vid en enhet belägen i ett villaområde. 

Förskolepedagogen arbetar på en enhet med barn som har blandat ursprung både vad gäller 

socialt, ekonomiskt och etniskt. Vår tredje pedagog i denna fokusgrupp är verksam i en 

specialpedagogisk verksamhet. 

 
                                                 
66 Wibeck.V. 2000. 
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Etiska aspekter 
Som inledning på fokusgruppsintervjuerna redogjorde vi noggrant för de etiska aspekterna, 

som innefattar att alla deltar av egen fri vilja, allt som sägs stannar inom gruppen och att 

deltagarna har möjlighet att avbryta intervjun. De fick även information om att intervjun 

skulle spelas in, men enbart i syfte att senare analyseras.67 

 

Inga namn uppges, vare sig på deltagarna eller på enheterna och det inspelade materialet 

förstörs efter examinationen. Ett etiskt dilemma i dessa sammanhang, som är viktigt att påtala, 

är att moderatorns garantier är begränsade när det gäller att förhindra att deltagarna sprider 

information, som framkommit under samtalet.68  

 

Förberedelser 
Inledningsvis sammanställde vi en intervjuguide med samtalsfrågor. Dessa granskades av tre 

pedagoger, med syftet att kontrollera hur de tolkades. Därefter bearbetades frågorna, för att 

sedan användas vid fokusgruppsintervjuerna. Vår avsikt var att utgå ifrån dessa frågor för att 

ge deltagarna inspiration till diskussion.  

 

Genomförande 
Vid våra intervjuer har vi turats om att vara moderator och bisittare samt varit noggranna med 

att undvika någon form av bekantskap mellan moderator och deltagare. Orsaken till detta är 

att relationer dem emellan kan generera i en förhastad tolkning av det som är sagt. Sådana 

effekter är svåra att analysera och därför har vi undvikit det. Intervjuerna varade i 40-60 

minuter och inleddes med en presentation av oss själva, uppgiften och vårt ämne, samt etiska 

aspekter. När samtalen tappade fokus styrde moderatorn in deltagarna på ämnet igen med 

hjälp av intervjuguiden.69 

 

Bearbetning av intervjumaterial  
Transkription innebär att talet överförs direkt till skrivet ord utan att ändras. En transkribering 

ska vara praktisk vilket i första hand betyder att den ska vara läsbar och utgöra underlag för 

analys, i vårt fall, innehållet i intervjuer.70  

 

                                                 
67 Wibeck, V. 2002. Stuka´t, S. 2005. 
68 Wibeck, V. 2000.  
69 Bilaga 1. 
70 Linell, Per. Transkription av tal och samtal: teori och praktik. Linköping: Tema kommunikation, 1994.  
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Det är svårt att undvika att innehållet transkriberas utifrån skriftspråkets ramar. Beroende på 

syftet med transkriberingsmaterialet kan val göras för hur detaljerad transkriberingen ska vara 

när det gäller uttal och betoningar, talspråk eller icke-verbala inslag i form av miner och 

gester. Det är även med utgångspunkt i analysen som reglerna för transkriberingen formas och 

det är att föredra att börja med att göra en ordagrann transkription. Denna transkription kan 

sedan anpassas till sitt respektive syfte genom att kompletteras med särskilda regler, 

konventioner, som väljs av den som utför bearbetningen.71  

 

Vid bearbetning av intervjumaterial görs kategorisering av data. Dessa kategorier ska vara 

beskrivande och tydliga i sina ramar. Kategoriseringen av vårt material är gjord utifrån de 

kärnord72 vi bearbetade fram i början av denna studie och de är till för att skapa tydliga 

områdesindelningar. Bearbetningen ska alltid göras utifrån vedertagna regler, konventioner, 

helst även på internationell nivå.73 De konventioner vi använder oss av är hämtade ur Viktoria 

Wibecks bok om fokusgruppsintervjuer och gäller främst markeringar av pauser, ofullständiga 

meningar och meningar som avslutas med tystnad.74   

 

Våra transkriberingar är stavningsnormerade, vilket innebär att vi återgivit samtalen ordagrant 

utifrån traditionella skrivregler med undantag för ett antal talspråksinlägg, exempelvis 

”nånting” och ”va”. Vi har i vår uppläggning av transkriberingstexterna valt att göra 

talstilsneutrala transkriberingar, vilket betyder att vi avstått från att markera inlägg från flera 

personer samtidigt, avbrott i talflödet, uttal och betoningar, talspråk, icke-verbala inslag eller 

numrerat inläggen. I resultatet hänvisar vi till de pedagoger vi intervjuat. Detta gör vi genom 

citat och för att förtydliga det vi anser är viktigt för innehållet har vi i vissa fall uteslutit delar 

av samtalen, detta markeras med […]. Kortare pauser och meningar som är ofullständiga eller 

avslutas med tystnad markeras med… För att tydliggöra vem som uttalar sig i citaten har vi 

markerat M för moderator och D1-D12 för respektive deltagare.  

 

Analys av material 
Analysen påbörjades när den första fokusgruppen intervjuats. Då fick vi indikationer på vad 

som var viktigt inom ämnet. När intervjuerna var transkriberade återgick vi till syftet och 

frågeställningarna för att i vår tolkning ha dem som utgångspunkt. Materialet från litteraturen 

och de transkriberade intervjuerna kodades, i vårt fall med olika färger. För att skapa tydliga 
                                                 
71 Ibid.  
72 Karaktäristiska ord utifrån innehållet i vår studie, exempelvis ekonomi och politik. 
73 Ibid. 
74 Wibeck, V. 2000.  
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ramar kring varje område bestämde vi gemensamt varje områdes omfattning. Därefter 

sorterades materialet för att sedan användas som underlag för diskussion kring likheter och 

skillnader. Vidare i analysprocessen sammanfattades trender och mönster som belyste det 

material vi samlat in. Som avslutande fas av analysen använde vi oss av resultaten från 

litteraturen samt intervjuerna för att se om syftet och frågeställningarna besvarats.75 

 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Kvalitativa studier fokuserar på innehållet i intervjuerna, vilket betyder att de ska undersöka 

uppfattningar och antaganden.76 Reliabilitet innebär kvaliteten på undersökningen. Det 

används i kvalitativa undersökningar för att fastställa tillförlitligheten i tolkningarna. För att 

kontrollera undersökningens reliabilitet ska flera personer kunna upprepa analysen och med 

god tillförlitlighet komma fram till samma resultat.77 För att kontrollera reliabilitet vid 

fokusgruppsintervjuer kan uttalanden jämföras med varandra inom och mellan de olika 

grupperna.78  

 

Validitet står för huruvida undersökningen utreder det som var tänkt. Frågeställningarna 

måste vara formulerade på ett sådant vis att de, av intervjupersonerna, kan antas tolkas så som 

de var ämnade att tolkas. Det är dock osäkert i vilket omfattning den intervjuade ger fullt 

sanningsenliga svar, vilket kan bero på att de vill vara intervjuaren till lags och därmed 

förneka brister eller nederlag. Det i sig påverkar undersökningens validitet.79 Validiteten 

berörs även av lokalen där intervjuerna utförs, då den påverkar deltagarnas svar om de känner 

sig obekväma och spända. I samband med fokusgruppsintervjuer används, för att framhäva 

tillförlitligheten, begreppet ekologisk validitet, vilket betyder trovärdigheten i det riktiga livet. 

Fokusgrupperna utgörs av uttalanden och slutsatser utifrån en diskussion där olika personers 

åsikter vägs emot varandra. Detta innebär att det som framkommer under en 

fokusgruppsintervju har mer ekologisk validitet, mer verklig trovärdighet, än det som 

framkommer vid en enskild intervju eller enkät.80  

 

Generaliserbarhet visar vem eller vilka resultatet representerar.81 I fokusgrupper kan endast 

lösa generaliseringar göras genom att knyta uttalanden eller personer till vissa förutbestämda 

                                                 
75 Wibeck, V. 2000. 
76 Kvale, S. 1997. 
77 Stukát, S. 2005. 
78 Wibeck, V. 2000. 
79 Stukát, S. 2005. 
80 Wibeck, V. 2000. 
81 Stukát, S. 2005. 
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kategorier. Generaliseringar i fokusgrupper omfattar sammanhang där ett flertal personer med 

olika utgångspunkter uttalar sig om samma saker.82 

 

Metoddiskussion 
Genom fokusgruppsintervjuer är det möjligt att skapa tillfälle för deltagarna att uttrycka 

åsikter, attityder, känslor, vilket även är etiskt tilltalande då deltagarna har valmöjlighet att 

uttala sig. Vid enskilda intervjuer riskerar deltagarna i viss mån bli styrda och påverkade av 

intervjuaren. Den risken minskar vid en fokusgruppsintervju och dämpar med fördel 

intervjuarens dominerande roll.83 I analysen får vi ta del av vad deltagarna tycker, samt hur de 

samtalar.84 Vår förhoppning är att denna form av intervju ska generera i något positivt för 

deltagarna så som nya idéer, kännedom om kollegors uppfattningar och arbetssätt.  

 

Tillförlitligheten och trovärdigheten i denna undersökning anser vi är god och förstärker ett 

vetenskapligt värde i studien.85Trots att vi enbart har vänt oss till ett fåtal skolor i 

Östergötland, anser vi att undersökningen kan ge en antydan till pedagogers uppfattning kring 

resurser samt hur och varför de fördelas på ett visst sätt i skolor och förskolor. Däremot har vi 

avstått från att göra generaliseringar då vi anser att omfattningen av vår undersökning är för 

liten. Resultatet är sammanställt, framfört och tolkat utifrån den förförståelse vi besitter.86 

 

 

Resultat 
Följande avsnitt presenterar de resultat vi fått fram genom analys av transkriberingsmaterialet. 

Resultatet är indelat i tre övergripande områden; Yttre resurser, Inre resurser och Vad krävs 

för att få resurser? Dessa är i sig uppdelade i underrubriker.  

 

Yttre resurser  
Under denna rubrik behandlar vi organisationens betydelse och verksamheternas ekonomiska 

ramar. 

 

                                                 
82 Wibeck, V. 2000. 
83 Wibeck, V. 2000. 
84 Wibeck, V. 2002.  
85 Stuka´t, S. 2005. Kvale, S. 1997. 
86 Larsson, S. Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk pedagogik, Vol. 13, 1993.  
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Organisationens betydelse 
När det gäller resurssatsningar inom verksamheter förefaller förskolan vara prioriterad, enligt 

de pedagoger vi intervjuat. Uppfattningen bland dem är att det är lättare att få resurser till 

verksamheten i förskolan än i skolan. Ofta förekommer inget samarbete mellan förskola och 

skola som gör att en stödperson till ett enskilt barn följer med barnet från förskolan till skolan.  

 
D6: Det görs ju mer i förskolan…jag har varit i skolan mycket och där står det så fint…men 

sen finns inga pengar. 

 D8: Glappet är stort! 

 M: Så om barnet har en assistent här är det inte självklart att den följer med? 

 D8: Nej […]87  
 

Hur varje enskild verksamhet löser resursbehoven varierar beroende på vilken uppfattning och 

kultur de har om vad som är bäst för barnen.88 En utredning kring ett barn påbörjas oftast i 

förskolan men då det är lång handläggningsprocess dröjer det för det mesta ända till 

grundskolan innan resultatet kan presenteras.89 

 

Uppfattningen bland pedagogerna är att de riktlinjer som finns för att uppfylla kriterierna för 

att få resurser är att pedagogen måste kunna påvisa att ett barn har en funktionsnedsättning.  

 

 D5: Om du kan trycka på att detta är ett funktionshinder så har barnet rätt till hjälp! 

 D3: Men det behöver väl inte ha gått så långt? 

 D5: Jo, funktionshinder är det enda som gäller. Och man måste vara envis.90  

 

Några pedagoger har en önskan att förändra organisationen så att mer förebyggande insatser 

sätts in tidigare under barnens skolgång.  

 
D3: Att lägga resurserna på de små barnen, att speciallärarna finns men mer i de lägre 

åldrarna. Att vända på steken alltså!91 

 

Föräldrars och de pedagogiska verksamheternas inställning samt kommunala satsningar på 

kompetensutveckling påverkar pedagogerna i hög utsträckning. På enheter där det erbjuds 

föreläsningar och annan fortbildning skapas en positiv inställning till arbetet. I det avseendet 

                                                 
87 Fokusgruppsintervju Tätortsområde. 060418. 
88 Skolverket. 1998.  
89 Fokusgruppsintervju Tätortsområde. 060418. 
90 Fokusgruppsintervju Landsbygdsskola. 060406. 
91 Fokusgruppsintervju Landsbygdsområde. 060406. 
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förefaller det även vara relativt stora skillnader mellan kommunerna inom vilka 

fokusgruppsintervjuerna är genomförda.92 

 

Ekonomiska ramar 
Ekonomi är, enligt alla fokusgrupperna, den faktor som till största del styr de pedagogiska 

verksamheterna. Organisationerna förändras genom att nya instanser läggs till och andra tas 

bort, det är dock de finansiella tillgångarna som styr enligt pedagogerna. Svensk forskning 

visar att ökade ekonomiska resurser tenderar att ge förbättrade resultat.93 Vid våra intervjuer 

framkom aldrig sambandet mellan ekonomi och resultat. Däremot är pedagogerna väl 

medvetna om effekterna av verksamheternas budget. 

 
 D2: Vi har en ny organisation nu så jag vet inte. Allt hänger på pengar. 

 D4: Ja så är det. Mer idag än tidigare.94  
 

Pedagogerna på den skola vi besökt har ett stort behov av fler pedagoger i verksamheten och 

en viss uppgivenhet kan uppfattas i deras önskningar om ökade resurser. 

 
D5: Om man fick önska skulle det va bra med en extra per klass, fast det kostar ju mycket 

pengar.   
 D4: Ja, två per klass skulle va bra. 

 D1: Ja, tio elever är lagom att ansvara för.95 

 

Enligt Lpo94 och Lpfö9896 ska verksamheternas innehåll i ökande omfattning 

individualiseras.97 Trots detta är resurserna i arbetet med att genomföra individualiseringen 

oförändrade.98  

 

Uppfattningen bland pedagogerna är att allt som behövs till verksamheten är mycket dyrt. 

Undersökningen visar att de ekonomiska resurserna i relation till antalet barn på enheterna 

brister.  

 
 D9: Vi har ju fyra gungor och nittio barn…99 

                                                 
92 Fokusgruppsintervju Tätortsområde. 060418. 
93 Gustafsson J. E, Myrberg, E. 2002.  
94 Fokusgruppsintervju Landsbygdsområde. 060406. 
95 Fokusgruppsintervju Landsbygdsområde. 060406. 
96 Lpfö98 Läroplan för förskola. 
97 Skolverket. Lpo 94, Lpfö 98. 2001. 
98 Alan, J T. 1992. 
  19
  
 



 

Pedagogiska verksamheter ska idag drivas som en affärsverksamhet vilket innebär att alla 

kostnader, oavsett om det handlar om pedagogiska hjälpmedel eller skadegörelse, faller inom 

ramen för skolans budget.100 Enheternas finansiella tillgångar påverkas av omgivningen på så 

vis att det som förstörs eller stjäls kompenseras med pengar från verksamhetsbudgeten. 

 
 D6: …de tar bort brädorna och bär de till kolonierna…trasiga rutor dras av budget…101 

 

För varje elev får verksamheten ett ekonomiskt bidrag från kommunen. Pedagogerna menar 

att den summan är i det närmaste osynlig i verksamheterna och att det är bara i de fall det är 

lagstadgat om stöd som det prioriteras finansiellt. 
 

D11: …det är ju skolpengen som finns med varje elev. Det är ju marginella pengar som man egentligen 

aldrig märker av.102 

 

D10: […]väldigt resurskrävande…elever, om man säger så att deras resurser dem…dem finansieras ju 

via[…] där går det ju ut efter kommunens nivåer för LSS-berättigande, lagen om särskilt stöd.103 

 

Inre resurser 
Under denna rubrik belyses tillgång och efterfrågan när det gäller personal i verksamheter 

samt verksamheters närmiljö och dess tillgångar. 

 

Resurser i form av personal 
Rektorns ansvar, enligt Lpo94, är att utforma den pedagogiska verksamheten så att de barn 

som behöver någon form av resurs får tillgång till det.104 Vår undersökning visar dock att 

tillvägagångssättet skiljer sig åt. Resurser i form av personal finns det en stor och ständig 

efterfrågan på. Däremot är det svårt att få tillgång till dem, trots uppenbara behov. Det är 

dessutom stor skillnad på personaltäthet mellan förskola och skola, men även mellan olika 

verksamheter. Enligt förskolepersonalen, på den enhet vi besökte, beror den höga 

personaltätheten hos dem på att de har ett tungt socialt upptagningsområde, vilket innebär att 

barnen kommer från olika kulturer samt har varierande etnisk- och samhällsekonomisk 

bakgrund. På den skolenhet vi besökt finns ingen extra personal att tillgå utöver ordinarie 
                                                                                                                                                         
99 Fokusgruppsintervju Tätortsområde. 060418. 
100 Bjerg, J, m fl. 1995.  
101 Fokusgruppsintervju Tätortsområde. 060418. 
102 Fokusgruppsintervju Sammansatt grupp. 060425. 
103 Fokusgruppsintervju Sammansatt grupp. 060425. 
104 Skolverket. Lpo94, Lpfö98., 2001. 
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bemanning. Där får arbetslagen själva hjälpas åt att lösa personalbristfrågor. En av 

pedagogerna i den sammansatta fokusgruppen arbetar på en mindre skola där det finns gott 

om personal i förhållande till antalet barn. Det beror, enligt henne, på fördelningsregler som 

utgår från antalet barn i en elevgrupp. Varje årskurs, med minst fem elever i varje årskull, är 

berättigad till en pedagog. Det innebär att den aktuella enheten i fyran till sexan har tre 

pedagoger på nitton barn. Enheten utnyttjar personaltillgången så att de barn som behöver 

stöd får sina behov tillgodosedda utan övriga insatser. 
 

D12: […] Men vi är lyckligt lottade för vi kan fördela resurserna på det sättet att de barn 

som kanske skulle behöva assistent kan få det i form av att nån av oss tar den enskilda 

eleven och hjälper till fastän det inte finns tilldelat en särskild assistent just den eleven, men 

man finns med som en resurs eftersom man finns på enheten.105  

 

Att ha en person på enheten, som är välkänd bland eleverna, i form av en pooltjänst eller 

någon som kan gå mellan olika verksamheter förefaller vara något som eftersträvas då det 

anses gagna eleverna positivt.  

 
D10: Det är ju optimal resursfördelning på det sättet att jag finns där […]…det är liksom 

några personer eftersom det är en liten grupp så behöver vi inte blanda in så fruktansvärt 

mycket olika människor…106 

 

Vid de två enheterna vi besökt, finns relativt nytillsatt, specialpedagog respektive 

elevvårdsteam. Specialpedagogens funktion är i detta fall främst att stötta och handleda 

personalen. Elevvårdsteamets uppgift är mer inriktat på att stötta eleverna vid behov. 

 

Närmiljön 
Gustavsson och Myrberg visar i sin forskningssammanställning att inget samband 

förekommer mellan lärartäthet, klasstorlek, specialundervisning, lärarkompetens och lokaler 

och elevernas prestationer. Däremot är pedagogens intresse och kunskap om användandet av 

olika hjälpmedel av betydelse.107  

 

De befintliga resurserna förefaller komma i skymundan för det som pedagogerna önskar 

skulle finnas på enheterna. Ofta finns det material att tillgå men användandet av dessa brister, 

                                                 
105 Fokusgruppsintervju Sammansatt grupp. 060425. 
106 Fokusgruppsintervju Sammansatt grupp. 060425. 
107 Gustafsson J. E, Myrberg, E. 2002.  
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då materialet är inkomplett, samt att kunskapen om användandet av dem är otillräcklig. Även 

lokalbrist påverkar tillämpningen av de befintliga resurserna. 

 
 D2: Det finns ju datorer.. 

 D3: Dom används ju aldrig, den här funkar ju inte ens. 

D5: Nej, programvaran är för gammal för att kunna klara av programmen. Det finns ju en del bra 

pedagogiska program.108 

 
D1: Utrymmena begränsar oss så att vi inte har möjlighet att göra speciella saker för 

barnen.109 

 

Samtidigt finns det påkostade lokaler, såsom kökslokaler, som på grund av ändrade 

hygienregler numera enbart får användas av behörig kökspersonal. 

 
 M: Använder ni köket? 

 D6: […] de renoverade för massor av pengar men sen blev det nya regler så nu får hon inte använda det 

fullt ut…110 

 

I vissa fall finns det material i form av spel eller språkutvecklingsmaterial som skulle kunna 

användas om det fanns mer tid till förfogande. Detta eftersom det skulle kräva att 

pedagogerna behöver tid att sätta sig in i materialet men även tid att introducera det hos 

eleverna. 

 
D12: […]vi har ju hur mycket olika material som helst att jobba med…då ska det ju finnas tid och 

möjlighet för nån att sätta sig med det där och göra det med barnen […]111 

 

Oberoende av dessa faktorer finns det resurser till enskilda barn att få som fungerar 

framgångsrikt, i form av pedagogiska hjälpmedel och motorikträning. 

 
 D3: Ja sen har vi ju precis fått […]kuddar till några elever. Den ska lugna oroliga barn… 

 D2: Motorikträning har vi ju också.112 

 

När det gäller de visioner som finns bland pedagogerna, kring vad som skulle kunna göras 

med resurser i form av pengar, förefaller förskolepedagogerna vilja satsa på utomhusmiljö och 
                                                 
108 Fokusgruppsintervju Landsbygdsområde. 060406. 
109 Fokusgruppsintervju Landsbygdsområde. 060406. 
110 Fokusgruppsintervju Tätortsområde. 060418. 
111 Fokusgruppsintervju Sammansatt grupp. 060425. 
112 Fokusgruppsintervju Landsbygdsområde. 060406. 
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diverse sensomotoriska inslag där såväl fin- som grovmotorik kan tränas. Dessa skulle utgöras 

av upplevelserum eller motoriska hjälpmedel för att stimulera och förbättra 

koncentrationsförmågan hos enskilda elever. I skolan vill pedagogerna utveckla närmiljön i 

form av fler och bättre anpassade lokaler. Lokalerna i skolorna används till bristningsgränsen, 

i vissa fall av flera klasser och ämneslärare samtidigt och i andra fall delas klassrummen av 

med skärmar för att skapa avskildhet och arbetsro. 

 
D1: Vi har ju skärmar för att dela av klassrummet. Det är väl ett pedagogiskt hjälpmedel?!113 
 

D11: …[…] jag tänker mer på vår matsal som får fungera på så många olika sätt, man får trixa och 

knixa ibland får man ha svenska samtidigt som det är syslöjd […]114 

 

Skötsel och upprustning av fastigheter och lokaler prioriteras sällan när det gäller 

resursfördelning. Eftersatta fönster och bristfälligt avlopp är några av de brister som 

pedagogerna nämner i intervjuerna. Bristerna är i vissa fall så omfattande att de innebär en 

hälsorisk för eleverna samt inskränker deras skoldag. Åtgärdandet av dessa brister blir ofta på 

elevernas bekostnad då det påverkar enhetens budget.  

 
D12: På vår skola just nu är det ju så att vi har ett avloppssystem som […]…det har 

slammat igen […] och det har fått väldigt stort fokus eftersom kolibakterier har hamnat i 

dricksvattnet […]. Och då ska de gräva upp skolgården […] ja, under några veckor nu så 

kommer skolan inte ha några toaletter utan det kommer stå bajamajor ute på skolgården.115 

 

Vad krävs för att få resurser? 
Under denna rubrik tar vi upp hur pedagogerna på enheterna upplever resursfördelning och 

hur de går till väga för att få resurser. Här redogör vi även för vad pedagogerna upplever 

krävs för att få resurser i verksamheten samt huruvida de uppfattar sig själva som resurs. 

 

Diagnos  
Resurser är, enligt undersökningen, något som blivit svårare att få tillgång till. För att få 

resurs krävs att pedagogen kan påvisa ett barns nedsättning i form av funktionshinder som kan 

omfatta grova sociala handikapp samt utåtagerande beteende.116 Detta funktionshinder 

diskuteras sedan med verksamhetsansvarig eller i elevvårdsteam vid elevvårdkonferenser där 

                                                 
113 Fokusgruppsintervju Landsbygdsområde. 060406. 
114 Fokusgruppsintervju Sammansatt grupp. 060425. 
115 Fokusgruppsintervju Sammansatt grupp. 060425. 
116 Fokusgruppsintervju Landsbygdsområde. 060406. 
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berörda lärare, specialpedagoger, rektor, skolsköterska och i vissa fall även skolpsykolog 

ingår. Huruvida skolpsykologen ska delta är i vissa fall en ekonomisk fråga då det ibland är en 

extern tjänst som enheten köper.  

 
D11: …och allt eftersom behoven identifieras så kopplas ju psykolog in. Men det är en 

kostnadsfråga.117 

 

Därefter görs en utredning som är tidsödande och kostsam och som i vissa fall resulterar i en 

diagnos. Uppfattningen i förskolan är att det krävs en pågående utredning för att få resurser. 

Däremot är uppfattningen bland pedagoger i skolan att för att få resurser är det nödvändigt 

med minst en diagnos. Tillgången av resurser beror på antal barn i verksamheten med 

liknande behov, vilket betyder att om verksamheten har flera barn i behov av särskilt stöd får 

de som har störst behov, tillgång till de resurser som verksamheten kan erbjuda.118 
 

D8: …för att få resurser måste man ha en utredning…119 
 

D12: Alltså till exempel ska man ställa en diagnos autism eller dyslexi så kostar det visst många tusen 

kronor att göra såna undersökningar.120   
 

Kommunikation och samarbete 
I skolan upplever pedagogerna att kraven på problemens omfattning för att få resurser är för 

stora och att det enbart är det som är alltför svårhanterligt som går vidare till elevvårdsteamet. 

Nyckelordet i dessa sammanhang förefaller vara erfarenhet och då ses arbetslaget som en 

tillgång. 

 
  D4: Men vi har ju varandra, arbetslaget ska ju stötta.121 

 

Samtidigt är uppfattningen att pedagogerna i vissa fall har bristande kunskap om var 

kompetenserna finns och hur de ska användas. 

 

D10: […] till viss del gäller det ju att försöka vara tydlig med vilka kompetenser var och en 

har och att man ute i verksamheterna  är medveten om att man använder sig av de resurser 

och kompetenser, den kunskap och yrkeskompetens som behövs.122 
                                                 
117 Fokusgruppsintervju Sammansatt grupp. 060425. 
118 Larssen, M. 2005.  
119 Fokusgruppsintervju Tätortsområde. 060418. 
120 Fokusgruppsintervju Sammansatt grupp. 060425. 
121 Fokusgruppsintervju Landsbygdsområde. 060406. 
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Det är viktigt att komma ihåg att alla utvecklas utifrån sin egen utgångspunkt. En av 

Skolverkets rapporter visar att skolor och kommuner ofta har lättare att hantera elevers 

synliga funktionshinder än de dolda nedsättningarna. Detta medför svårigheter att tillsätta de 

rätta resurserna för varje enskilt barn. Kommunikation och samarbete mellan personalen krävs 

i en annan utsträckning när det gäller osynliga funktionshinder. Bemötandet av eleven är 

betydelsefullt, samt att lyssna på dennes egen uppfattning om sin nedsättning.123 För att kunna 

hjälpa ett barn vidare i sin kunskapsutveckling måste inlärningen anpassas till den befintliga 

kunskapsnivån.124 Pedagogerna, i våra fokusgrupper, ser sig själva som en tillgång och resurs 

i detta arbete. De utgör både pedagogiska verktyg och förebilder såväl när de arbetar medvetet 

i verksamheten, vid planerade inlärningstillfällen, som när de samtalar och bemöter barnen 

privat.   

 
 D11: […] vi jobbar efter ju att lärande är dygnet runt. I alla situationer.125 

 D6: […] men sen är ju man själv den viktigaste personen…en förebild…126 

 D5: Ja, den största tillgången är vi själva. Det är vi som kan!127 

 

Uppfattningen bland pedagogerna är även att en god relation med föräldrarna och BVC128, är 

en stor tillgång och resurs som är oumbärlig i arbetet med elever i behov av stödinsatser men 

även när det gäller insatser av andra slag. Föräldrars engagemang är enligt pedagogerna en 

förutsättning för att kunna genomföra olika aktiviteter.  

 
D10: De skänker material, de skänker tjänster[…]Alltså går nån gunga sönder eller va det nu kan vara 

så … är föräldrarna där och hjälper till. […] Som i morgon ska mellanstadiet på utflykt. […] då är det 

två lärare och fyra föräldrar. De är förutsättningen för att det ska vara möjligt att åka.129 

 

Pedagogerna upplever även att barngrupper är en resurs när det gäller att bearbeta vissa 

nedsättningar, exempelvis avsaknad av beröring. Detta kan ske i form av massage av 

varandra.130   

 

                                                                                                                                                         
122 Fokusgruppsintervju Sammansatt grupp. 060425. 
123 Skolverket. 2006. 
124 Alan J T. 1992.  
125 Fokusgruppsintervju Sammansatt grupp. 060425. 
126 Fokusgruppsintervju Tätortsområde. 060418. 
127 Fokusgruppsintervju Landsbygdsområde. 060406. 
128 BVC, Barnavårdscentral, del av vårdcentralerna som är till för föräldrar och barn. 
129 Fokusgruppsintervju Sammansatt grupp. 060425. 
130 Fokusgruppsintervju Landsbygdsområde. 060406. 
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Vidare poängteras att de pedagogiska insatserna måste ses som en investering och i sin helhet, 

utifrån den enskilda elevens behov. 

 
D11: Samtidigt då som att ju mera resurser man då koncentrerar i en väldigt anpassad miljö är ju 

ändock en investering. […]Det handlar ju inte bara om att lära sig räkna eller lära sig skriva eller läsa 

utan det handlar lika mycket om att utvecklas…utveckla sociala funktioner.131 

 

Sammanfattning av resultatet 
Pedagogernas uppfattning kring resurser är att dessa utgörs framförallt av ekonomi men även 

pedagogisk erfarenhet i form av den egna yrkesrollen. Pedagogerna önskar ökade resurser i 

form av fler lokaler och personal. De framhåller vikten av ett gott samarbete med kollegor och 

föräldrar. De tycker även att resursfördelningens procedur och dess handlingstid är krånglig 

och föreslår att de lägre åldrarna borde prioriteras. Resultatet visar även att de befintliga 

resurserna skulle kunna användas mer effektivt.  

 

Till skillnad från tidigare forskning visar vår undersökning att lokaler anses ha stor betydelse 

för barns möjlighet till utveckling och inlärning. Detta då de individuella behoven är svåra att 

tillmötesgå i fokusgruppernas befintliga lokaler.  

 

 

Diskussion   
Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur pedagoger uppfattar och använder 

skolans resurser. I ett tidigt stadium av undersökningen framkom att definitionen av barns 

behov av stöd skiljer sig, beroende på de förutsättningar varje enskild verksamhet har i form 

av antal elever, närmiljöns utformning, kultur och pedagogers erfarenhet och kunskap.132  

  

Värderingar och attityder 
Pedagogens värdering av barns behov har avgörande betydelse för det framtida lärandet. 

Utifrån vår undersökning anser vi att barnens fortsatta inställning till utbildning beror på hur 

pedagogen hanterar barns olika behov. I den forskning vi tagit del av beskrivs 

lärarutbildningen i Danmark. Den leder till att lärarna i sina team kan följa samma klass hela 

vägen genom grundskolan. Arbetslagets och klasslärarens värderingar och attityder blir då 

                                                 
131 Fokusgruppsintervju Sammansatt grupp. 060425. 
132 Skolverket.  2006.  
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ännu viktigare för barn i behov av stöd än de annars skulle vara.133 Vi anser att denna form av 

lärarutbildning kan vara positiv för barnen då de kan ha samma pedagog under större delen av 

sin skoltid. Däremot blir då pedagogens och arbetslagets värderingar och attityder ännu 

viktigare för barnen då det påverkar fördelning och tillämpning av resurser. 

 

Diagnos och resurser 
Vår undersökning visar tydligt att uppfattningen bland pedagogerna är att det krävs en 

diagnos, baserad på funktionsnedsättningar, för att få tillgång till resurser. Enligt Börjesson 

förekommer det i många fall diagnosticering enbart för att få resurser.134 Barns olikheter 

påverkar och formar verksamheten. Ett diagnosticerat barn uppfyller så småningom diagnosen 

vilket innebär att barnet anpassar sig till den diagnos som är ställd.135 Vi tror att det då finns 

en risk att barnets individuella behov och förutsättningar förbises eftersom det i pedagogens 

strävan efter diagnos finns en tendens att sätta diagnos först och leta symptom sen. Därför 

anser vi att en diagnos är både på gott och ont, då barnet oftast får tillgång till stöd, men även 

en stämpel som är svår att ta bort, trots att barnets speciella behov, med rätt insatser kan 

minska. Det menar vi beror på öppet politiskt styre, vilket utifrån vår uppfattning innebär att 

styrdokumenten är otydliga och kan lämna utrymme för olika tolkningar. Vi är medvetna om 

att detta är ett dilemma som gäller de flesta lagar och förordningar. Vår uppfattning är dock 

att detta påverkar de pedagogiska verksamheterna negativt då det finns barn som vi menar, 

utifrån vår undersökning, behöver denna hjälp för att klara skolans mål.  

Verksamhetens organisation 
Vi anser, utifrån vår undersökning, att resursfördelningen bör ske på annat sätt, relaterat till 

barns behov i stället för i relation till verksamhetens budget. Den nuvarande situationen i 

verksamheterna innebär, att den individualisering som eftersträvas, ska göras genom en intern 

resursfördelning, utan att organisationen och dess förutsättningar förändras.136 Vi anser även 

att verksamheterna ska ha tillgång till likvärdiga insatser för de barn som är i behov av stöd, 

vilket vår undersökning visar stora skillnader kring. Föräldrar ska varken kunna eller behöva 

anpassa sitt val av skola, med tanke på verksamhetens organisation och resurstillgångar. Vi 

menar att svenska skolor ska ha möjlighet att erbjuda alla barn vad som krävs för ett givande 

och framgångsrikt individuellt lärande.  

 

                                                 
133 Bjerg, J, m fl. 1995. 
134 Börjesson, M. 1997. 
135 Larssen, M. 2005.  
136 Alan J T.1992. 
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Vilket tillvägagångssätt ska då användas när, som inom den kommunala sektorn, resurserna är 

begränsade? Skolornas budget sätts idag utifrån två normer. Den ena normen utgörs av antal 

barn på skolan, och den andra av social profil.137 Detta ger, utifrån vår tolkning, en skev 

resursfördelning. Vi menar att de finansiella tillskotten ska baseras på individuella premisser, 

i motsats till nuvarande tillvägagångssätt, då det även i välbeställda socioekonomiska 

områden finns barn i behov av stöd. Detta är något dagens resursfördelning bortser från.  

 

Outnyttjade resurser 
Vår undersökning visar, att många verksamheter har en mängd outnyttjade resurser i form av 

befintligt, men oanvänt pedagogiskt material som exempelvis pedagogiska dataprogram. Vi 

uppfattar att det finns flera orsaker till dessa oanvända resurser, i form av knapphändig 

påhittighet och fantasi, enmansarbete istället för lagarbete samt bristande kunskap och 

initiativförmåga. Allt detta påverkas i sin tur av den tidsbrist som finns inom yrket. Dagens 

pedagoger ska lära ut kunskap, samtidigt som de även ska handha sociala aspekter, så som 

exempelvis konflikter och föräldrakontakt, vilka tenderar att öka då föräldrarnas 

socioekonomiska förutsättningar får allt större betydelse i dagens samhälle samt för barnens 

inlärningsförutsättningar.138  

 

Att det finns ett samband mellan skolans ekonomiska resurser och elevernas resultat finns 

inga belägg för, enligt den litteratur och forskning vi tagit upp.139 Vår undersökning visar 

dock att det som däremot påverkar är pedagogernas tid, kunskap och ambition. Vi anser, 

utifrån vår undersökning, att pedagogernas kunskaper bör synliggöras och att organisationen 

ska struktureras på ett sätt som gör att denna kunskap kan tillvaratas. Precis som det fungerar i 

framgångsrika affärsverksamheter. Dock utan att överge en skola för alla med utgångspunkt i 

läroplanerna.140 Skolor och förskolor som affärsverksamheter belyses även i internationell 

forskning. Där menar forskarna att de pedagogiska verksamheterna med fördel kan drivas som 

affärsverksamheter för att skapa en atmosfär bland personal och elever där de befintliga 

resurserna tas tillvara optimalt.141  

 

                                                 
137 Se socioekonomisk sid.9. Skolverket. Dnr 99:1942. 1999. 
138 Alan J T.1992. 
139 Gustafsson J. E, Myrberg, E. 2002. 
140 Skolverket. Lpo 94, Lpfö 98. 2001. 
141 Alan J T.1992. 
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Organisation och närmiljö 
Vid en av fokusgruppsintervjuerna förespråkade deltagarna en prioritering av 

resursfördelningen i de tidigare åren, vilket även vi anser vore ett fördelaktigt sätt att arbeta 

på. På så vis kan elevernas svårigheter förebyggas i ett tidigt stadium. För att genomföra detta 

krävs en övergångsperiod då verksamheten omorganiseras, då det är olämpligt att avbryta det 

stöd de äldre eleverna har tillgång till. Det resulterar i en tillfällig kostnad som läggs på 

verksamhetens budget. Vi tror, att denna omorganisation kan resultera i att barnens problem 

blir mindre omfattande och får mindre avgörande betydelse i den framtida skolgången, vilket 

på sikt innebär lägre kostnader för verksamheten.  

 

Vår teoretiska genomgång visar att elevernas resultat förblir desamma oavsett om närmiljön 

förändras.142 Vid fokusgruppsintervjuerna framkom däremot att förbättrade lokaler var ett 

angeläget önskemål från pedagogerna, vilket vi uppfattar att pedagogerna tror har betydelse 

för elevernas resultat. De ville att verksamhetens närmiljö skulle förbättras i form av fler 

grupprum och bättre utomhusmiljö. Denna skillnad mellan teori och intervjuresultat tror vi 

beror på att det är svårt att fastställa hur stor plats varje enskild klass behöver för att prestera 

optimalt. Vidare är vår uppfattning att kommunikationen mellan kommunala beslutsfattare 

och verksamma pedagoger brister. En konsekvens av detta är att styrdokumenten tolkas olika 

beroende på individuella förkunskaper, då det gäller tillämpning av resursfördelning utifrån 

pedagogiska behov.  

 

Vår uppfattning är att ökat antal elever i klasserna och svåranpassliga lokaler leder till att 

lärare och elever, trots att verksamheterna ska individualiseras, helt enkelt måste anpassa sig 

till att lära i helklassmiljö.  

 

Vidare kan vi konstatera, utifrån vår studie, att en stor del av den svenska skolans resurser går 

till skolskjuts och skolmat. Det är, enligt oss, en betydande faktor till varför resurserna i 

pedagogiska verksamheter förefaller mindre, jämfört med andra länder. Vår uppfattning är att 

det självklart ska finnas tillgång till skolskjuts och skolmat, men att dessa kostnader skulle 

kunna ses över och om möjligt minskas. 

  

                                                 
142 Gustafsson J. E, Myrberg, E. 2002. 
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Pedagogens yrkesskicklighet 
I en rapport från Skolverket anges att pedagogisk erfarenhet har avgörande betydelse för 

verksamheten. Även gruppernas storlek är av yttersta vikt för pedagogen. Stora grupper leder 

till bristande undervisning genom stress, trytande motivation och utbrändhet och blir indirekt 

en påverkande faktor för elevernas möjligheter till goda resultat.143 Enligt vår undersökning är 

det önskvärt med en pedagog per tio barn och tillgång till fler specialpedagoger samt 

assistenter för att kunna bedriva en tillfredsställande verksamhet. Dessutom anser även 

pedagogerna i vår undersökning att yrkeserfarenheten är ovärderlig, framförallt i arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd. 

 
Vår studie visar att det i huvudsak är pedagogens yrkesskicklighet som inspirerar och 

påverkar mest. Vår tolkning är, att det är viktigt att framhålla värdet av pedagogens egna 

förhållningssätt till sin yrkesroll. Med det menar vi att det finns mycket pedagogen kan göra 

själv och tillsammans med arbetslaget innan någon form av resurs bör efterfrågas. När det är 

gjort, anser vi, att verksamhetens organisation ska fungera på så sätt att en resurs kan tillsättas 

med utgångspunkt i pedagogens och arbetslagets bedömning. Vilket även anges i läroplanen, 

där rektorn är den som utifrån pedagogens bedömning ska tillsätta lämplig åtgärd. Det är dock 

pedagogens uppgift att skapa och förmedla en stimulerande, trygg och individualiserad 

lärandemiljö.144 Vi anser utifrån detta att pedagogen måste vara engagerad och positivt 

inställd till nyheter och förändringar samt vara företagsam och initiativrik.  

 

Slutsats 
Utgångspunkten i denna undersökning är pedagogernas syn på resurser och vilka olika 

definitioner det omfattar. Uppfattningarna av resurser innefattar flera olika sorters tillgångar, 

allt från ekonomi till lokaler. Undersökningen visar att pedagogernas uppfattning av resurser i 

förskola och skola innebär pengar, men att de även ser den egna kunskapen och rollen som en 

resurs.  

 

Enligt vårt resultat är barns förutsättningar till inlärning en konsekvens av pedagogers syn på 

barns behov. Detta påverkar i sin tur fördelningen av resurser, vilket oundvikligen även 

präglas av politiska ställningstaganden. 

 

                                                 
143 Skolverket. Dnr 99:1942. 1999. 
144 Skolverket. Lpo94, Lpfö98. 2001. 
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Vi kan därmed, sammanfattningsvis utifrån vår undersökning, dra slutsatsen att pedagogens 

yrkeserfarenhet och ambition har avgörande betydelse för utvecklingen av verksamheter och 

framförallt för barnens inställning och vilja till kunskap och inlärning. Med utgångspunkt i 

detta anser vi att resurserna och dess fördelning ska baseras på pedagogens yrkeskompetens 

och barnens individuella behov, helt i överensstämmelse med Läroplanerna.145  

 

Varför fördelas då resurserna utifrån andra premisser än de som anges i Läroplanen? Vi anser 

att det politiska styrets genomslagskraft, vad gäller individuellt lärande, är otillräckligt. Vi 

menar att det är önskvärt att villkoren för fördelningen av resurser ska utformas så att 

möjligheter till vitt skilda tolkningar av Skollagen elimineras. Detta skapar förhoppningsvis 

ett likvärdigt utgångsläge för alla barns inlärning.  

 

Vår förhoppning är att i framtiden ska pedagogens kompetens och skicklighet lyftas fram i 

större utsträckning, vilket vi tror, ger utrymme för pedagoger att utvecklas och stärkas i sin 

yrkesroll. Det resulterar, som vi ser det, i en mer kvalificerad verksamhet, där de befintliga 

resurserna tas tillvara och tillämpas i första hand. Därefter ska självfallet vidare resurser 

finnas att tillgå.  

 

Med resultatet av denna undersökning färskt i minnet hoppas vi i vår framtida yrkesutövning, 

få möjlighet att arbeta på detta sätt och bidra till att medvetandegöra och förbättra barns 

förutsättningar samt att utveckla verksamheterna. 

 

Vidare forskning  

Individualiserad undervisning har länge varit ett aktuellt diskussionsämne, trots detta finns det 

lite forskning, vilket påpekas av såväl Alan som Bjerg. De ser bristen på forskning som en 

anledning att undersöka området vidare.146 I Sverige har det under våren 2006, av Skolverket 

och Myndigheten för skolutveckling, publicerats två rapporter som berör förhållandet kring 

resurser och barns behov.147 

 

Vi anser att en intressant vidareutveckling av ämnet, kan vara en djupare undersökning ur ett 

elevperspektiv. Detta då eleven, enligt vår mening, utgör en resurs i verksamheterna och 

besitter värdefulla tillgångar. Det är deras respektive förutsättningar som ska utgöra 

                                                 
145 Skolverket. Lpo 94, Lpfö 98. 2001. 
146 Alan J T. 1992. Bjerg, J, m fl. 1995. 
147 Skolverket. 2006. Nilholm, C. 2006. 
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utgångspunkten i pedagogiska verksamheter. Det är även värdefullt att lyfta fram ett 

föräldrarperspektiv, eftersom de tillsammans med sitt barn utgör grunden för individualiserad 

utveckling och lärande.   
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Bilaga 1 
INTERVJUGUIDE 

 
• Definiera ordet resurs 

• Hur uppfattar ni resursfördelningen på er skola? 

• Vad finns för resurser? Vad behöver kompletteras? 

• Hur används de befintliga resurserna? 

• Hur skulle man kunna använda resurserna på bästa sätt? Ge förslag 

• Hur agerar ni när ni har behov av resurshjälp?  

 

 
 

 

 
 

 
 

   
 


