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Abstract 
 
Syftet med studien är att få kunskap om hur rektorer definierar och värderar 
resurser. Genom kvalitativa intervjuer och ett rangordningsformulär har rektorers 
syn på olika former av resurser kartlagts kopplade till elevers studieresultat och 
lärandemiljö liksom resurser som eventuella hinder. Studiens resultat pekar på att 
resursbegreppet bestäms av vem, var och när det definieras. Då samtliga 
grundskolerektorer i en kommun rangordnar är det resurser av mer abstrakt/själslig 
karaktär som värderas högt oavsett kön. Högst värderas personalkompetens och 
den psykiska miljön, vilka båda, enligt Herzbergs tvåfaktorteori, är 
motivationsfaktorer som ökar arbetsprestation och tillfredsställelse och bör gynna 
eleverna. Att mycket resurser kan utgöra hinder för verksamheten framkommer i 
studien liksom att en resurssatsning bör innehålla en process av aktivitet och 
mening hos deltagarna för full verkningsgrad. Resurser skapar olika nyttor då de 
aktiveras eller kombineras. En rektor med konkret/passiv syn på resurser kanske 
kartlägger brister för att få mer pengar till verksamheten medan en rektor med 
aktiv/abstrakt syn startar processer och förändringsarbete. Oftast är det bristen på 
resurser som diskuteras. Enligt studien vore det mer konstruktivt att gå från att 
förbanna resurser som inte finns, genom att förvalta de resurser som finns till att
förädla de passiva resurser som finns i omgivningen.  
 
Nyckelord: Herzbergs tvåfaktorteori, lärandemiljö, rektorer, resurser,   
studieresultat 
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Förord 
 
Först och främst vill jag tacka alla rektorer som deltagit i studien. Utan ert engagemang hade 
detta inte varit möjligt att genomföra. Förra våren gav jag under en träff med rektorerna flera 
exempel på hur rektorerna tänkt i andra banor än de traditionella under rubriken ”Rektorer på 
hugget”. Detta var ytterligare ett gott exempel på det. Ni är aldrig omöjliga. 
 
Vill också tacka mina studiekamrater i Kristianstad som tagit sig tid att läsa och ge 
synpunkter på mitt arbete under en tid då de samtidigt brottats med det egna. Vill också tacka 
er för alla intressanta diskussioner och glada skratt.   
 
Stort tack också till den tillmötesgående och godhjärtade handledaren Lisbeth Ohlsson som 
på ett hänsynsfullt och konstruktivt sätt kommenterat mitt arbete. Du är värdefull. 
 
Tack till Alan Schürer som genom sin enorma energi och kloka tankar utmanat och peppat 
mig. Han delade inte bara med sig av sin avhandling och annan litteratur utan kom också till 
den aktuella kommunen och genomförde en diskussionsdag tillsammans med kommunens 
rektorer, skolpolitiker, förvaltningschef samt personer från resursenhet och skolkontor där han 
lyfte begreppet ”resurser” till en högre dimension. Han har betytt mycket - både som forskare 
och person. En riktig människovän. 
 
Tack även till arbetskamrater och chefer som peppat och stöttat och gjort det praktiskt möjligt 
att genomföra detta arbete. Hade ni inte ansett att kompetensutveckling bör ha en framskjuten 
plats i verksamheten skulle det sett annorlunda ut. Ett särskilt tack till er i Elevstödsteamet 
som alltid funnits till hands.  Om ni bara visste hur betydelsefulla ni är.  
 
Det sista och största tacket går till min familj som alltid ställer upp om jag vill utveckla mig 
inom något område. Det kan bli lite lugnare framöver, men jag kan inte lova något.  
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1 BAKGRUND 
 
 
Utbildning har betraktats som en grundläggande rättighet sedan 1842 – i alla fall för dem som 
varit ”någorlunda normala”. Det var först med Omsorgslagen som trädde i kraft 1968 som 
skolplikten kom att gälla alla barn – även de som tidigare ansetts obildbara. Att anpassa 
undervisningen har, traditionellt sett, ofta betytt att det skapats skilda system inom skolan. 
Ganska tidigt skapades minimikurser och särskild hjälpundervisning – grunden för 
specialundervisning. I slutet av 1800-talet infördes specialklasser som över tid följdes av 
andra särlösningar som hjälpklasser, läsklasser, skolkarehem, obs-klasser och särskola. Där 
har det de elever som inte ansetts klara den ordinarie undervisningen kunnat segregeras med 
hänsyn till övriga elever. 
 
I dag ställs skolan inför utmaningen att anpassa skolan till elevernas olikheter i en skola för 
alla och i en tid då staten lämnat över mycket av ansvaret på kommunerna. Detta har medfört 
en kärvare ekonomi i skolan än tidigare samtidigt som skolan genomgått stora förändringar 
med en ny läroplan och ett nytt betygsystem. Den officiella policyn idag när det gäller 
utbildning av barn och ungdomar med funktionsnedsättningar går i riktning mot en minskning 
av segregerade grupper och organisationer, vilket går i linje med internationella tendenser och 
överenskommelser. Detta innebär att skolan är på väg från ett kategoriskt till ett relationellt 
och miljörelaterat perspektiv i synen på elever i svårigheter, vilket kräver ett annat sätt att 
tänka kring bemötande av olikheter och hur skolverksamheten bör organiseras. 
 
I mitt arbete som specialpedagog med samordningsansvar i en relativt liten kommun, stöter 
jag ofta på skolpersonal och föräldrar, som är oroade över och diskuterar ”skolans bristande 
resurser”, vilket skolpersonalen menar är ett stort hinder för genomförandet av större 
förändringar i skolverksamheten. När vi diskuterar kring fenomenet, så visar det sig inte så 
sällan att vi menar olika saker. Många menar att det inte finns ekonomiska medel i form av 
pengar att bedriva den verksamhet som önskas. Andra kan peka på bristande utbildning bland 
personalen eller bristande förståelse för ett barns specifika personlighet. Att ha aktuella 
läromedel, nya datorer eller nyrenoverade lokaler, kan andra mena betyder att ha goda 
resurser. För ett barn kan den viktigaste resursen i skolan vara en förstående vuxen eller goda 
kamratrelationer.  
 
Som det klart framgår genom skolans styrdokument är rektorerna ytterst ansvariga för 
skolverksamheten och min fundering är nu hur rektorerna definierar ordet ”resurser” och hur 
de ser på olika former av resurser. På vilket sätt är olika former av resurser viktiga? Är det 
möjligt att gradera resurser och framhålla vissa som viktigare än andra? Skulle för mycket 
resurser i någon form kunna utgöra ett hinder? 
 
Jag avslutade för ett antal månader sedan en B-uppsats i specialpedagogik med två 
medförfattare, där vi med hjälp av kvalitativa forskningsmetoder intervjuade sex rektorer i 
syfte att få en uppfattning om rektors inflytande över hur den specialpedagogiska 
verksamheten planeras och organiseras på skolan och på vilket sätt rektor använder sig av den 
specialpedagogiska kompetens som finns. Efter det kändes det intressant att få möjlighet att 
undersöka fenomenet ”resurser” för att kunna bidra till en fördjupad diskussion i ämnet. 
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1.1 Inledning 
 
Mina motiv för att ägna mig åt just detta ämne är flera. Det första motivet är starkt kopplad till 
en av mina arbetsuppgifter. Jag har sedan sju år tillbaka arbetat centralt i ett elevstödsteam 
och en av mina arbetsuppgifter har varit att ”bistå förvaltningsledningen med bedömningar 
vid resursprioriteringar”.  Alla med lite fantasi kan föreställa sig vilka dilemman jag kan 
hamna i då jag är en del i att göra bedömningar av vilka elever som ska tilldelas en riktad 
resurs för att dessa ska klara sin skolgång på bästa möjliga sätt. Här måste elever värderas och 
arbetet blir att försöka avgöra vilka som är i större behov än andra. Lägg därtill att jag mött 
flertalet av dessa elever och deras pedagoger och i många fall också deras föräldrar. Ett annat 
motiv är att genom min uppsats kunna bidra med tankar kring resurser då vi är mitt uppe i en 
diskussion om hur den nuvarande fördelningen av grundskolans totala resurser ska se ut i 
framtiden. Hur ska vi tänka för att skapa ett system som är så optimalt som möjligt för alla 
elever och hur tänker vi kring olika former av resurser? Frågor kring resursfördelning kan inte 
stå separerat utan är nära sammankopplade med tankar kring organisation och de värderingar 
vi bär på. De fem rektorer som intervjuats är alla med i den arbetsgrupp som fått i uppdrag att 
närmare undersöka resursfrågan i kommunen och ge förslag till förändringar. Att få vara med 
i denna utvecklingsprocess genom att ha möjlighet att väcka tankar och funderingar som 
sträcker sig långt längre än till begreppet resurser, känns som ett privilegium. Rektorer är, 
precis som övrig skolpersonal, i behov av att ständigt hålla den pedagogiska debatten levande 
genom att återkommande få diskutera frågor som berör och utvecklar skolverksamheten.   
 

1.2 Syfte 
 
Mitt huvudsakliga syfte är att undersöka hur rektorer i en och samma kommun definierar 
ordet ”resurser” och hur de värderar olika former av resurser kopplade till elevers 
studieresultat och lärandemiljö. Är det möjligt för rektorerna att värdera vissa former av 
resurser högre än andra och kan det finnas saker som förenar respektive skiljer? Jag vill också 
undersöka rektorernas syn på hur resurser kan bidra till respektive hindra eleverna i deras 
lärandemiljö.  
 
Genom kvalitativa intervjuer och ett kortare rangordningsformulär undersöker jag rektorernas 
syn på olika former av resurser och hur de värderar dem.  

1.3 Problemformulering 
 
Utifrån det syfte som tidigare beskrivits hoppas jag få svar på följande frågor: 
 

• Hur definierar rektorerna ordet ”resurser”? 
• Hur värderar rektorerna olika former av resurser? Anses vissa viktigare än andra? 
• Kan för mycket resurser utgöra ett hinder för elevers studieresultat och lärandemiljö?  

 7



1.4 Arbetets uppläggning 
 
Innan jag definitivt bestämde mig för uppsatsämne tog jag upp frågan med kommunens 
skolchef, som blev mycket intresserad då en förhoppning fanns att detta skulle kunna vara ett 
bidrag i utvecklingsarbetet kring kommunens resursfördelningssystem. Arbetet startade med 
att jag formulerade syfte och problemställningar, vilka presenteras i kapitel 1. Jag undersökte 
etymologin av ordet ”resurser” för att gå vidare och för mig själv formulera olika former av 
resurser som kan vara viktiga i skolverksamheten. Jag valde fyra områden av mer materiell 
och konkret karaktär och fyra av mer själslig och abstrakt karaktär för att få möjlighet att 
undersöka om rektorer värderar dessa olika och sökte också finna någon lämplig teori som 
kunde vara relevant i förhållande till detta. Jag påbörjade den litteraturgenomgång som 
presenteras i kapitel 2 och omformulerade fortlöpande mina problemställningar. Det slutliga 
valet av frågeställningar presenteras i bilaga I. Utifrån de valda frågeställningarna och mitt 
syfte utformades också ett rangordningsformulär, vilken finns att läsa som bilaga II. Kapitel 3 
beskriver de metoder som använts och hur urval, utförande och bearbetning gått till och i 
kapitel 4 redovisas resultaten. I kapitel 5 följer sedan en diskussion kring studiens resultat och 
dessa kopplas till tidigare forskning och den litteratur som presenteras i kapitel 2. Kapitlet 
innehåller också styrkor och svagheter med studien liksom tänkbara utvecklingsområden. 
Arbetet avslutas med en sammanfattning i kapitel 6 och därefter följer referenslista och 
bilagor. 
 
 
2 LITTERATURGENOMGÅNG    
 
I litteraturgenomgången ges utifrån två stora uppslagsverk olika förslag på definition av ordet 
resurs. Utifrån de förklaringar som finns till ordet ges några exempel på områden som kan 
räknas som resurser inom skolans värld. De är, precis som i uppslagsverken, beskrivna från 
mer konkreta och materiella till mer abstrakta och själsliga resurser. Detta är samma områden 
som rektorerna i undersökningen tillfrågas att belysa och värdera. Ibland kan det vara 
besvärligt att kategorisera resurser i områden då det finns en stor spännvidd i beskrivningarna. 
I dessa fall har den mest närliggande kategorin valts. Detta innebär att det finns ett stort 
utrymme för egna tolkningar och funderingar.  
 
I kapitlet ges också en historisk tillbakablick på skolsystemet efter folkskolans införande och 
framåt för att tydliggöra samhällets syn på skolverksamheten och på vilket sätt det i olika 
tidsperioder satsats resurser för att möta barn som av olika skäl inte ansetts kunna tillgodogöra 
sig undervisningen inom den ordinarie verksamheten. 
 
Eftersom jag har intervjuat fem rektorer i grundskolan, varav två har ansvar även för 
förskoleverksamheten, har jag studerat vad som står i vår nuvarande läroplan, Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet, 1994) och i Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) om rektors 
ansvar och resurser. Jag har även undersökt vad som står om detta i grundskoleförordningen 
och skollagen. Alla de intervjuade rektorerna är verksamma inom samma kommun, varför jag 
också har undersökt i vilka sammanhang rektor nämns i kommunens skolplan. Övrig litteratur 
som använts är statliga rapporter och utredningar samt forskning inom området.   
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2.1 Redogörelse för sökvägar vad gäller litteratur och övrigt 
material 
 
Jag började mitt sökande genom att återigen skumma igenom den litteratur som använts vid 
5 p-uppsatsen och som kunde vara av värde även för denna uppsats. Jag sökte sedan vidare på 
Skolverkets hemsida efter lämpliga publikationer och fann några intressanta. Jag gick in på 
hemsidan för Myndigheten för skolutveckling och Specialpedagogiska institutets hemsida 
under rubrikerna för forskning och forskarintervjuer och letade vidare på Statens offentliga 
utredningar. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001, s 17-19) ger i sin redovisning av 
olika sökvägar för att finna relevant och aktuell forskning som förslag att gå igenom samtliga 
universitets och högskolors hemsidor, vilket jag också gjorde. Jag prövade de flesta 
universitet och högskolor kring orden ”resurser and skola” eller ”resurser or skola” och fick 
en del träffar på användbara avhandlingar. Jag fick också en värdefull kontakt med forskaren 
Alan Schürer på detta sätt. Jag sökte lämpliga artiklar i elektroniska databaser under ELIN 
och ERIC och letade i Artikelsök. Jag letade även i LIBRIS (Uppsök) under 
examinationsarbeten på C- och D-nivå på svenska under samhälle-juridik på olika sökord med 
anknytning till mitt arbete. Detta är i huvudsak de sökvägar jag valt. Tycker att jag fått tag på 
många bra avhandlingar, men inte så många artiklar som jag önskat genom dessa sökvägar.  

2.2 Definition av ordet resurs  
 
Enligt Nationalencyklopedin på Internet (2006) kommer ordet ”resurser” från franska 
”ressourse”, vilket översätts ”utväg”, ”medel” eller i vidare bemärkelse ”hjälpmedel”. Här 
hänvisas också till fornfranskans ”resordere” och latinska ”resu´rgo” , vilka båda betyder 
samma sak: ”tillgång som är känd och åtkomlig, t.ex. naturresurs.”  I vidare bemärkelse 
beskrivs ordet som ett medel för att underlätta att ett visst mål nås. Resurser kan vara konkreta 
eller abstrakta. Exempel som ges är arbetskraft, kapital, kunskap och inneboende själsliga 
egenskaper som alla kan räknas som resurser för någon eller något. De kan tjäna som resurs 
för en individ, ett företag, en skola eller för staten.  
 
I Svenska akademins ordbok på Internet (SAOB, 2006) beskrivs etymologin som i föregående 
uppslagsverk och betydelsen av ordet har en rik innebörd. En resurs kan vara något som är 
någon till hjälp eller nytta, en god tillgång, något som räddar någon ur en besvärlig situation, 
en glädjekälla, kraft eller förmåga liksom tillgångar som gör det möjligt att uträtta något.  I 
ordboken skiljs på materiella tillgångar som pengar, naturrikedomar, utrustning och tillgång 
till personal från mera moraliska och andliga tillgångar som en persons fysiska eller 
intellektuella kapacitet eller själsförmögenhet. 
 
Akuta problem får förtur då resurserna är begränsade, skriver Emanuelsson, Persson och 
Rosenkvist (2001). Här anges resurser genomgående som ett allmänt begrepp som inte 
preciseras närmare.  
 
I ”Från dubbla spår till Elevhälsa” (SOU 2000:19) låter Edgren begreppet resurser omfatta 
goda relationer mellan vuxna och elever, strukturerade miljöer och god undervisning. 
 
”Resurser är mer än pengar”, menar Haug (1998, s. 51). Han lägger i begreppet in andra saker 
som elevförutsättningar, lärarkompetens, institutionell kompetens, kulturellt kapital och 
utrustning. I ett system av segregerad integrering är en diskussion om ekonomi central 
eftersom den förutsätter att extra pengar skjuts till för att ge ekonomiska möjligheter till att 
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bilda separata grupper. Stora nedskärningar i skolan skapar diskussioner om prioriteringar och 
då rörs det om i hela skolsystemet, vilket skapar motstånd. I allmänhet pratas gärna om 
skolproblem som bristande ekonomiska resurser och Haug har två förklaringar till detta: Dels 
är det kanske den enklaste förklaringen eftersom ekonomiska problem syns mest. Det kan 
också bero på att många faktiskt inte ser andra orsaker (a.a.). 
 
I en rapport från Skolverket om elever i behov av särskilt stöd (1998:329) definieras resurser 
som erfarna och välutbildade pedagoger med god förmåga att, i samarbete med hemmen, 
kunna utveckla och ta tillvara elevers egna resurser och utforma en bra undervisningssituation 
för alla elever. Detta sker genom att pedagogerna skapar goda relationer, har positiva 
förväntningar på och ställer lagom stora krav på elever och kan individualisera utifrån 
specifika behov och elevens situation. I rapporten framhålls att för elever är kamrater och 
föräldrastöd viktiga resurser.  Den allmänna skolmiljön kan motverka eller gynna lärande 
liksom elevvård, lokaler och skolmåltider. Rapporten pekar också på att ” i arbetet med att 
skapa en gynnsam arbetsmiljö är skolledningen som pedagogisk ledare och ansvarig för 
skolans organisation en avgörande resurs” (a.a., s. 34).  
 
Inom företagsvärlden definieras resurser av Amit och Schoemaker (1993) som något som kan 
ses som en styrka eller en svaghet inom ett företag. De fysiska tillgångarna är enkla att 
identifiera och utvärdera medan de immateriella är svåra att identifiera och mäta. Som 
exempel på immateriella resurser nämns kunnig personal, goda relationer med kunder och ett 
gott rykte. Ett vidare steg att definiera resurser är att indela de materiella resurserna som 
fysiska (maskiner, verktyg m.m.) och finansiella (tillgång till kapital). De immateriella kan 
indelas i personella (kompetens, färdighet, erfarenhet) och organisatoriska resurser (förmåga, 
kultur, förtroende, rykte). 
 
Den brittiska ekonomen Penrose (1959) skiljer på resurser och resursers ”nytta” och definierar 
ordet som användning av en resurs. En och samma resurs kan genom att användas på olika 
sätt eller genom att kombineras med andra resurser skapa olika ”nyttor”.  
 
Forskarna och lärarna vid Handelshögskolan i Göteborg Bergmasth och Strid (2004) menar 
att det i litteraturen urskiljs två kategorier av förmågor varav den första handlar om förmågan 
att organisera, koordinera och integrera befintliga resurser. Den andra kategorin handlar om 
företagets (eller skolans; egen anm.) dynamiska ansats i form av lärande och hur kompetensen 
i organisationen integreras tillsammans med de externa resurser som finns. Relationer som 
skapas i ett lagarbete och ger ett mervärde (team capital) innebär även en överföring av 
kompetens, vilket innebär att kompetensen stannar i organisationen.  
 
Inom forskarvärlden definierar Denscombe (2000) resurser enbart som tid och pengar. Kvale 
(1997) har samma definition. Han poängterar dock att kvalitet går före kvantitet och betonar 
vikten av sakkunskap i det ämne som undersöks och att ”specifika former av analys - - - 
kräver särskild kompetens” ( s. 99).  Det gäller att planera så man ”inte överskrider de 
resurser som finns tillgängliga när det exempelvis gäller kunskaper, kapacitet, tid och 
pengar”, skriver Bell (2000, s. 9). Hon skriver också: 
 

Den gode handledaren är kanske den bästa resurs som finns när man ska skriva något 
(a.a., s 32). 

 
Schürer (2006) menar i sin doktorsavhandling om skolmiljöer att resursmedvetenheten hos 
berörda parter måste ökas då hänsyn måste tas till de resurser som finns till förfogande och 
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hur de på bästa sätt kan användas. Han anser också att vi måste fundera på vad en resurs är. I 
miljöutvecklingsarbete har ordet ofta uppfattats som pengar, vilket inneburit att de inblandade 
inte alltid uppfattat sig själva som en resurs. Han skriver att detta blir tydligt då det gäller 
eleverna och det arbete och den tid de lagt ner i hans projekt. I vissa fall har eleverna t.o.m. 
uppfattats som ett problem. Genom att göra eleverna delaktiga i arbetet med att förbättra 
skolmiljön kan dessa istället utgöra en del av möjligheterna. Schürer (2006) uppmanar oss att  
fundera på vilka andra latenta resurser som finns i vår närhet.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att hur ordet resurser definieras beror på vilken 
verksamhet eller person som definierar ordet.  

2.3 Resurser av mer konkret karaktär 
 
Under denna rubrik belyses fyra områden: personaltäthet, material och hjälpmedel, 
skollokaler samt skolgård.  

2.3.1 Personaltäthet som resurs  
 
Det är inte helt enkelt att definiera och mäta klasstorlek och lärartäthet, d.v.s. antal elever per 
lärare. En skolklass storlek kan variera över tid p.g.a. in- och utflyttningar, sjukdom och 
gruppdelningar skriver Svenska kommunförbundet (2003). Dessutom varierar antalet 
undervisningstimmar över tid.  
 
Hur undervisningen organiseras för elever i skolsvårigheter handlar i praktiken om 
tillgängliga lärarresurser, menar Brodin och Lindstrand (2004). 
 
En av de största svårigheterna med att studera sambandet mellan lärartäthet/klasstorlek och 
elevprestationer är att begreppen har olika innebörd och att olika forskare har tolkat dem på 
olika sätt, enligt Gustafsson och Myrberg (2002). Detta är en kostnadskrävande resurs som 
många forskare har försökt studera.  
 
Skolverket påbörjade 2002 ett arbete i syfte att belysa hur det nationella uppföljningssystemet 
eventuellt skulle kunna användas för analyser av resurser och resultat. Studien kan ses som en 
totalundersökning eftersom alla skolor med elever i skolår 9 som uppfyllde de uppställda 
datakraven deltog i undersökningen – både kommunala skolor och friskolor.  Ett försök 
gjordes att försöka beräkna s.k. relativa effektivitetsmått, där skolors resultat kopplas till 
befintliga resurser och andra förutsättningar. I studien används lärartäthet som resursvariabel 
vilken kopplas till skolans elevsammansättning (andelen flickor, andelen elever med svensk 
bakgrund) och föräldrars skolbakgrund. Detta jämförs sedan med olika former av 
betygsunderlag. I den färdiga rapporten (2005) belyses hur väl skolor presterar och vilka 
faktorer som samvarierar med dessa mått. Studien visar att det finns utrymme för skolorna att 
nå högre studieresultat om befintlig lärartäthet jämförs med elevsammansättning.  
 
Gustafsson och Myrberg (2002) menar i sin forskningsöversikt från Skolverket att de inte kan 
finna stöd för att lärartid per elev har betydelse för elevernas studieresultat. De hänvisar i 
rapporten till en undersökning gjord 1996 av Murnane och Levy, där det i skolor som enbart 
använde sin resursförstärkning till att anställa fler lärare och minska klasstorleken inte kunde 
uppvisa några förbättringar på elevernas studieresultat. I de få skolor (två av femton) som 
kunde uppvisa förbättrade resultat kombinerades förändringen av klasstorlek med att förändra 
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grupperingar och undervisningsprinciper tillsammans med ett större föräldrasamarbete 
(Murname & Levy 1996 se Gustafsson & Myrberg 2002, s. 34-36).  
 
I samma Skolverksrapport (2002) presenteras också Robinsons resultat från 1990, vilket 
också grundas på de resultat han tillsammans med Wittebols kom fram till 1986 då de 
analyserat tidigare gjorda undersökningar. Analysen visar att effekten av klasstorleken 
varierar med elevernas ålder. För elever i skolår 0-3 pekar många undersökningar på positiva 
effekter av små klasser. I skolår 4-8 kan ses en svag positiv effekt medan undersökningar med 
äldre elever inte ger stöd för att mindre klasser skulle förbättra elevernas studieresultat. Att 
elever som hör till utsatta grupper lyckas bättre i mindre klasser är en annan slutsats Robinson 
drar (Robinsson 1990; Robinsson & Wittebols 1986 se Gustafsson & Myrberg 2002, s. 68). 
 
Beträffande studier av klasstorlekens betydelse framhåller Gustafsson och Myrberg (2002) det 
s.k. STAR-projektet som den kanske mest ambitiösa studien som gjorts. Den genomfördes i 
USA på ett stort antal elever under åren 1985-1990. Elever och lärare placerades slumpvis i 
små klasser (13-17 elever), normalstora klasser (22-25 elever) eller i normalstora klasser med 
en assisterande lärare. Efter detta har flera uppföljningsundersökningar gjorts. De första 
resultaten visade på signifikanta skillnader beträffande studieresultat i matematik och läsning i 
de små klasserna – speciellt i skolår 1. Samma positiva effekt noterades på pojkar som flickor 
i de små klasserna, men effekten var dubbelt så stor för elever med minoritetsbakgrund. Ett 
noterbart resultat är att i normalklasser med en assisterande lärare uppnådde inte eleverna 
bättre studieresultat än i normalstora klasser med en lärare. Den assisterande läraren tillförde 
inga nya arbetsformer eller arbetssätt, vilket kan ge stöd åt teorin att elevers studieframgångar 
har ett samband med lärarens arbetssätt. I de små klasserna kunde läraren individualisera mer, 
använda mer konkret material och vara mer flexibel. Efter att projektet upphört och alla elever 
återgått till normalstora klasser, genomfördes en uppföljningsundersökning (the Last Benifits 
Study), som visade att elever som gått i liten klass i slutet av år 4 hade bättre studieresultat än 
de som gått i normalstora klasser och dessutom var dessa elever mer engagerade och 
uppmärksamma och mindre störande på lektionerna, enligt lärarskattning. Uppföljningar från 
år 5, 6 och 7 gjordes av Finn 1998 och visade på kvarstående positiva effekter på elevernas 
studieresultat (Finn 1998 se Gustafsson & Myrberg 2002, s. 71). 
 
STAR-undersökningen visar, till skillnad från många andra interventionsstudier (studier där 
någon åtgärd prövats och där verkningarna av åtgärden sedan undersökts), på kvarstående 
långvariga effekter och ”de positiva effekterna är betydligt mer markerade för elever från 
socioekonomiskt och/eller utbildningsmässigt mindre gynnade hem”, skriver Gustafsson och 
Myrberg (2002, s. 73). De noterar även att Krueger 1999 tittat på effekten av små klasser och 
drar slutsatsen att den positiva effekten verkar vara som högst under det första året i liten 
klass, oavsett vilket skolår det är (Krueger 1999 se Gustafsson & Myrberg 2002, s. 74). 
 
Ekonomen Hanushek har genom flera metaanalyser undersökt sambandet mellan resurser och 
elevernas studieresultat (Hanushek 1979, 1981, 1986, 1989, 1996, 1997) och sammanställde 
sina resultat 1989. Hans slutsats är att sambandet mellan resurser i skolan och elevers 
studieresultat starkt bör ifrågasättas då han inte finner något klart samband. (Hanushek 1989 
se Gustafsson & Myrberg 2002, s. 25). 
 
Gustafsson och Myrberg (2002) beskriver även några svenska studier som försökt belysa 
klasstorlekens betydelse. Krueger och Lindahl presenterade 2002 en rapport där de försökt dra 
slutsatser av klasstorlekens betydelse för elevers studieresultat i matematik genom att vid tre 
tillfällen jämföra resultat i skolår 5 och 6. Underlaget till undersökningen utgjordes av 556 
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elever från 16  skolor i Stockholmsområdet. De fann genom sina analyser att eleverna i små 
klasser får bättre resultat och att det är elever ”som traditionellt inte finner sig så väl tillrätta i 
skolans värld” som gynnas mest (Gustafsson och Myrberg, 2002, s. 82). I Krueger och 
Lindahls rapport (2002) kritiseras starkt ekonomen Hanusheks forskning om bristen på klart 
samband mellan mindre klasser och elevprestationer. De menar att han lagt för stor tyngd på 
studier där det funnits negativa effekter av ökade resurser ( Krueger och Lindahl, 2002, s. 11). 
 
Några svenska studier genomfördes av Granström 1996, 1997 och 1998, där han studerade 
elevers och lärares upplevelse av klasstorlek. Han fann genom empirisk studie att 
arbetsformen under lektionerna var den faktor som betydde mest för eleverna – både socialt 
och kunskapsmässigt. Grupparbete värderades högst och om gruppens storlek innebar att 
gruppen var under eller över 20 elever, spelade ingen roll varken socialt eller 
kunskapsmässigt. Granström menar att kommunikationen med andra elever sannolikt är 
viktigare än vi vanligtvis tror och det gäller både för sökande av kunskap och för allmänt 
välbefinnande. Det är snarare läraren som gynnas av mindre grupper genom en minskad 
arbetsbelastning och stress, vilket han tycker bör räknas med i sambandet mellan resurser och 
resultat då lärares sjukfrånvaro och eventuella byte av yrke undviks i mindre klasser.   
 
I en studie som Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården och Jacobsson (2004)  
genomfört kommenteras klassernas storlek. Det framgår att flera av skolledarna  i studien 
önskar att det skulle finnas möjlighet att i större utsträckning än idag göra mindre grupper för 
elever som av olika skäl inte finner sig väl tillrätta i den stora klassen. Skolledarna får stöd i 
detta av politiker i studien som menar att bättre lärandemiljöer och socialt klimat skapas i 
klasser med färre elever. Ibland används den specialpedagogiska resursen för detta ändamål. 
Det finns också kritiska röster mot det fria arbetssätt som råder idag, vilket innebär att det i 
systemet skapas ett behov av särskilt stöd för vissa elever som har svårt att sovra och söka 
kunskap på egen hand. Bland lärarna i fallstudien hörs röster som menar att nedskärningarna i 
skolan under 90-talet försämrat läget för stora elevgrupper och medfört att läraruppdraget 
blivit svårare att genomföra och många gånger har stora klasser inneburit att 
specialpedagogens uppdrag blivit att hjälpa klassläraren att reda ut situationen. Skulle mer 
resurser tillföras menar skolledare att fler vuxna, särskilt specialpedagoger, skulle anställas i 
skolan för att på så sätt göra klasserna mindre.   
 
Sammanfattningsvis menar Gustafsson och Myrberg i sin Skolverksrapport (2002) att 
resultaten från STAR-undersökningen och från Angrist och Lavy 1999 tillsammans med 
resultaten från Krueger och Lindahl år 2002, visar på positiva effekter av små klasser även om 
andra forskare, t.ex. Hanushek, ställer sig mer tvivlande. De empiriska resultaten däremot 
visar inte på någon generell positiv effekt av mindre klasser. Effekter kan märkas under de 
första skolåren, medan det är svårt att hitta studier som visar positiva effekter efter skolår 6. 
Det som tydligt framgår i flera undersökningar är att elever från utbildningsmässigt svagare 
grupper är de som särskilt gynnas av mindre grupper, vilket visat sig både i förbättrade 
studieresultat och gynnsammare lärandemiljö.  

2.3.2 Material och hjälpmedel som resurs 
 
Säljö (2000) menar att människan utmärks av att hon, till skillnad från andra arter, utvecklar 
och använder fysiska och språkliga redskap med vilkas hjälp vi kan ”lyfta oss själva i håret” 
(a.a., s 74). Hur vi använder oss av dessa redskap är viktigt i ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande och utveckling och de utgör en viktig del av de kulturella resurser vi använder i 
vardagen. Säljö (2000) sätter här kulturella resurser i motsats till givna biologiska resurser.  
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Läroboken bidrog starkt till det informationsutbud som ägde rum under mitten och slutet av 
1800-talet i Sverige och innehållet i böckerna uppfattades av folket ofta som en stor resurs 
genom sitt nyhetsvärde. I dessa stod ofta saker som människor tidigare inte känt till och det 
gavs nu möjlighet att få inblick i andra kulturer och andra verkligheter. Detta innebar också 
att skolan nu hade en stark kontroll över informationen. Kraven på läsfärdighet höjdes också 
dramatiskt eftersom människorna inte hade hört dessa texter muntligt i kyrkan eller i hemmet, 
vilket tidigare varit fallet med texter av religiös natur. När läroboken får en sådan central 
ställning och lärandet blir mer språkligt till sin natur framträder också tydligare svårigheter i 
läsning och skrivning liksom inlärningssvårigheter, påpekar Säljö (2000) och menar att detta 
också skedde i Sverige vid denna tidpunkt.  
 
Att barn med funktionsnedsättningar är beroende av hjälpmedel för att klara sitt skolarbete 
och sin skoldag, belyser Brodin och Lindstrand (2004).  I dessa fall hjälper det inte med en 
god pedagogik för att eleven ska tillgodogöra sig undervisningen. I en statlig utredning (SOU 
2003:15) fastslår utredaren Sahlström att det idag finns bra programvaror och teknik att 
använda för elever med funktionsnedsättningar, men att de inte i köps in och används i önskad 
omfattning på grund av att lärare och övrig personal saknar handledning och stöd kring 
hjälpmedlen och den nya tekniken. I detta sammanhang framhåller hon specialpedagogen som 
en viktig resurs i kompetensutvecklingen. 
 
Den nya informationstekniken kan tjäna som resurs genom ökade möjligheter att 
kommunicera med likasinnade och genom den enorma tillgång på information den bjuder och 
kan också genom sina ”virtuella gemenskaper skapa sammanhang som påminner om fysisk 
gemenskap”, menar Säljö (2000, s. 245). Den digitala tekniken kan också visualisera och göra 
det osynliga synligt och påtagligt. För vissa framstår den nya informationstekniken som en 
välkommen resurs med stora pedagogiska möjligheter för människans lärande medan andra 
ställer sig mer kritiska. Säljö (2000) hänvisar till studier som gjorts 1986 av Cuban, av 
Jedeskog 1996, av Riis m.fl. 1997 och Bergman 1999, där vi kan förstå att utbildning och 
lärande är komplicerade företeelser som inte kan byggas in i tekniker. Informationstekniken 
kan varken ses som frälsare eller undergång – den både löser och skapar problem – men den 
ändrar förutsättningar för lärandet. Säljö menar att själva lärandet handlar om hur människor 
samspelar med varandra och med de resurser som finns tillgängliga (Cuban 1986; Jedeskog 
1996; Riis m.fl.1997; Bergman 1999 se Säljö 2000, s. 248).  
 
Gustafsson och Myrberg (2002) kan inte se att datorn som undervisningshjälpmedel visar 
någon förbättring av elevernas studieresultat genom de studier de undersökt (bl. a. 
Wenglinskys undersökning  från 1998 och Angrist och Lavys från 1999). Såväl positiva som 
negativa effekter framkommer och inga generella slutsatser har kunnat dras mellan 
användningen av datorer som undervisningshjälpmedel och elevers studieresultat mer än att 
elevers färdigheter ökar beträffande själva datoranvändningen. Det poängteras att det mera är 
lärarens kompetens inom området som har betydelse för effekten av detta hjälpmedel 
(Wenglinsky 1998; Angrist & Lavy 1999 se Gustafsson & Myrberg 2002, s. 146). 
 
Sammanfattningsvis är det svårt att i forskningen hitta entydiga bevis för att material och 
hjälpmedel som resurs med automatik kan kopplas till elevers studieresultat och lärandemiljö. 
Det verkar mer handla om hur människan använder de material och hjälpmedel som finns att 
tillgå. Undantaget som Brodin och Lindstrand (2004) pekar på är elever med 
funktionsnedsättningar som är i behov av kompensatoriska hjälpmedel för att kunna 
tillgodogöra sig undervisningen. 
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2.3.3 Skollokalerna (den inre fysiska miljön) som resurs 
 
Skollokalerna är tillsammans med lärarlönerna en av de mest kostsamma resurserna i skolan 
och det finns väldigt lite forskning om vilken påverkan skollokalerna har på elevers 
studieresultat och lärandemiljö (Svenska Kommunförbundet, 2003).  Det finns dock en studie 
gjord av Hedges, Laine och Greenwald från 1994 som pekar mot att lokalerna har ett 
signifikant samband med elevresultaten (Hedges, Laine & Greenwald 1994 se Svenska 
kommunförbundet 2003, s.18). 
 
En svårighet som Gustafsson och Myrberg (2002) menar framkommer då forskare i 
internationella undersökningar ska jämföra resurser och resultat, är att vi i Sverige satsar en 
förhållandevis hög andel av vår BNP på utbildning, vilket inte innebär att kvaliteten på 
undervisningen är lika hög. Vi har en vidare syn på skolans uppdrag än många andra länder 
och därför inkluderar kostnaden för utbildning även andra saker som skolmåltider och 
skolskjutsar, vilket inte är vanligt i många andra länder. En betydligt mindre andel av de 
resurser som satsas använder vi till undervisning medan en större andel används till lokaler 
och ”övrigt”. Då Gustafsson och Myrberg (2002) studerat detta fann de i sin studie inget stöd 
för att de resurser som investeras i lokaler och administration skulle ha samband med 
elevernas studieresultat.  
 
Jerry Rosenqvist, professor i pedagogik och ansvarig för området specialpedagogik vid 
lärarutbildningen vid såväl Malmö högskola som Högskolan Kristianstad, menar i en 
föreläsning (augusti, 2006) att det vore intressant att kartlägga hur en skolans byggnad kan 
utgöra ett hinder för god pedagogik. Han upplever att systemet med en ensam lärare som 
undervisar 30 elever i ett klassrum kan utgöra ett hinder för att skapa en flexibilitet, där det 
ges möjlighet att fritt kunna reflektera och göra ändringar. Rosenqvist citerar i sammanhanget 
Skritic: ”Undervisning måste vara så flexibel att man kan bo i tält och inte i palats”. 
 
I Svenska Kommunförbundets studie (2003) visar det sig att eleverna i skolår 9 vid 
prioritering av olika slags resurser värderar dem annorlunda än rektorer och lärare. Elevernas 
prioriteringsordning ser ut som följer: den fysiska (inre) miljön, läromedel och datorer, prov 
och betyg, skolpersonal, schemat, ordning och regler. Den fysiska miljön är klart viktigast och 
renhållning och skötsel förklarar dubbelt så mycket av den höga prioritetsordningen som 
lokalernas struktur och planlösning. För de äldsta eleverna värderas det högst att få arbeta i 
fräscha lokaler. Storlek och planlösning spelar ingen större roll utan det handlar om att 
ytskikten ska vara väl underhållna med ”rätt färger” och god standard. Studien diskuteras 
även i 2.6. 
 
 Schürer (2006) utgår från att skolmiljön indirekt hänger samman med skolans prestation på 
grund av att fysiska förändringar även innebär psykosociala förändringar eftersom människan 
kommer att reagera på dem. Han menar också att det sällan påtalas att skolhuset är en 
pedagogisk resurs och hänvisar bl.a. till Bjurström (2004) som menar att ”skolbyggnaden 
skapas i en process där pedagogik och arkitektur utvecklas inom ett samhälle” (Bjurström 
2004 se Schürer 2006, s. 20). Schürer (2006) lyfter också fram att det är viktigt att skolan är 
fin om eleverna ska vara rädda om den och ta ett individuellt ansvar för den inre miljön. I 
tråkiga, slitna miljöer känns det inte lika angeläget. I allt förändringsarbete menar han att det 
är viktigt med en ordentlig problemanalys där elever, lärare och även övrig personal 
involveras och att dessa förändringar sedan kopplas ihop med lärande och inflytande i en 
metadiskussion om vad man egentligen gör. Han menar att småskaliga projekt är att föredra, 
då besluten i dessa kan tas nära den egna verksamheten både beträffande ekonomi och 
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förändringsprocess. Stora projekt kostar mer, vilket innebär att besluten tas längre från 
verksamheten och de tar ofta lång tid att genomföra, vilket innebär att eleverna kanske tröttnar 
eller inte hinner se resultatet. En förändring bör vara påbörjad inom en sexmånadersperiod, 
föreslår Schürer som också menar att det är viktigt att arbeta både med sakfrågan (vilket han 
kallar aktivitetsdimensionen) och skapa förståelse och delaktighet (meningsdimensionen), då 
båda behövs och förstärker varandra. Aktivitetsdimensionen kan ses som den fysiska 
förändring som sker medan meningsdimensionen är den förändring som sker inom 
människan. Efter genomförd aktivitet poängteras vikten av att arbeta med eftervård, då 
eleverna på olika sätt får ansvara för att underhålla genomförda förändringar för att på så sätt 
hållas den betydelsefulla processen levande längre. På detta sätt skapas aktiva 
medproducenter av skolmiljöer som alternativ till passiva mottagare. I aktivitetsdimensionen 
kan synbara åtgärder ge synbara resultat medan meningsdimensionen kan bestå av 
attitydförändringar, tankar och processer som är mindre synliga. Att få människor engagerade 
först efter att förändringar gjorts är svårt, enligt Schürer (2006). Scherp (2003) har liknande 
tankegångar och menar att det krävs att eleverna är aktiva om de verkligen ska lära sig något. 
Enligt honom kan elever i ett sådant sammanhang i mycket större utsträckning användas som 
en resurs. 
 
Sammanfattningsvis kan inte Gustafsson och Myrberg (2002) i sin forskningsöversikt finna att 
omfattningen av de resurser som satsas på lokaler skulle ha samband med elevernas 
studieresultat. De poängterar dock att resultatet är osäkert eftersom forskningsunderlaget inom 
detta område är mindre omfattande än inom övriga undersökta resursslag. Ett exempel på 
forskning som funnit samband är en studie av Hedges, Laine och Greenwald från 1994 som  
Svenska Kommunförbundet (2003) hänvisar till. Enligt Svenska Kommunförbundets studie 
(2003) är den fysiska inre miljön det som elever i skolår 9 värderar högst även om kopplingen 
mellan denna och elevers studieresultat inte kunnat påvisas. Schürer (2006) menar att den inre 
fysiska miljön indirekt har betydelse för elevers studieresultat och lärandemiljö genom att 
elevernas dras in och görs delaktiga i olika processer som rör förändringar i den inre miljön. 
Den passiva eleven aktiveras i en process som leder till aktivitet och förändring. 

2.3.4 Skolgården (den yttre fysiska miljön) som resurs 
 
Svenska Kommunförbundet (2003) kunde inte hitta något samband mellan skolgårdens 
utrustning och utformning och elevernas studieresultat i skolår 9 hos de elever som ingick i 
studien. Utemiljön är den minst viktiga faktorn. Det som för dessa elever var viktigt var att 
utemiljön ska hållas ren och snygg. I studien betonas att det är fullt möjligt att resultatet skulle 
vara en annan om skolor med yngre elever analyserades.   
 
Att barn har mycket starka och känslomässiga band till sin utemiljö och att de upplever miljön 
med alla sinnen till skillnad från vuxna som ofta använder enbart det visuella, blev en av 
Celes (2006) slutsatser i en ny avhandling. Hennes resultat från de intervjuer hon utfört med 
barn i skolår 4-6 i Sverige och England med hjälp av olika metoder, visar tydligt hur barnens 
förmåga att kommunicera är kopplad till aktivitet. Cele beklagar att barn ofta har svårigheter 
att kommunicera sin kunskap på ett sätt som vuxna förstår, vilket är en förutsättning för att 
barn kan ges inflytande över den fysiska planeringen som de enligt Barnkonventionen 
(Konventionen om barnets rättigheter, 1989) har rätt till. De platser i vardagsmiljön som barn 
använder för lek och utforskande är viktiga för deras välbefinnande. Cele visar i avhandlingen 
att barnen uttrycker starka behov av platser utomhus som ger möjlighet till lugn och ro i en för 
övrigt varierad utomhusmiljö.  
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Sammanfattningsvis kan konstateras att skolgården som resurs inte kan kopplas till elevers 
studieresultat i skolår 9 enligt Svenska Kommunförbundets studie (2003). Cele (2006) menar 
att skolgården verkar ha större betydelse för yngre elever och deras välbefinnande än för äldre 
och kopplar då detta till elevernas lärandemiljö. För övrigt verkar forskning kring skolgården 
som resurs vara klart begränsad. Detta kan vara ett exempel på svårigheten i att mäta värden 
av mer abstrakt karaktär. De låter sig inte enkelt mätas. Även om skolgården i sig är konkret 
kan det vara svårt att mäta hur den aktivitet som utspelar sig där påverkar elevernas 
studieresultat och lärandemiljö.  

2.4 Resurser av mer abstrakt karaktär 
 
Under denna rubrik belyses: specialundervisning, personalkompetens, mångfald och den 
psykiska miljön.  

2.4.1 Specialundervisning som resurs -  inklusive historisk tillbakablick 
 
Eftersom en stor del av skolans resurser används till specialundervisning finns anledning att 
belysa förhållandet mellan specialundervisning och resultat i forskningen samtidigt som det 
inte går att göra utan att i sammanhanget uppmärksamma de ideologiska ställningstaganden 
som ligger till grund för att det bedrivs en speciell undervisning för speciella elever i speciella 
grupper. Jag vill av detta skäl börja med att ge en bakgrund till hur skolsystemet vuxit fram i 
Sverige och hur vi genom tiderna sett på ”det annorlunda barnet” och kategoriserat elever.  
 
Att differentiera och kategorisera elever har genom historien av många setts som en resurs. 
Redan då folkskolan infördes 1842, var det tillåtet för mindre bemedlade barn eller barn med 
begåvningsnedsättningar, att läsa enklare och mindre omfattande minimikurser inom klassens 
ram, skriver Brodin och Lindstrand ( 2004). Under slutet av 1800-talet blev det allt vanligare 
med speciella hjälpklasser, som skulle fungera som en resurs för barnen som placerades i 
dessa klasser, men det sågs också som ett sätt att befria klasserna från elever med svagare 
begåvning, vilka ansågs hindra arbetet i klassen. Att kategorisera elever sågs alltså som en 
resurs som var fördelaktig för alla elever. Detta följdes av att det infördes allt fler 
specialklasser, där elever kunde placeras både av sociala och pedagogiska skäl. Det 
upprättades bland annat läsklasser för de ”ordblinda” och observationsklasser för de 
svåruppfostrade. Placeringen i specialklass skulle dock betraktas som en temporär lösning 
(a.a.).  
 
Begreppen integrering och normalisering diskuterades redan på 1950 och 60-talen i samband 
med normaliseringsprincipen (Nirje, 2003). Det demokratiska deltagarperspektivet 
framställdes som ett alternativ till kompensation. Detta blev än mer tydligt i samband med 
genomförandet av 1962 års läroplan, då specialundervisning skulle ses som en tillfällig 
individualisering av den ordinarie undervisningen, vilken kunde bedrivas i grupper i särskild 
klass eller ”klinik”. När sedan skolplikten kom att gälla alla barn, även de som tidigare ansetts 
”obildbara”, blev det allt vanligare med en speciallärare som resurs i klassrummet, vars arbete 
bestod i att hjälpa barn som på ett eller annat sätt var i skolsvårigheter. Detta skedde i och 
med att den s.k. Omsorgslagen (SFS 1967:940) trädde i kraft 1968.  
 
Brodin och Lindstrand (2004) menar att utredningen om skolans inre arbete, den s.k. SIA-
utredningen (SOU 1974:53), lyfte fram stark kritik mot den specialundervisning som 
sammantaget varit den dominerande resurs som satts in för att hjälpa barn och ungdomar med 
olika slags funktionsnedsättningar sedan enhetsskolans framväxt på 1950-talet. Kritiken 
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bestod i att utredarna menade att skolverksamheten inte skiljde på specialundervisning som 
organisationsform från specialpedagogik som en kvalitativ, metodisk resurs i skolan. Skolans 
planer för elever i svårigheter (undervisnings- och träningsprogram) skulle ändras från att 
vara fokuserade på att individen skulle ”botas” eller ”hinna i kapp” med träning så att den 
kunde följa den reguljära undervisningen till att det var skolans verksamhet som skulle stå i 
fokus för åtgärder och vidareutveckling. Individperspektivet ändrades till ett helhetsperspektiv 
där det också skulle vägas in och analyseras de förutsättningar under vilka eleven arbetar i 
skolan – allt från elevens relationer till andra elever och vuxna till skolans arbetsformer, 
arbetssätt och innehåll i undervisningen. Även rektor och lärare läggs under lupp och 
utredarna menar att när en elev hamnar i svårigheter ska vi också titta på skolpersonalens 
attityder, värderingar och syn på elevers lärande och personalens behov av 
kompetensutveckling för att möta elevens behov. Föräldrars medverkan betonas också liksom 
elevens. Beträffande hur resurser fördelas står att läsa: ”Vill man ge alla elever samma 
möjligheter måste man satsa olika…” (a.a., s. 36).  
 
I en statlig utredning som behandlar resursfrågan (SOU 1998:112) hänvisas till en  
undersökning Skolverket genomfört 1995, där det i tio kommuner undersökts på vilket sätt 
skolans organisation i dessa kommuner påverkats av 90-talets nedskärningar. Det visade sig 
att de stora förlorarna var elever i skolsvårigheter. I dessa kommuner hade beslutshavarna valt 
att behålla klasstorlekarna på bekostnad av speciallärareresursen, vilken ju främst var ämnad 
för eleverna i skolsvårigheter. Även andra elevvårdande funktioner som psykologer och 
kuratorer minskade i omfattning. I utredningen påpekas att den frihet som förts över på skolan 
att fördela resurser på grund av minskad styrning också innebär ett större ansvar att ta hänsyn 
till alla elever.  
 
I internationella överenskommelser (Konventionen om barnets rättigheter, 1989; FN:s 
standardregler, 1993; Salamancadeklarationen, 1994) förmedlas att den officiella policyn när 
det gäller utbildning av barn och ungdomar idag går i riktning mot en minskning av 
segregerade grupper och organisationer. Den tanken återspeglas också i Carlbeckskommitténs 
betänkande och förslag till förändringar i särskolan (SOU 2004:98), där förlaget innebär att de 
båda skolformerna alltmer ska närma sig varandra.  
 
Utifrån denna historiska tillbakablick kan konstateras att specialundervisning från början ofta 
bedrivits i särskilda klasser där eleverna varit permanent placerade, till en annan 
organisatorisk modell där eleverna under några tillfällen i veckan eller inom speciella området 
(t.ex. svenska och matematik) haft sin undervisning hos en speciallärare eller specialpedagog 
till att specialundervisningen utgör en del av och är integrerad i den ordinarie undervisningen.  
 
Haug (1998) drar följande slutsatser: Sambanden mellan social rättvisa, specialundervisning 
och generell utbildningspolitik måste studeras för att förstå och kunna upptäcka i vilken grad 
förändringar i den specialpedagogiska retoriken verkligen samvarierar med förändringar i den 
allmänna utbildningspolitiken. En annan slutsats han drar är att ”specialundervisningen och 
organisationen av specialundervisningen handlar om mycket mer än att metodiskt anpassa 
undervisningen för elever med olika behov av särskilt stöd” (a.a., s. 26). Det måste med 
specialundervisningen, precis som med annan undervisning, göras omfattande avvägningar 
och utvärderingar.  
 
En svårighet då det gäller att undersöka specialundervisning i förhållande till elevers 
studieresultat är svårigheten att avgränsa specialundervisning mot vanlig undervisning, menar 
Gustafsson och Myrberg (2002). Det finns i stort sett ingen statistik inom området, varken 
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nationellt eller internationellt. I och med att frågorna om ekonomiska resurser och resultat är 
så komplexa och integrerade med grundläggande ideologiska ställningstaganden, är det svårt 
att få fram några entydiga resultat av kopplingen mellan specialundervisning och elevers 
studieframgång. Det kan dock konstateras att ”de sätt som resurser fördelas, har en styrande 
inverkan på vilka former av specialundervisning som faktiskt väljs” (a.a., s. 121). Att 
permanent segregerande former av specialundervisning har negativa effekter på 
svagpresterande elever finns det ganska betydande stöd för i forskningen. En förklaring som 
ges till detta är att elevernas motivation och självbild påverkas negativt och att undervisningen 
kan vara sämre genom brist på erfarna lärare. En annan bidragande faktor till detta kan vara 
att förväntningarna på denna elevgrupp är för lågt ställda. Det finns dock vissa forskare som 
ser mer positiva resultat på kopplingen mellan specialundervisning och elevers studieresultat.  
Glass metaanalyser från 1978 pekar på detta då det gäller undervisning i mycket små grupper 
liksom Slavin som 1990 påvisade att undervisning i mycket små grupper med tillgång till 
individuell handledning ger betydande positiva effekter (Glass 1978; Slavin 1990 se 
Gustafsson & Myrberg 2002, s. 106).  
 
Emanuelsson och Persson (2002) har i en storskalig longitudinell studie visat att 
skolmisslyckanden grundläggs tidigt i skolåren och löses ofta genom specialpedagogiska 
stödåtgärder, vilket författarna menar inte uppvisar några generellt positiva effekter. I 
undersökningen har drygt 8 000 elever födda 1982 ingått och de har följts genom grundskolan 
och gymnasieskolan. Urvalet är representativt för riket och även data från elevernas lärare och 
föräldrar har använts. Emanuelsson och Persson (2002)  finner i sin undersökning stora 
likheter mellan gymnasieskolans Individuella program och grundskolans specialundervisning, 
vilket kanske inte är så förvånande då det i stora delar är samma elevgrupp som finns i båda 
dessa studiemiljöer. De fann också att i stort sett alla elever som inte uppnått slutbetyget 
godkänt eller högre i matematik i grundskolan fått specialpedagogiskt stöd under längre eller 
kortare perioder. Det betonas i studien att både elevens individuella förutsättningar liksom 
omgivningsfaktorer i skolan har betydelse för omfattningen av specialpedagogiskt stöd, vilket 
måste beaktas då sambandet mellan specialpedagogiskt stöd och låga betyg betraktas. En 
slutsats som författarna drar är att specialundervisningen kanske bättre löser skolans problem 
med stora heterogena grupper än elevers individuella svårigheter. 
 
I en ny doktorsavhandling har Groth (2007) undersökt hur elever och speciallärare uppfattar 
det riktade specialpedagogiska stödet utifrån självbild, självvärdering och lärande. Studien har 
omfattat sex elever och tre speciallärare i tre norrbottniska kommuner. Hans resultat visar att 
ett avskiljande från klassen i olika grad kan påverka elevernas självbild och självvärdering 
negativt då den är en produkt av ett socialt samspel. Däremot är eleverna i studien till 
övervägande del positiva till den hjälp de fått samtidigt som Groth varnar för att dessa elever 
genom avskiljandet och speciallärarens individuella synsätt själva kan uppfatta att de generellt 
har problem i sitt lärande. Han föreslår att dagens klassystem omprövas till förmån för att 
generellt införa flexibla studiegrupper - både utifrån studieområde och över tid. Vidare menar 
Groth att synen på normalitet och avvikelse bör diskuteras. 
 
Sammanfattningsvis är det svårt att finns stöd för kopplingen mellan specialundervisning som 
resurs och elevers studieresultat och lärandemiljö på grund av komplexiteten i frågan och på 
det sätt frågan är koppad till ideologiska ställningstaganden och den generella 
utbildningspolitiken. Ett annat problem är att avgränsa specialundervisning mot vanlig 
undervisning. Glass (1978) och Slavin (1990) har dock funnit positiva samband och det gällde 
undervisning i mycket små grupper med individuell handledning. I forskningen finns 
betydande stöd för att specialundervisning har negativa effekter på svagpresterande elever då 
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de permanent placeras i segregerande grupper. Att avskiljandet kan påverka elevernas 
självbild negativt har bl.a. Groth (2007) funnit.  

2.4.2 Mångfald som resurs 
 
Någon enhetlig definition av ordet ”mångfald” står inte att finna. Enligt Nationalencyklopedin 
på Internet (2006) har ordet med ett stort och varierat antal att göra och handlar om  olikheter. 
För att tanken om en skola för alla ska fungera i praktiken krävs att man kan bemästra det 
oväntade och mångfalden, enligt Skrtic (1995). Det finns flera forskare som problematiserat 
kring specialpedagogikens dilemma att alla elever ska få ut något gemensamt av utbildningen 
samtidigt som alla elevers olikheter ska mötas i utbildningen, menar Nilholm (2003). Han 
hänvisar (Nilholm, 2006) till forskning av Dyson och Millward  som år 2000 presenterade 
resultatet av analysen av fyra engelska skolors förändringsarbete mot en mer inkluderande 
skolverksamhet och olika dilemman som skolorna återkommande ställdes inför i 
förändringsprocessen (Dyson & Millward 2000 se Nilholm 2006, s. 30-31). Forskarna väcker 
frågor som: Ska elever kategoriseras? Ska elever kompenseras för sina brister eller ”särskilda 
behov”? Eller är det möjligt att se varje elev som en individ och elevers olikheter som 
tillgångar?  Nilholm (2006) påtalar också paradoxen att genom att identifiera gruppen elever 
som behöver extra resurser för att klara sin skolgång, urskiljs också dessa elever i någon 
mening som annorlunda. Han menar att hela idén om specialpedagogik bygger på en 
uppdelning av normala och avvikande elever. Om olikheter skulle accepteras i inkluderande 
miljöer skulle specialpedagogiken bli helt eller delvis överflödig. Det som då återstår blir 
”specialpedagogikens goda sida som resursmarkör och som uttryck för ett engagemang för 
elever i svårigheter” (a.a., s. 29). Nilholm (2006) noterar också att ”inkludering har kommit 
att bli ett ´plusord´, dvs. laddat med ett positivt värde och således vill fler lägga beslag på det” 
(a.a., s. 9). Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården och Jacobsson (2004) menar att den 
stora utmaningen idag ligger i att få elevers olikheter att framstå som resurser. Asmervik 
(1993) framhåller att en av specialpedagogikens negativa effekter är att det avvikande betonas 
så starkt att barnets resurser inte ses som möjligheter. Tideman m.fl. (2004) fann i sin studie 
det är ovanligt att lärare ser barn i skolsvårigheter som en tillgång och ingen av de elever som 
intervjuats såg heller på sig själv som en resurs.   
Tideman m.fl. (2004) hänvisar till Foucault som menade att varje samhälle och varje tidsepok 
utser och definierar vilka som bör betraktas som avvikande och att det verkar finnas ett behov 
av att utse en normal grupp som sedan kan jämföras med det avvikande. Vad som är normalt 
definieras alltså av andra och det som är normalt i en tid eller i ett sammanhang kan alltså 
vara avvikande i en annan tid eller i ett annat sammanhang. Ett exempel på detta är Kim Peek, 
förebilden till filmens ”Rainman”.  Kims pappa berättar i en brittisk dokumentär (december, 
2006) att Kim betraktats som utvecklingsstörd tills han var 34 år, då han på grund av sina 
unika förmågor och bättre kunskap hos ”bedömare” fick diagnosen savant syndrom - en 
sällsynt kombination av bl.a. förståndshandikapp och en enorm minneskapacitet. Ordet 
kommer från franskans ”savant”, vilket översätts i Nationalencyklopedin med ”lärd person”. I 
en tid betraktas han som utvecklingsstörd med ett mycket lågt värde på intelligenskvot, i 
traditionell mening mätt, och i en annan tid åker han omkring på föreläsningar och visar upp 
sin unika minneskapacitet. Kim avslutar dokumentären med orden: ”Man behöver inte vara 
handikappad för att vara unik. Alla är unika”.  (Peek, 2006).  
 
Prästen, psykoterapeuten och professorn i religionspsykologi Owe Wikström menar i en 
föreläsning (maj, 2006) att det ställer någonting hos en själv att möta olikheter. Människan är 
ett kluvet objekt. Vi är inte enbart goda eller onda. Han menar att vi använder oss av många 
klassificeringar idag, men att det mer är likhet än olikhet som sker i mötet med andra.  

 20



 
Vid analyser av statliga utredningar, propositioner, regeringsskrivelser och annat så framgår 
märka att en del har ett kategoriskt synsätt, där utgångspunkten är att upptäckta brister hos 
eleven där eleven blir hjälpt genom att på olika sätt dessa brister åtgärdas. Andra har en 
blandning av kategoriskt och relationellt och en del präglas mer av ett helt relationellt och 
miljörelaterat synsätt, som främst undersöker och utgår från den miljö som eleven befinner sig 
i och försöker att anpassa den. Ett exempel på det sistnämnda är enmansutredningen ”Från 
dubbla spår till Elevhälsa i en skola som främjar lust att lära, hälsa och utveckling” (SOU 
2000:19), där utredaren Margitta Edgren skriver att gruppen elever med behov av särskilt stöd 
inte utgör någon statisk grupp utan pekar på andra faktorer som medverkar till att elever blir i 
behov av särskilt stöd som lärares undervisningssätt, dåliga relationer mellan elev och lärare, 
personal som samarbetar illa i en ostrukturerad miljö. Hon varnar också för att användandet 
av diagnoser kan medföra ”en alltför individualiserad, för att inte säga ensidigt medicinsk syn 
på elevers svårigheter” (a.a., s. 196).  
 
Emanuelsson m.fl. (2001) menar att ”yrkesföreträdare inom medicin och psykologi haft större 
inflytande över kategorisering, placering och behandling av elever i skolan än lärarna själva”  
(s. 115). Författarna pekar även på betydelsen av hur vi kategoriserar ”avvikare” och hur vi 
funderar kring normalitet. Att förskjutningen från ett kategoriskt perspektiv går så långsamt 
menar författarna kan ha att göra med tidsaspekten. Akuta pedagogiska problem får förtur då 
resurserna är begränsade. 
 
Var står då pedagogerna i denna brytningstid mellan ett kategoriskt och relationellt 
förhållningssätt? Assarson (2007) hänvisar i en aktuell avhandling som handlar om en skola 
för alla till en teoretisk modell som Skidmore (2004) skapat. ”En avvikelsens diskurs, som ser 
eleven som bärare av problematiken, ställs mot en inkluderingsdiskurs och mellan dessa 
balanserar pedagogerna” (Assarson, 2007, s. 54). 
 
Clark, Dyson och Millward (1998) belyser i sin bok konflikter som kan uppstå mellan skolans 
professionella perspektiv och föräldrarnas perspektiv genom ett citat från Brown (1994, s. 
236):  

Parents emphasised the need for good classroom teacher. Many principals and 
advisors claimed that the child needed ´resources` - the one-to-one teacher aide 
time, ramps, sluices, and teacher time. Thus, as parents worked to take ´special` 
out of special education, some professionals worked equally hard to cement it 
back in…” (Clark, Dyson & Millward, 1998, s. 150). 

 
Helldin (2002) menar att tillrättaläggande pedagogik vid t.ex. individuell diagnos ofta ses som 
något positivt. Läraren tillrättalägger undervisningen så att den passar eleven. I en skola som 
framhåller individen så starkt finns risk för att gemenskap och solidaritet får stå tillbaka. ”Vi 
intresserar oss, tycks det, idag i samhället mer för att kategorisera de individuella olikheter 
som finns mellan människor, och där är forskning inget undantag, än för de gemensamma 
utgångspunkterna vi trots allt har. Helt enkelt därför att vi är människor” (a.a., s. 57). Han 
menar att forskningen behöver kompletteras med ”en offentlig pedagogik för gemenskap” 
(a.a., s 58) som kan balansera individualismen. Han menar också att IT-utvecklingens 
individuella sidor måste kompletteras med verkliga möten mellan människor. Han funderar på 
om inte den specialpedagogiska forskningen skulle kunna ha en ledande roll i bevakningen av 
den sociala gemenskapen i samhället. Att se alla människor som en resurs är en förutsättning 
för en skola för alla.  
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Tideman m.fl. (2004) hänvisar till Corbett (2001) som fann att mångkulturella skolor ofta 
arbetar mer inkluderande än andra skolor på grund av att det där är naturligt att utgå från 
heterogenitet. 
 
Haug (1998) pekar på två utbildningspolitiska riktningar, vilka har betydelse både för hur vi 
tänker kring undervisning, social rättvisa och den värdegrund våra tankar bottnar i. Utifrån 
Haugs beskrivning (a.a., s. 24-26) har följande figur skapats efter en personlig tolkning, 
bearbetning och sammanfattning :  
 
Figur 1: Två  utbildningspolitiska riktningar.  
 Innovativ Restaurerande 
Politiska rötter: De socialdemokratiska partierna De borgerliga partierna 
Tyngdpunkt: En skola för alla, så lik som möjligt  Teoretiska studier 
  för alla och ämneskunskaper 
Individuella val: Få  Många 
Inriktning: Gemenskap och medborgarkompetens Stort utrymme för individuella val 
Innehåll: Tyngdpunkten på både teoretiska  Tyngdpunkten på ämneskunskaper 
  och praktiska ämnen och teoretiska studier 

Viktigt: Kultur och social träning 
Kunna differentiera mellan individer 
- gäller både nivå och ämnen 

Konkurrens, betyg Ska minimeras Spelar en viktig roll 
och examination:     
Värdegrund: Demokratiskt deltagarorienterad Behovs- och effektorienterad 
 
Förklaring till figur 1: 
Haug menar att idéerna om en skola för alla utgår från ett demokratiskt synsätt, vilket 
överensstämmer med det synsätt som idag präglar skolans styrdokument. En likvärdig skola 
för alla, där olikheter ska ses som möjligheter och där elevernas olika behov och 
förutsättningar ska tillvaratas och tillgodoses främst inom den egna klassens ram. Där alla ska 
ges samma möjligheter oavsett kön, etnicitet och övriga personliga förhållanden. Enligt Haug 
(1998) kännetecknas en skola för alla också av få individuella val, en skola där tyngdpunkten 
läggs på både teoretiska och praktiska ämnen och där konkurrens och betyg har en nedtonad 
roll. Beträffande detta är det inte lika enkelt att finna överensstämmelser mellan det 
sistnämnda och det som står i skolans styrdokument.  
 
Tornberg (2006) har i sin avhandling om lärares yrkesetiska överväganden i en skola för alla 
kommenterat Haugs olika perspektiv. Hon menar att det kompensatoriska perspektivet 
”bygger på ett marknadsliberalt rättvisetänkande, där alla elever ska ges lika formell rätt till 
samma utbildning” (a.a., s. 35). För att alla ska nå upp till samma kunskaps- och 
färdighetsnivå ska särskilt stöd ges som en kompensatorisk åtgärd, vilket enligt Tornberg 
(2006) sker genom differentiering och särbehandling.  Det demokratiskt deltagarorienterade 
perspektivet kräver däremot inkludering, där ”den enskilde eleven ska ha rätt att deltaga i den 
sociala gemenskapen på sina egna villkor” (a.a., s. 35-36). Här är inte kompensation något 
mål. 
 
Assarson (2007) hänvisar i sin avhandling till en rapport som riksdagens revisorer lagt fram. 
Revisorerna menar i den att det inte finns någon forskning som belyser kopplingen mellan 
insatta resurser och upprättandet av en likvärdig utbildning och studiemiljö för alla barn och 
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därför vet man inte heller om det överhuvudtaget är möjligt att skapa en sådan skola 
(Riksdagens revisorer 2001/2002:13, s. 73-74 se Assarson 2007, s. 37).  
 
Sammanfattningsvis går det inte att värdera mångfald utan att närmare definiera begreppet för 
sig själv och andra. Det allmänna begreppet kopplat till elevers studieframgång och 
lärandemiljö har jag inte funnit någon forskning kring.  I forskningen kring mångfald lyfts i 
stället fram många viktiga värdegrundsfrågor och dilemman som hänvisas till ovanför. 
Noteras kan att forskning (Corbett, 2001) visat att mångkulturella skolor ofta arbetar mer 
inkluderande än andra.   

2.4.3 Personalkompetens som resurs 
 
En fråga som har stor betydelse för hur det organiseras kring elever i skolsvårigheter är lärares 
kompetens, enligt Brodin och Lindstrand (2004). Edgren (2000) definierar ordet kompetens 
som ”kunskaper, erfarenheter och praktiskt handlag och inte enbart examensbevis” (a.a., s. 
20). Kompetens definieras av Ellström (1992) som ”en individs potentiella handlingsförmåga 
i relation till en viss uppgift, situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att 
framgångsrikt utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, 
utvidga det tolknings- handlings-, och värderingsutrymme som arbetet erbjuder” (a.a., s. 21). 
Bergmasth och Strid (2004) menar att kompetens består av en implicit och en explicit 
kunskap. Explicit kunskap kan på något sätt formuleras i ord till andra medan implicit 
kunskap är svår att förmedla. Enligt Ellström (1992) är en stor del av individers kunskap av 
implicit karaktär och svår att överföra till andra.  
 
Eva Myrberg (Göteborgs universitet, 2006) har i en nyligen presenterad doktorsavhandling 
undersökt vilken effekt formell lärarkompetens inom friskolorna har på 9-10 åriga elevers 
läsförmåga. Den viktigaste slutsatsen i avhandlingen är att lärarkompetens har stark effekt på 
elevernas läsförmåga liksom att lärare med adekvat utbildning har stor betydelse för elever i 
friskolor, precis som i kommunala skolor. Myrberg menar också att behöriga lärare i längden 
kan kompensera för föräldrars lägre utbildningsnivå. Nyckelfaktorn hos lärare är att ha goda 
ämneskunskaper som balanseras med goda pedagogiska kunskaper (a.a.).  
Mats Myrberg, som fått i uppdrag att genomföra ett svenskt konsensusprojekt med syfte att 
identifiera en gemensam bas av forskarståndpunkter kring insatser för att förebygga och möta 
läs- och skrivsvårigheter, har i två rapporter (2003, 2005) redovisat hur tjugofyra forskare 
tänker kring frågan. Tjugotvå av dessa forskare har ställt sig bakom ett gemensamt 
konsensusuttalande. Rapporten visar att den mest betydelsefulla beståndsdelen i pedagogik 
som lyckas utveckla elevernas läs- och skrivförmåga och att förhindra att skrivproblem 
uppkommer är hög lärarkompetens.   
 
Skolverket (2002) fann också att lärarkompetens är det resursslag som har störst betydelse för 
elevernas resultat.  
 
I Skolverkets studie kring mätning av skolornas effektivitet (2005) undersöktes skolornas 
lärarsammansättning, organisation och arbetsmiljö och eventuell valfrihet/konkurrens mellan 
skolor. Analysen visar att lärarkompetens samverkar positivt med de relativa 
effektivitetsmåtten. Med lärarkompetens menas här lärarnas tid i yrket. En homogen lärarkår 
(räknat som tid i yrket) har en högre relativ effektivitet. Studien finner däremot inget samband  
mellan pedagogisk högskoleutbildning och relativ effektivitet. Det kan bero på att pedagogisk 
högskoleutbildning är ett grovt begrepp och i detta framgår inte om läraren har utbildning i 
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det ämne den undervisar i. Trots detta resultat dras därför slutsatsen att lärarkompetensens 
betydelse för elevers resultat är väl belagd i forskning.   
 
En genomgång av tillgänglig forskning visar att resursinsatser som används direkt till 
kompetensutveckling av lärarna kan ge förbättrade resultat, skriver Svenska 
Kommunförbundet (2003).  
 
I Skolverksrapporten ”Lusten och möjligheten” (rapport 282, 2006) framkommer att ju högre 
läraren själv skattar sin didaktiska kompetens desto högre lust att lära har eleverna. ”Lusten 
att vara lärare” (a.a., s. 42) d.v.s. synen på sin yrkeskompetens och sitt yrkesutövande, kan ses 
som en framgångsfaktor. Det konstateras i rapporten att det har betydelse för elevens lärande 
att läraren har lärarutbildning och utbildning i det ämne den undervisar i. Ju högre meritvärde 
en elev har, desto större är sambandet. En skillnad i kön framkommer då flickorna högre 
skattar och föredrar yngre lärare medan pojkarna hellre vill undervisas av manliga lärare. Ur 
lärarperspektiv upplever en tredjedel av lärarkåren att de inte har tillräcklig kompetens för att 
upptäcka och stödja elever i behov av särskilt stöd och att de upplever en saknad av 
kompetens för att kunna möta och undervisa elever med annan kulturell och social bakgrund. 
Att lärare har möjlighet att i samma eller liknande ämnen få planera och diskutera för att 
kunna dra åt samma håll och ha en röd tråd i undervisningen har lärarna beskrivit i rapporten 
som den faktor som har störst betydelse för elevernas studieresultat. Det arbetet värderas 
högre än den planering som sker i arbetslagen.  
 
Även äldre forskning pekar mot att lärarens kompetens är av yttersta vikt. Solheim (1984) 
fann att klassläraren utgör förklaringen till större skillnad i prestation än ålder, kön, 
föräldrarnas yrke, elevernas attityder, ambitioner, självbilder, kamratstatus och beteende 
(Solheim, 1984). I Skolverksprojektet ”Bra läsning och skrivning” (Skolverket, 1994) 
undersöktes vad som kännetecknar lärare som under många år varit framgångsrika i sin 
undervisning i läsning och skrivning under de första skolåren. Kännetecknande för dessa 
lärare är, enligt studien, att dessa kombinerar målmedvetenhet med stor flexibilitet i planering 
och genomförande. De reflekterar över sin egen undervisning i relation till elevernas inlärning 
och utveckling och utnyttjar sitt professionella kunnande genom att kombinera olika metoder 
utifrån elevernas behov, i samarbete med eleverna och deras föräldrar.  
Sammanfattningsvis pekar såväl aktuell som äldre forskning samstämmigt på att det finns ett 
samband mellan personalens kompetens och elevernas studieresultat och lärandemiljö. I flera 
undersökningar har det framkommit att lärarkompetens är det resursslag som har störst 
betydelse för elevernas studieresultat (Skolverket, 2002; M. Myrberg, 2003, 2005; E. 
Myrberg, 2006). 

2.4.4 Den psykiska miljön som resurs 
 
Lindh och Lisper (1990) menar att vi behöver fördjupa vår självkännedom och lära oss att se 
på oss själva som någon annans sociala miljö. I skolans värld är pedagogen en viktig del av 
elevens sociala miljö. Systematisk påverkan sker genom utbildning och fostran av olika slag. 
Den tyske filosofen och pedagogen Bollnow (2002) betonar pedagogens påverkan och 
inflytande för att öka elevens självförtroende genom att tro på eleven. Tror pedagogen att 
eleven kommer att klara av saker, förhöjer detta prestationen, enligt författaren. En person blir 
vad omgivningen tror om den. Detta visar, menar han, vilken, stor påverkansgrad pedagogen 
har. Hur barn och vuxen kommunicerar beror mycket på den vuxne, där tålamod, hopp, lugn, 
godhet och humor är exempel på viktiga ingredienser. Bollnow (2002) hänvisar till 
barnläkaren Nitsche som en gång sa att läkare bara kan hjälpa en allvarligt sjuk patient om 
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läkaren verkligen visar att den tror att patienten kan bli frisk (Nitsche1962 se Bollnow 2002, 
s. 5). Samma sak gäller en lärare, enligt Bollnow (2002). Att tro på eleverna är en 
förutsättning för god pedagogik och en god psykisk miljö. Pedagogisk kärlek är en form av 
mänsklig kärlek mellan elev och lärare som hela den positiva lärprocessen bygger på. Han får 
stöd av Häggqvist (2004) som betonar vikten av att människor på skolor förstår och beaktar 
att de är varandras arbetsmiljö och inser att deras handlingar har konsekvenser för 
omgivningen.  
 
Även Juul och Jensen (2003) betonar pedagogens påverkan och menar att ”En vuxen som ska 
arbeta professionellt pedagogiskt med andra människor, enligt vår förståelse av yrkesetik, 
måste vara uppmärksam på sin egen självkänsla och sitt inre ansvarstagande, så att man kan 
minska eller dämpa den negativa inverkan man själv har på de professionella relationer man 
ingår i” (a. a., s. 66). De menar också att pedagogens viktigaste verktyg är den egna personen 
tillsammans med den kunskap och de metodiska färdigheter pedagogen besitter. I allt 
professionellt arbete med människor, menar författarna att den egna personens 
förhållningssätt och utstrålning har betydelse för relationens kvalitet. 
 
I Skolverksrapporten ”Lusten och möjligheten” (rapport 282, 2006) definieras begreppet 
lärandemiljö som ett samlat begrepp som innefattar miljön i klassrummet liksom 
förhållningssätt och relationer mellan elever och lärare. I rapporten ger lärarna en mer positiv 
bild av lärandemiljön i klassrummet än eleverna. De mest positiva klassrumsmiljöerna 
bedöms av eleverna finnas i de praktiskt estetiskt inriktade ämnena.  De mest negativa 
miljöerna finns i matematik och kemi. Både elever och lärare i undersökningen uttrycker att 
värdegrundsfrågorna har fått stort utrymme i undervisningen. 
 
Säljö (2000) sätter lärandet i ett sociokulturellt perspektiv och belyser hur samspelet mellan 
lärande och omvärld går till. Han är inspirerad av Vygotskys utvecklingssyn och framhåller 
kommunikationen som den viktigaste komponenten i lärandemiljön. Lärande handlar mycket 
om vad individer och grupper tar med sig från sociala situationer. Vi är biologiska varelser 
som med hjälp av hjälpmedel och verktyg kan öka vår kunskap, vilken förändras kontinuerligt 
över tid. Lärandet sker i samspel mellan individer och grupper och det är i denna 
kommunikation som sociokulturella resurser skapas och förs vidare genom 
kommunikation/interaktion mellan människor (a.a.). 
 
Schürer (2006) hänvisar till Häggqvist som visar att en stor del av elevernas frånvaro har att 
göra med elevernas relationer till kamrater och vuxna, vilket är en del av den psykosociala 
miljön. Elever med hög frånvaro kan ju av detta skäl få svårt att lyckas med sina studier. 
(Häggkvist 2000 se Schürer, 2006, s. 29). Vi kan också läsa i Barnombudsmannens rapport 
(2006) att stress och mobbning verkar blir ett allt större problem i skolan.    
 
Sammanfattningsvis är den psykiska miljön, precis som flera andra abstrakta resursslag, svår 
att mäta. Vad som är en god miljö bestäms av den enskilda individen. Att den psykiska miljön 
för den enskilda individen är av yttersta vikt i alla sammanhang framhåller många forskare - 
just därför att människan är en social och biologisk varelse.  

2.5 Fördelning av resurser 
 
Brodin och Lindstrand (2004) menar att decentraliseringen och skolans resultatansvar innebär 
att den summa som ska fördelas till skolan, i dag ska täcka det mesta av skolornas budget. Till 
detta kan tillkomma en summa som ska fördelas till ”barn i behov av särskilt stöd”. För att få 
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ta del av denna centrala resurs, menar författarna att det ofta krävs en diagnos. De varnar för 
en överdiagnostisering, vilket kan bli fallet då de öronmärkta pengarna kopplas till diagnoser. 
En annan fara författarna kan se är att det i detta läge kan uppstå en konkurrens mellan särskilt 
stöd till elever och andra kostnader som läromedel, lokaler och städning. Elever i 
skolsvårigheter men utan diagnos som inte kunnat ta del av de öronmärkta pengarna, hänvisas 
till andra, mer exkluderande, lösningar. Att detta är kopplat till samhällsutvecklingen och att 
vi tolkar elevers svårigheter utifrån tradition och i den kontext vi befinner oss, kan förklara de 
förklaringsmodeller vi skapar för elever i skolsvårigheter. ”I ekonomiska åtstramningstider 
när resurserna krymper är det kanske än mer viktigt att se vilka faktorer som påverkar barns 
möjligheter till utveckling” (a.a., s. 52). 
 
Hur den egna skolan fördelar sina resurser är av betydelse. Enligt Hanushek (1996) finns det 
övertygande belägg för att vissa skolor använder resurser mer effektivt än andra. Detta 
framkommer även i en rapport om resursanvändning i skolor som Svenskt näringsliv (2006) 
tagit fram i samarbete med Arvika, Botkyrka och Nacka kommun. Där framhålls också tydligt 
att det idag finns stora möjligheter att använda skolans resurser effektivare än vad som görs. I 
studien har tre grundskolor, en från vardera deltagande kommun, kartlagts och analyserats. Ett 
nyckelord i rapporten är tillgänglighet, då rapportskrivarna menar att en öppen datasal är mer 
värdefull för elevens lärande än en stängd, en tillgänglig lärare är mer värdefull än en 
otillgänglig o.s.v. Undersökningen gjordes utifrån en sådan slutsats och flera gemensamma 
slutsatser framkommer. Eftersom rapporten visar att endast en tredjedel av skolans resurser 
går till lärande (att förmedla kunskaper och färdigheter) bör den delen öka genom att lärarna 
ökar den tiden. Läggs elevvård och elevsocialt arbeta därtill, hamnar resursanvändningen på 
de tre skolorna på ca. 40 %. Mycket av resterande resurser läggs på skolutveckling, 
personalledning, skolmat och lokaler som inte utnyttjas. Att det finns stora möjligheter att 
prioritera om och effektivisera för att lägga mer resurser på lärande menar rapportförfattarna, 
vilket de grundar på att det finns stora skillnader i hur skolorna fördelar.  I dag prioriteras 
resurser utifrån timplan, vilket ifrågasätts i rapporten. Prioritering kan också ske utifrån 
tradition eller rena slumpen och därför föreslås en annan genomtänkt strategi i framtiden vid 
resursprioritering. Läraravtalet bör ses över så att det finns tilläcklig tid för pedagogiska 
möten i skolan, eftersom rapportskrivarna tänker att det gynnar elevers lärande. I analysen 
framkommer att hälften av lärarnas tid går till lärande och hälften till för- och efterarbete. I 
sammanhanget ifrågasätts också den tid och resurser lärare lägger ner på andra aktiviteter än 
lärande och föreslår att skolans kvalitet bör mätas bättre i framtiden genom en öppen och 
jämförbar redovisning av skolarnas kvalitetsförbättringsarbete bland annat genom att 
kvalitetssäkra betyg och enskilda lärare. Att enbart mäta kvalitet i förhållande till betyg kan 
innebära en betygsinflation. I Sverige bör utvecklas ett antal mått på hur effektivt skolan 
använder sina resurser, d.v.s. vilken kvalitet som uppnås i förhållande till de förbrukade 
resurserna. 
 
I en Skolverksundersökning (rapport nr 170, Skolverket 1999) framkom att skolor med ett 
stort antal elever med bristande studieframgångar, tilldelades mer resurser i ett försök att 
kompensera dessa brister. Om hänsyn inte tas till detta då man mäter sambandet mellan 
resurser och elevers studieresultat, finns en risk för att slutsatsen dras att sambandet mellan 
dem är negativt.  
 
Nilholm (2006) lyfter frågan om fördelning av ekonomiska resurser i ett samhällsperspektiv 
och jämför också med Skrtic (1995) och menar att det inom ramen för ideologier som vill 
minska skattetrycket kan finnas de som kan se inkludering som ett sätt att sänka utbildningens 
kostnader eftersom separata lösningar ofta är dyra (Skrtic 1995 se Nilholm 2006, s. 37). 
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2.6 Sambandet mellan resurser och pedagogiska resultat 
 
Sambandet mellan resurser och pedagogiska resultat är en fråga som ständigt återkommer i 
skoldebatten. De stora ekonomiska nerdragningarna i Sverige på 1990-talet har inneburit att 
frågan ofta diskuterats. Gustafsson och Myrberg (2002) visar att resultat från forskning pekar 
på att det finns ett sådant samband mellan ekonomiska resurser och pedagogiska resultat, även 
om det inte är entydigt. Samtidigt används i Sverige en mindre del av anslagen till själva 
undervisningen jämfört med andra länder. Det har inte tidigare framkommit något sådant 
samband, vilket författarna menar delvis utgjorde argument för 1990-talets kraftiga 
nedskärningar av resurserna till skolan i Sverige. Det poängteras i rapporten att ökade 
ekonomiska resurser inte med automatik innebär en förbättring av elevernas studieresultat då 
det är många andra faktorer som har betydelse för framgång. Skolverksstudien är den första 
stora svenska undersökningen om resurser och resultat på skolnivå och baseras på data från 
900 kommunala grundskolor med 92 000 elever som avslutade skolår 9 läsåret 1994/95. Att 
det inte tidigare hittats samband, menar rapportskrivarna kan bero på att resursfrågorna är 
”utomordentligt komplexa” (a.a., s 60). Något som framkom i rapporten med hänvisning till 
Wenglinsky (1998) är att denne fann att i skolor med goda resurser, blev skillnaderna mindre 
beträffande resultat mellan elever med hög respektive låg social bakgrund. (Wenglinsky 1998 
se Gustafsson & Myrberg 2002, s. 36-37). 
 
Då Schürer (2003) tittade på sambandet mellan vilka variabler som bäst samvarierar med 
elevernas nöjdhet (hur pass nöjda de är med sin skola) undersökte han enkätsvar från föräldrar 
till omkring 40 000 elever i Göteborg år 2000. Han mätte elevens nöjdhet, föräldrars nöjdhet, 
medarbetares nöjdhet, nettokostnad för elev, antal elever, bruksyta per elev och 
pedagogtäthet. Då samvariationen sedan undersöktes blev resultatet att föräldrarnas nöjdhet 
utgör den viktigaste faktorn för hur nöjda eleverna är med sin skola. En slutsats han drar är att 
om skolan arbetar med att skapa goda relationer till föräldrarna så skapar det i sin tur nöjda 
elever och en bättre skola. Att förmedla till föräldrar vad och hur skolan arbetar för att på 
detta sätt bygga upp föräldrarnas förtroende. Föräldrarna påverkar hur eleverna förhåller sig 
till skolan, men de påverkar varandra ömsesidigt så hur eleven förhåller sig till och berättar 
om sin skola påverkar också föräldrarnas förhållningssätt till skolan.  
 
Att lärarens kompetens är den enskilda resurs som har störst betydelse för elevernas resultat 
framkommer i flera undersökningar. (Myrberg, E., 2006; Myrberg, M. & Lange, A-L, 2005; 
Myrberg, M. 2003 m.fl.) 
 
Då flera forskare (Grosin, 1991, Mortimore et al., 1988 och Rutter et al., 1979) undersökt vad 
som kännetecknar ”den effektiva skolan” framkommer i korthet följande: Skolan har en tydlig 
och demokratisk ledning, en lärarkår som i en anda av ömsesidighet och respekt framstår som 
en förebild för sina elever och som har höga förväntningar på alla elever. Kunskapsmålen 
prioriteras i tät återkoppling till eleverna och läraren behärskar och varierar olika metoder och 
arbetssätt. 
 
Svenska Kommunförbundet (2003) genomförde 2001-2002 en omfattande studie, vars 
egentliga syfte var att belysa lokalerna och den lokalanknutna servicens betydelse för 
utbildningens slutresultat. (Studien nämns även i 2.3.3). Genom enkäter ställdes frågor kring 
åtta kvalitetsområden (skolans lärarpersonal, läromedel och pedagogiska hjälpmedel, skolans 
ledning och organisation, skolans fysiska miljö d.v.s. lokaler och inre miljö, skolgården och 
den yttre miljön, skolans fastighetsvärd samt några sammanfattande frågor om skolan och 
dess fysiska miljö). De tillfrågade var främst elever i skolår 9 (1 996 svar från 93 kommuner), 
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lärare (449 svar) och rektorer (216 svar). Sammanfattningsvis visar studien att det finns en 
koppling mellan hur skolans personal och elever uppfattar kvalitén på sin verksamhet och 
vilka slutbetyg eleverna får. I studien framkommer att lokalerna tillsammans med hur de 
sköts, har en signifikant betydelse för att förklara skolans effektivitet. Betydelsen är dock 
väsentligt lägre än betydelsen av ett gott ledarskap och duktiga lärare. Den enskilt viktigaste 
kvalitetsfaktorn är skolans ledarskap, följt av lärarnas kompetens, den fysiska miljön och sist 
läromedlen. En slutsats av analysen blir att många skolor bör prioritera utveckling av 
ledarskap och den fysiska miljön eftersom de skattats lågt av många i studien samtidigt som 
de har stor betydelse för utbildningsindex (ett mått på den totala kvalitetsuppfattningen om 
skolan).  
 
Att rektorerna spelar en nyckelroll i skolans förnyelsearbete betonar Berg och Scherp (red., 
2003) då de analyserat den forskning som finns kring skolledningens och skolledarnas 
betydelse för innovation och bestående förändringar. De har kommit fram till att ingenting är 
möjligt i det långa loppet utan rektors samtycke, stöd, initiativ eller tolerans för alternativa 
sätt att förnya den egna skolan. I Skolverkets rapport ”Lusten och möjligheten” (nr 282, 2006) 
framkommer att de flesta lärare trivs med och har förtroende för sin rektor. Det visar sig 
finnas ett positivt samband mellan den uppfattning läraren har av sin rektor och trivselfaktorn 
liksom mellan rektors engagemang i den pedagogiska verksamheten och lärarnas upplevelser 
av utvecklingsmöjligheter. Här tydliggörs betydelsen av rektor som en viktig resurs som 
påverkar det pedagogiska resultatet.  

2.7 Styrdokument  
 
Under denna rubrik redogörs för i vilken omfattning rektor och resurser nämns i skolans 
styrdokument eftersom det är av avgörande betydelse för detta arbete då styrdokumenten 
speglar synen på tankarna kring resurser, resursanvändning och vilket ansvar rektor har i detta 
avseende. 
 
Skollagen med timplaner tillsammans med läroplanerna och kursplanerna är de nationella 
styrdokument som ska styra verksamheten i barnomsorg och skola. Styrdokumenten 
innehåller få detaljbestämmelser, vilket innebär att kommuner och skolor har stor frihet att 
utforma dessa, vilket gör att det kan se olika ut på våra skolor och i våra kommuner. 
Skollagen är stiftad av riksdagen och anger övergripande mål och riktlinjer för hur skolans 
verksamhet ska utformas. I lagen står, bl.a. vilka grundläggande krav som ställs på 
kommunerna. Det är regeringen som fastställer de läroplaner som tillsammans med skollagen 
ska styra skolans verksamhet och som alla som arbetar i skolan är skyldiga att följa. Skolans 
uppgift och de värden som ska ligga till grund för undervisningen bestäms i läroplanerna.  
 
I Skollagen (1985:1100, Utbildningsdepartementet, 1997) står det att det ska finnas en rektor 
för ledningen av utbildningen i skolorna och att denne ska hålla sig förtrogen med det dagliga 
arbetet i skolan och ”särskilt verka för att utbildningen utvecklas” ( 2 kap. 2§). För att bli 
rektor, står det i samma paragraf, att det krävs att personen ”genom utbildning och erfarenhet 
har förvärvat pedagogisk insikt”. Ordet ”resurser” nämns vid sju tillfällen. Vid två tillfällen 
nämns ordet i samband med att ”effektivt utnyttja lokaler och andra resurser” och i övrigt 
hittar vi det i sammanhanget ”vid fördelning av resurser”. 
 
I grundskoleförordningen 1994:1194 (Utbildnings- och kulturdepartementet, 2006) nämns 
rektor vid 41 tillfällen och i många olika sammanhang. Det gäller bestämmelser inom en 
mängd områden i skolan och texten är tämligen konkret skriven och borde fungera som ett 
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stöd för rektorer i olika frågor. Beträffande resurser kan rektor dock inte söka stöd eftersom 
ordet inte står med någonstans. 
 
I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) finns ett eget kapitel (2.8) om rektors ansvar. Där 
står att rektor ”som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan” (a.a., 
s. 42) har det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de 
riksgiltiga målen. De punkter som rektor har ”ett särskilt ansvar för” är bland annat 
”utformningen av undervisningen och elevvårdsverksamheten så att eleverna får det särskilda 
stöd och den hjälp de behöver”, för ”den kompetensutveckling som krävs för att personalen 
professionellt ska kunna utföra sina uppgifter” liksom för ”anpassningen av 
resursfördelningen och stödåtgärderna till den värdering av elevernas utveckling som lärare 
gör” (a.a., s 17).  Ordet ”resurser” nämns förutom under rubriken för rektors ansvar även 
under rubriken för en likvärdig utbildning, där det framgår att resurserna ska fördelas efter 
elevernas olika förutsättningar och behov.       
 
I Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998), står skrivet att resurserna ska fördelas utifrån 
barnens förutsättningar och behov. Rektor finns inte som begrepp i denna läroplan. 
 
I kommunens skolplan (2003) nämns rektor endast vid ett tillfälle och det handlar där om 
rektors ansvar att tillsammans med varje anställd se till att varje anställd har en personlig 
utvecklingsplan. I övrigt hänvisas till skolans styrdokument, regler, riktlinjer och 
Barnkonventionen. Om resurser står att de ska utgå från elevernas behov, att arbetslaget på 
den enskilda skolan ska ge eleverna stöd efter den enskilde elevens behov och skolans 
resurser och att skolan genom både individ- och grupprelaterad resursfördelning ska ge stöd 
till eleverna för att de ska kunna nå målen för utbildningen eller sin utveckling. Det står också 
att de, för kommunen obligatoriska, nationella provens resultat ska ligga till grund för fortsatt 
arbete, förutsättningar och resursbehov liksom resultatet på de årligen genomförda testerna i 
skolans år 2, 4, 6 och 8 avseende läsfärdighet och läsförståelse. 
 
I styrdokumenten framgår att rektor är den som är högsta ansvarige för undervisningen, 
elevvården, kompetensutvecklingen och anpassningen av hur stöd och resurser fördelas och 
anpassas. Det framgår också att resurser ska utgå från elevernas behov och förutsättningar.  
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2.8 Teoretiska perspektiv och överväganden 
 
Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt arbetsområde och kan därför inrymma perspektiv 
från olika ämnesområden. Det var flera överväganden jag tvingades göra då jag sökte efter 
teoretiska perspektiv att relatera min undersökning till.  
 
I min undersökning har rektorer ombetts rangordna olika former av resurser, varav ena hälften 
är av mer materiell och konkret karaktär (personaltäthet, material och hjälpmedel, skollokaler 
samt skolgård) och andra hälften av mer själslig och abstrakt karaktär (specialundervisning, 
personalkompetens, mångfald och den psykiska miljön). Jag har sedan utifrån deras svar 
kunnat dra slutsatser om hur rektorerna värderat olika resurser enskilt och som rektorsgrupp. 
Då jag i min undersökning också i intervjuerna frågat om andra resursslag än de som 
beskrivits ovanför, har jag också försökt komplettera med andra perspektiv. 
 
Mellan 1967-77 utarbetade Dahllöf och Lundgren med flera ett ramfaktorteoretiskt tänkande, 
vilket innebar att forskare undersökte de faktorer och ramar (t.ex. målnivå, tid, 
elevgrupperingar) som påverkar undervisningen, vilka i sin tur påverkar resultatet. Broady 
(1999) kommenterar detta i ”Pedagogiska forskning” och menar att teorin, eller tänkandet, bör 
ses som klassiskt genom sitt sätt att uppmärksamma att undervisningen omges av en kontext.   
Broady och Lindblad (1999) menar att frågan om relationerna mellan resurser, verksamhet 
och resultat kommer att kvarstå och att det ramteoretiska tänkandet går att använda då vi 
försöker förstå undervisningens skilda förutsättningar i ett skolväsende som i Sverige blivit 
allt mindre enhetligt. Assarson (2007) kommenterar de ramfaktorer som styrde under 1990-
talet då den stramare ekonomin innebar att resurserna begränsades i en skola som med ett 
ökande elevantal skulle undervisa alla elever. Det var då nödvändigt att finna andra lösningar 
än att tillföra mer resurser och Assarson (2007) nämner decentralisering och privata 
skolsystem som några av lösningarna. Ramfaktorteorin utgår från att det viktigaste för 
styrningen är de möjligheter som ges inom de givna ramarna, inte själva insatserna. På detta 
sätt kommer jag i diskussionen att försöka knyta ihop rektorernas tankar om olika former av 
resurser och vilka möjligheter dessa ger i skolverksamheten kopplade till elevernas 
studieresultat och lärandemiljö.    
 
Då skolan är en av Sveriges största arbetsplatser vore väl en logisk tanke att samma faktorer 
som påverkar personer på andra arbetsplatser, också skulle ha inverkan på eleverna och 
arbetsplatsen skolan. En tanke var att försöka se huruvida de resursslag som samtliga 
kommunens rektorer ombads värdera på något sätt skulle kunna relateras till arbetspsykologen 
Herzbergs s.k. tvåfaktorteori. Att hämta en teori från arbetspsykologin och försöka tillämpa 
den i skolans värld visade sig vara svårt, men inte omöjlig att utmana.   
 
Herzberg m.fl. (1993) gjorde i slutet av 1950-talet en attitydundersökning kring 
arbetstillfredsställelse i Pittsburgsområdet i USA bland ekonomipersonal och ingenjörer. 
Enligt Herzbergs teori påverkas personer av två faktorer i sitt arbete: motivationsfaktorer och 
hygienfaktorer. Motivationsfaktorer påverkar hur tillfredsställd du är i arbete och dessa 
faktorer ses som nödvändiga för att motivera personer till en högre prestation. Exempel på 
motivationsfaktorer är ansvar, erkännande, framgång och personlig utveckling. I ett försök att 
omsätta detta till skolans värld skulle det för elever kunna handla om ansvar för sitt eget 
lärande och lärandemiljön och omgivningens erkännande av dem som unika individer och av 
det arbete de utför. Det handlar om mer inre och själsliga faktorer men med konkreta inslag. 
Motivationsfaktorer kan resultera i tillfredsställelse och psykologisk tillväxt.  
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Hygienfaktorer är faktorer som är nödvändiga för att individen inte ska bli missbelåten, men 
de skapar enligt Herzberg, inte högre nivåer av motivation. De är yttre faktorer som påverkar 
och som inte direkt är knutna till arbetsuppgiften. Ordet ”hygien” kommer enligt 
Nationalencyklopedin från grekiska ”hygiein” och ordet kan relateras både till kroppslig hälsa 
och andligt välbefinnande. Exempel på Herzbergs hygienfaktorer är arbetsledning, relationer, 
fysisk miljö och lön. För eleverna skulle det kunna vara skolledning och arbetslag, kamrater, 
fysisk miljö och betyg eller omdömen. Herzberg m.fl. (1993) menar att läget är neutralt om 
hygienfaktorerna är tillfredsställande tillgodosedda. För att skapa hög tillfredställelse i arbetet 
(för eleverna skolarbetet) krävs att även motivationsfaktorerna är höga. Motivationsfaktorerna 
är främst kopplade till själva arbetet och hygienfaktorerna till det sammanhang där arbetet 
ingår. Som exempel kan inte enbart hygienfaktorn högre lön ge högre motivation. Han kallar 
dessa försök för "KITA" - (snällt översatt till "kick in the tail"). Ska motivationen ökas ska 
själva arbetet berikas, enligt Herzberg.  
 
Herzbergs tvåfaktorteori (1959) bygger på psykologen Maslows behovshierarki från 1954, där 
våra behov följer en hierarkisk struktur på så sätt att Maslows tre första steg (fysiologiska 
behov, trygghet och kontakt) skulle kunna motsvara Herzbergs hygienfaktorer. Enligt 
Herzberg ger inte hygienfaktorerna motivation i arbetet, men det ger tillfredställelse i 
arbetssituationen och kan skapa vantrivsel om de saknas. I Maslows behovstrappa följer sedan 
behovet av uppskattning och överst behovet av självförverkligande. De två sistnämnda skulle 
kunna motsvara Herzbergs motivationsfaktorer, vilka måste finnas om arbetet ska kännas 
motiverande och leda till personlig utveckling. Då Herzbergs tvåfaktorteori kombineras med 
Maslows behovstrappa, framträder en mer dynamisk och komplex teori. För att skapa en 
arbetsplats som presterar på högstanivå menar Herzberg att hygienfaktorerna måste 
maximeras liksom motivationsfaktorerna. I rektorernas tankar om och värdering av olika slags 
resurser motsvarar en del Herzbergs hygienfaktorer och andra det han benämner som 
motivationsfaktorer.  
 
I ett försök att relatera denna arbetspsykologiska teori till pedagogiken vill jag göra en 
jämförelse med Lpo 94 och termerna mål att uppnå och. mål att sträva mot. Hygienfaktorer 
motsvarar då läroplanens mål att uppnå. Till skillnad från läroplanens mål har dock inte dessa 
mål någon direkt koppling till kunskaper utan motsvarar de grundläggande 
omgivningsfaktorer som måste finnas och uppnås för att eleverna inte ska misstrivas i skolan. 
Motivationsfaktorer motsvarar skolans mål att sträva mot, vilket i detta fall innebär en strävan 
mot att eleverna ska lyckas i skolarbetet genom att i lärandet skapa motivation, 
tillfredsställelse och personlig tillväxt.  
 
Höga värden på hygienfaktorer och höga motivationsfaktorer i skolan bör ge motiverade 
elever med få klagomål. Hög hygien och låg motivation kan innebära att eleverna sällan 
klagar, men de är inte så motiverade i skolarbetet. Låga värden på hygienfaktorer och hög 
motivation kan visa sig i att eleverna tycker att skolarbetet är spännande men anser att det 
finns andra faktorer i omgivningen som gör att deras arbetsvillkor försämras. I en skola med 
låg hygien och låg motivation finns omotiverade elever som är fulla av klagomål.  
 
För att kunna jämföra rektorernas värdering av resurser med tvåfaktorteorin fann jag det 
lämpligt att försöka dela in mina olika former av resurser, som rektorerna värderat i 
rangordningsformuläret, i motivations- respektive hygienfaktorer. Innan mitt förslag 
presenteras vill jag göra klart att i min undersökning om rektorernas tankar om och värdering 
av olika former av resurser finns ingen värdering av vissa resurser som sämre eller bättre än 
andra, då det i ordet ”resurser” framgår att de är olika slags tillgångar som kan användas på 
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olika sätt av olika personer i olika sammanhang. Precis som Herzberg belyser, så fyller olika 
slags resurser olika funktion och inga resurser kan ses som värdelösa. För rektorerna som 
ledare för skolverksamheten gäller det att ta tillvara på de resurser som finns att tillgå och att 
skapa nya resurser. Här presenteras mitt förslag till indelning: 
 
Figur 2: Resurser som hygien- respektive motivationsfaktorer 
 
Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 
Skollokalerna (inre fysiska miljön) Personalkompetens 
Skolgården (yttre fysiska miljön) Den psykiska miljön 
Material och hjälpmedel Mångfald 
Personaltäthet 
Specialundervisning Specialundervisning 
 
Förklaring till fig 2: 
Då hygienfaktorer inte är direkt knutna till själva arbetet och ofta är av mer fysisk karaktär 
blir min bedömning att skollokaler, skolgård samt material och hjälpmedel tillhör denna 
grupp. Beträffande personaltäthet så tillgodoser det våra fysiologiska behov av trygghet och 
kontakt, men ökar inte med automatik vår motivation. Specialundervisning hamnar under 
båda rubrikerna då jag menar att det spelar roll hur specialundervisningen bedrivs om den får 
individen att växa eller om den utgör ett hinder för den personliga utvecklingen. Berikas inte 
själva arbetet genom att specialundervisningen innebär att eleven enbart får ”mer av samma 
sak” i stället för ”något annat” som utvecklar och ger ny kunskap liksom om avskiljandet för 
eleven är kopplat till olust, vilket Groth (2007) menar kan vara fallet, bedömer jag att 
specialundervisningen bör ses som en hygienfaktor. Då specialundervisningen däremot är 
kopplad till lust, berikar själva arbetet och ökar elevens motivation benämner jag den som en 
motivationsfaktor. Då motivationsfaktorer är direkt knutna till arbetet och ger 
självförverkligande, ansvar, framgång och personlig utveckling menar jag att skolpersonalens 
kompetens är klart avgörande för att möta eleven och ge den omväxlande, lämpliga 
utmaningar, uppmuntran, erkännanden, delaktighet och ansvar, vilket förbättrar elevens inre 
psykiska miljö. Jag menar också att mångfalden får individer att växa genom att ständigt på 
detta sätt få nya erfarenheter. Att möta olikheter av vilket slag det vara månde, bör enligt mig 
leda till personlig utveckling. Som anförts i arbetet flera gånger så krävs det omfattande 
förändringar på många områden för att möjliggöra en skola för alla. Då Clark, Dyson och 
Millward (1998) belyser frågan kan man ana att den är så komplex att det kanske behövs en 
radikal förändring på många plan för att till fullo möjliggöra en inkluderande undervisning där 
mångfald och olikhet ses som resurser. 

  

3 METOD 

3.1 Metodöverväganden 
 
Efter att ha arbetat en del med den litteraturgenomgång som presenteras i kapitel 2, kunde jag 
finna att de problemställningar som först formulerats inte var tillräckligt tydliga. I de första 
förslagen sökte jag en koppling mellan olika former av resurser och på vilket sätt de kunde 
föra skolutvecklingen framåt, men fann väldigt lite om det i litteraturen.  Jag fick snäva av 
problemställningarna och i stället kom kopplingen att handla om olika former av resurser och 
elevers studieresultat. Då inte heller det var heltäckande utifrån mitt syfte kopplades även  
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tankar kring lärandemiljön in, vilket kändes helt rätt. Edgren (2000) ger en definition av ordet 
lärandemiljö, vilket innebär en miljö som stimulerar, utmanar och stödjer varje enskild elev så 
att den skaffar sig kunskaper och erfarenheter, får självkänsla och självförtroende. Innebörden 
i ordet är brett och passade mitt syfte väl med tanke på att rektorerna skulle ha goda 
möjligheter till att göra egna breda tolkningar. Efter att ha omformulerat mina frågor bad jag 
en god vän med stort intresse för pedagogiska frågeställningar att utvärdera dessa. Personen 
har lång lärarerfarenhet och en specialpedagogisk påbyggnad i sin utbildning. Hon kom med 
värdefulla bidrag som utmynnade i ett förslag till frågeställningar. Jag formulerade utifrån 
dessa frågor ett rangordningsformulär.  
 
Min forskningsansats grundar sig företrädesvis på det vetenskapliga förhållningssättet 
hermeneutik, som May (2001) presenterar som en kunskapsmodell där det gäller att genom en 
kvalitativ forskningsansats förstå genom att i teori och praktik vara engagerad och tolka det 
material som man som forskare fått fram. Det står för ett kvalitativt förståelse- och 
tolkningssystem där Patel och Davidsson (2003) menar att vi använder vår förförståelse som 
verktyg i tolkningen. Min förförståelse grundar sig på egen erfarenhet, kunskap om skolans 
styrdokument och den inlästa litteraturen. Studiens ansats är explorativ, beskrivande och 
analyserande eftersom den ska söka kunskap om vad rektorer lägger in i ordet resurser. Precis 
som Rossman och Rallis (2003) beskriver arbetet i etnografiska studier kan jag känna i min 
forskning att jag får möjlighet att komma nära de intervjuade genom att lyssna på deras 
beskrivningar och tolkningar och försöka förstå hur de tänker kring resurser (emic view) för 
att sedan koppla ihop det med teorier och den erfarenhet som jag själv besitter (etic view). 
”Att för en stund få gå i någon annans mockasiner ”. Mitt arbete blev således att ta fram bra 
faktaunderlag för att kunna göra en sådan analys. Enligt Kvale (1997) betydde "metod" 
ursprungligen "vägen till målet" och min "väg till målet" blev här att genomföra kvalitativa 
intervjuer då jag önskade göra en kvalitativ analys av resultaten. Detta angreppssätt gör det 
möjligt, enligt Lantz (1993), att fånga den intervjuades upplevelse och uppfattning. För att få 
möjlighet att jämföra rektorernas uppfattningar och svar har frågorna i intervjun en hög grad 
av struktur då den som Trost (1997) anger håller sig inom ett område. För att ge 
respondenterna utrymme att svara maximalt för att på så sätt få omfattande och innehållsrika 
svar formulerades öppna frågor som ofta kompletterades med följdfrågor utifrån de svar som 
respondenterna lämnat. 
 
Jag gjorde en intervjuplan (Lantz,1993) med tre olika frågeområden som återspeglar 
rapportens syfte och frågeställningar. Intervjun inleddes med bakgrundsfrågor och därefter 
följdes frågor med öppna svar. Eftersom de former av resurser jag valt ut att studera lite 
närmare kan ses som mer konkreta respektive abstrakta, funderade jag på i vilken ordning 
dessa skulle ställas. Skulle jag sätta ihop dem i två grupper (d.v.s. alla konkreta efter varandra 
följt av de abstrakta) eller skulle jag dela på dem? Jag bestämde mig för att varannan fråga 
skulle vara av mer konkret karaktär och varannan av mer abstrakt därför att de tillfrågade inte 
skulle fastna i vissa spår om frågorna låg för nära varandra. Jag hoppades också på det sättet 
kunna skapa mer dynamik i frågeställningarna om frågorna genomgående behandlade olika 
dimensioner av lärandet från det konkreta till det abstrakta.  
 
Ett annat övervägande jag fick göra var att fundera på hur pass personlig min 
forskningsrapport skulle vara. Denscombe (2000) menar att det är brukligt att forskare skriver 
i tredje person och bryter någon mot konventionerna bör det förklaras varför. För mig kändes 
det inte naturligt att skriva om mig själv i tredje person i ett arbete som involverat hela min 
person under lång tid och som blivit en del av mig. Genom att skriva i första person hoppades 
jag också kunna göra arbetet mer lättläst så att fler vill ta del av det.   

 33



Det finns också en ansats i min undersökning som grundar sig i det vetenskapliga 
förhållningssättet positivismen, som står för att kvantifiera resultat. Genom att i ett 
rangordningsformulär vända mig till grundskolans rektorer anser jag mig ha försäkrat mig om 
att de intervjuade har den kunskap som krävs för att besvara frågorna, vilket May (2001) 
betonar vikten av. Kommunens rektorer förmodades kunna värdera olika former av 
definierade resurser genom att rangordna dem utifrån dess betydelse för deras arbete som 
rektor. Genom att komplettera de kvalitativa intervjuerna med nämnda rangordningsformulär 
fick jag också möjlighet att nå alla kommunens grundskolerektorer och fånga hur dessa 
rangordnar olika former av resurser. Mitt arbete blev här att sammanställa rangordningen av 
de olika resursslagen (Körner & Wahlgren, 2002). Precis som med intervjufrågorna 
omarbetades frågorna kontinuerligt genom att mindre justeringar gjordes. Ett exempel är min 
beskrivna definition av ordet "specialundervisning".  I mitt första förslag innefattades inte 
gruppen elever med speciella begåvningar, men efter att ha medverkat på en rektorskonferens 
där en rektor beskrev detta som en form av specialundervisning, ändrade jag min definition. 
Detta skedde efter några dagars funderande då jag kom fram till att det väl kan vara lika 
speciellt att ha elever med speciella begåvningar i speciella grupper som elever med speciella 
funktionsnedsättningar.   

3.2 Etiska överväganden 
 
Etiska överväganden måste, enligt Kvale (1997) vara med hela vägen från början till slutet av 
undersökningen och tas i beaktande genom alla de sju forskningsstadier han benämner – från 
det att temat bestäms till rapporteringen. May (2001) lyfter fram några viktiga aspekter på god 
forskningsetik: informerat samtycke, konfidentialitetskrav och anonymitet. Det är aspekter 
som också jag självklart beaktat i min undersökning gentemot rektorerna. 
 
Kvale (1997) pekar på den konflikt som finns mellan det etiska kravet på konfidentialitet och 
den vetenskapliga forskningens grundläggande principer. Vet man inte vem som deltog i en 
undersökning, när och var den ägde rum kan ju inte forskningen göras om och kontrolleras av 
andra forskare.  I en intervjuundersökning måste man som forskare fundera på 
konsekvenserna för dem som deltar i undersökningen liksom för den större grupp de 
representerar. Även om mina respondenter främst representerar sig själva så representerar de 
också gruppen rektorer. Min förhoppning är att rektorerna i min undersökning känner att 
fördelarna med att ha deltagit i undersökningen uppväger, eller är fler än, nackdelarna. Det 
har i alla fall hela tiden varit mitt mål. 
 
Forskaren har, enligt Kvale (1997), ett vetenskapligt ansvar att få fram kvalitet på 
undersökningen. Att trots den goda relation forskaren har till de intervjuade behålla det 
kritiska perspektivet på den kunskap som erhålls så att personen kan hålla en professionell 
distans och inte bortser från saker man upptäckt eller överbetonar andra. Detta har jag också 
försökt att ha i åtanke. 
 
Kvale (1997) menar också att det är en bestämd maktasymmetri vid intervjuer, där 
intervjuaren är den som styr genom att ställa sina frågor. Det är vanligt, enligt Kvale (1997), 
att många intervjuade fått positiva upplevelser då någon lyssnat och ibland också fått nya 
insikter. Det är viktigt för den intervjuade att få någonting tillbaka eller som Rossman och 
Rallis (2003) skriver: 
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The site participants also want something: not to be disturbed in their work or lives and 
to gain from participants in the study. - - -  Sometimes participants are satisfied with an 
intellectual gain: other times they want more (a.a., s. 160). 

 
Det skulle göra mig glad om jag genom att ställa mina frågor och lyssna till svaren kunnat få 
ge en positiv upplevelse till någon eller några av de intervjuade rektorerna. 

3.3 Urval 
 
Trost (1997) rekommenderar att antalet kvalitativa intervjuer bör begränsas till fyra eller fem 
för att få ett hanterbart material. Urvalet gjordes genom att jag genom individuella samtal 
tillfråga de fem rektorer som frivilligt anmält sitt intresse för att ingå i den arbetsgrupp som 
arbetar med ett nytt resursfördelningsförslag i kommunen om det fanns möjlighet att få träffa 
dem för intervjuer. Samtliga tackade ja utan tvekan, vilket kändes oerhört positivt men inte 
oväntat eftersom de visat sitt intresse för frågan då de anmält sig till arbetsgruppen. Jag gjorde 
ett subjektivt urval vid intervjuerna då min tanke var att dessa utifrån intresse och kunskap 
kunde bidra med riklig information till undersökningen. Detta är, enligt Descombe (2000), 
lämpligt då det finns kunskap hos forskaren om ämnesområdet och om vilka respondenter 
som troligen kan bidra med viktig information till undersökningen. Körner och Wahlgren 
(2002) använder begreppet selektiva urval, då forskaren på detta sätt väljer ut individer som 
anses intressanta. Om urvalet är för stort går det inte att göra några mer ingående tolkningar 
av intervjuerna enligt Kvale (1997). Han menar att generell kunskap erhålls om man 
koncentrerar sig på få men intensiva fallstudier och ger som exempel Piaget, som genom att 
intervjua sina egna barn kunde presentera sina tankar om barns kognitiva utveckling. Ett annat 
exempel han ger är den tyske psykologiforskaren Ebbinghaus banbrytande studie av inlärning 
och hågkomst som han genomförde på sig själv då han satte ihop meningslösa stavelser, vilka 
han sedan försökte memorera.  
 
Beträffande rangordningsformuläret var mitt mål att nå ut till alla kommunens rektorer i 
grundskolan i hopp om att med ett relativt enkelt instrument kunna undersöka hur hela 
rektorsgruppen sammantaget värderar olika former av resurser.  

3.4 Genomförande 
 
Jag fick tillfälle att på en rektorskonferens presentera mina tankar kring uppsatsarbetet och 
formulerade sedan en information till respondenterna, men kände efter första förslaget att det 
kändes onaturligt och formellt eftersom alla rektorer är bekanta, varför jag via e-post skickade 
ut en mer informell variant av samma förslag, vilken presenteras som bilaga III. Sedan 
formulerades ett rangordningsformulär, vilket sändes till samtliga tolv rektorer i kommunen 
(bilaga II). Ordningsskalor eller ordinatskalor kan användas då man önskar att rangordna olika 
variabler, precis som grundskolans rektorer rangordnade olika former av resurser. Däremot 
kan inga slutsatser dras av skillnaden mellan dessa variabler, enligt Körner och Wahlgren 
(2002). Analogt med det kan man inte med rangordningsskalor fastslå att rektorerna i 
undersökningen som exempel tycker att personalkompetens som resurs är si och så mycket 
viktigare än skolgården som resurs utan det blir då ett omöjligt påstående som inte kan 
beräknas med hjälp av de fyra räknesätten.  
 
Formuläret skickades ut efter att de fem intervjuerna var genomförda på grund av att 
rektorerna inte skulle bli påverkade av mina tankar kring hur jag själv tolkar ordet ”resurser”. 
Av samma skäl fick inte heller de intervjuade rektorerna ut frågorna innan intervjuerna. 
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För att klargöra om intervjun ger möjlighet att svara på rapportens frågeställningar inledde jag 
med en provintervju med en person i Elevstödsteamet, som är väl insatt i skolfrågor. Syftet 
med provintervjun var att granska frågornas tillförlitlighet och giltighet. Respondenten 
uppmanades att efter intervjun ge kommentarer kring intervjufrågornas innehåll, vilket  Lantz, 
(1993) föreslår. Därefter justerades frågorna till deras slutliga utformning, vilken kan läsas 
under bilaga I. Jag lade till en fråga och gjorde en justering på en annan på inrådan av 
provrespondenten. Även rangordningsformuläret prövades på en person i Elevstödsteamet och 
även här gjordes en mindre justering på inrådan av provrespondenten (a.a.). Enligt Trost 
(1997) ska man inte använda sig av datamaterialet från provintervjuer, vilket jag inte heller 
gjorde. 
 
Intervjun inleddes med en påminnelse om ramarna för intervjun, hur lång tid intervjun 
beräknades ta och att jag skulle dokumentera intervjun genom bandinspelning. De tillfrågade 
godkände att intervjun spelades in, vilket Patel och Davidsson (2003) poängterar. En fördel 
med bandinspelning är enligt Trost (1997) att forskaren kan lyssna med ögonkontakt och 
ställa följdfrågor och den kan också vara mer uppmärksam på den icke-verbala 
kommunikationen. Trost (1997) och Kvale (1997) skiljer sig åt i synen på förhållandet mellan 
den intervjuade och intervjuaren. För Kvale (1997) handlar det om en relation medan Trost 
(1997) menar att det handlar om två – de två relationerna till varandra. Jag håller med om det 
senaste.  
 
Intervjuerna genomfördes i ostörd miljö på respektive rektors skola, utom i ett fall då 
intervjun enligt respondentens önskemål skedde på intervjuarens arbetsrum. Trost (1997) 
menar att det är en fördel om respondenten känner sig trygg, bekväm och inte hamnar i 
underläge. Därför borde förhoppningsvis det egna arbetsrummet vara en sådan plats. Vid alla 
intervjuer deltog, av naturliga skäl, endast en intervjuare. Respondenten erbjöds en kopia av 
den färdiga rapporten, vilket Lantz (1993) föreslår. 
 
Frågorna som ställdes var alla till sin natur ostrukturerade i den mening att de alla hade öppna 
svarsalternativ även om undersökningen i stort har hög grad av struktur vilket, enligt Trost 
(1997), kännetecknas av att den håller sig inom ett område. Alla de fem rektorerna valde att 
förlänga intervjun då det fanns många tankar kring ämnet. 
 
Två veckor efter intervjuernas genomförande skickades rangordningsformuläret ut via mail 
till samtliga rektorer i grundskolan Majoriteten av enkäterna kom också tillbaka till mig via 
mail inom två veckor. Eftersom formuläret inte var anonymt var det enkelt att påminna enbart 
berörda personer. Någon rektor som inte deltagit på rektorskonferensen då tankar kring 
arbetet  presenterades,  ringde och ville veta lite mer om min undersökning.  

3.5 Undersökningsgrupp 
 
Min undersökningsgrupp kom att bestå av samtliga tolv rektorer som i en och samma 
kommun är verksamma inom grundskolan. Dessa ombads besvara ett formulär där de fick 
rangordna olika former av resurser utifrån deras ställningstaganden om hur högt de värderar 
dessa. Av dessa rektorer hade tidigare fem valts ut för en djupare intervju kring deras tankar 
kopplat till olika former av resurser och hur de kan kopplas till elevers studieresultat och 
lärandemiljö. Den undersökningsgruppen kom att bestå av tre kvinnor och två män i åldrarna 
40 till 56 år med olika utbildningsbakgrund. Samtliga har någon form av lärarutbildning och 
två av rektorerna har också läst specialpedagogik. Två av rektorerna har ytterligare en annan 
utbildning förutom lärarutbildningen. Samtliga rektorer har genomgått den statliga 
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rektorsutbildningen och de har arbetat som rektorer mellan 5 och 15 år. Skolorna de arbetar på 
är av olika storlek beträffande antalet elever och elevernas ålder. Med tanke på 
konfidentialitet har rektorerna anonymiserats och getts fiktiva namn i rapporten, vilket Patel 
och Davidsson (2003) förespråkar. 

3.6 Bortfall och felkällor 
 
Då jag från början hade bestämt mig för att intervjua fem rektorer i mitt närområde och 
eftersom alla var positiva till att medverka, blev det inget externt bortfall, vilket Patel och 
Davidsson (2003) tar upp som ett tänkbart problem. Om någon hade avböjt att deltaga, så 
hade jag frågat ytterligare personer.  
 
Felkällor som jag kan tänka mig är att frågorna är oklara och uppfattas fel av respondenten. 
Jag anser mig till viss del ha undanröjt detta genom att genomföra en provintervju. Även mina 
tolkningar kan ge upphov till fel liksom min analys av svaren. Vem jag är som tolkar 
resultaten har betydelse för analysen av kvalitativa data, enligt Denscombe (2000). Bell 
(2000) menar att det kan finnas en respons- eller intervjueffekt i intervjuer, vilket kan 
innebära att intervjupersonen säger saker den tänker att jag som forskare vill höra eller att jag 
omedvetet försökt få fram svar som stämmer med mina förutfattade meningar, så en viss 
skevhet (bias) kan finnas i min undersökning. Jag har dock varit medveten om detta från 
början och försökt att hålla detta i tankarna under hela intervjun liksom vid tolkningen av 
svaren.  
 
 Kvaliteten på inspelningarna var mycket god och kan därför inte ha varit upphov till någon 
felkälla. När intervjupersoners uttalanden kategoriserats kring en särskild fråga ska inte 
jämförelsens resultat påverkas av den som kategoriserar utan den intersubjektiva reliabiliteten 
ska vara hög, menar Kvale (1997). Eftersom jag ensam genomfört analysen är det också jag 
som publicerat det som jag ansett vara viktiga bidrag för att belysa mitt arbete. Hade vi varit 
flera personer så hade vi varit flera att analysera intervjuerna och diskutera möjliga 
tolkningar. En annan person skulle också kunna ge en annorlunda beskrivning. Jag vill därför 
ge möjlighet till kontroll av analysen genom att beskriva mitt tillvägagångssätt, vilket Kvale  
(1997) föreslår. 

3.7 Bearbetning och analysförfarande 
 
Efter intervjun lyssnade jag av det inspelade materialet och skrev ner intervjuerna ordagrant. 
Jag började bearbetningen med att reducera data till det innehåll som skulle vara underlag för 
analysen. Därefter sökte jag innehållsmässigt avgränsade dimensioner och spaltade upp 
innehållet i delar. Sedan sökte jag samband och uppmärksammade likheter och olikheter i 
rektorernas svar för att komma fram till ”det giltiga” som enligt Lantz (1993) erhålls genom 
att analysera och fördjupa helhetens delar så att ett meningsfullt mönster framträder. Jag 
letade också efter olika teman, vilket Denscombe (2000) föreslår. 
 
Efter detta undersökte jag de rangordningsformulär som samtliga grundskolerektorer i 
kommunen besvarat och summerade ihop värdena för varje alternativ. Utifrån alternativens 
summerade värden rangordnade jag dem på nytt och kunde då finna hur rektorerna värderat 
de olika formerna av resurser.  Jag kategoriserade sedan resursslagen i grupper av mer konkret 
respektive abstrakt karaktär. Sedan analyserade jag hur väl detta kunde stämma överens med 
de hygien- och motivationsfaktorer som Herzberg framför i sin tvåfaktorteori och vilka 
slutsatser som skulle kunna dras av resultaten. En fråga forskaren ofta ställer sig vid intervjuer 
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är om de resultat som framkommit är generaliserbara genom att ta hjälp av statistiska metoder 
eller genom någon logik som dessa antaganden bygger på. Det är både forskaren och läsaren 
som enligt Kvale (1997) bedömer hur pass generaliserbara resultaten är. 

3.8 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet och reliabilitet beskriver Patel och Davidsson (2003) som användbara verktyg för att 
försäkra sig om att intervjuaren vet vad den gör. Den goda validiteten kan säkras genom att 
forskaren är noga med att bevaka att det som undersöks är det som avses att undersökas. 
Anastasia och Urbina (1997) menar att validitet innebär att veta vad något mäter och hur bra 
det gör det. Det går inte att säga att något teoretiskt i sig själv har hög eller låg validitet utan 
det måste relateras till ändamålet (a.a.). Reliabiliteten säkras genom att göra arbetet på ett 
tillförlitligt sätt genom att använda sig av ett tillförlitligt mätinstrument. Fhanér (1986) 
beskriver skillnaden mellan validitet och reliabilitet genom en förklaring som innebär att 
validiteten kan betecknas som frånvaron av systematiska mätfel medan reliabiliteten innebär 
frånvaron av slumpmässiga sådana. Inom min forskning skulle det inte vara särskilt relevant 
att fråga rektorerna hur långa de är även om jag skulle kunna få ett mycket tillförlitligt och 
reliabelt resultat, men det har ju ingenting att göra med hur de tänker kring resurser. Är 
reliabiliteten hög garanterar det inte att validiteten är det. Skulle jag själv göra en 
uppskattning av rektorernas längd kan inte resultaten ha hög reliabilitet vilket också innebär 
att validiteten blir låg. Ska validiteten vara hög så måste också reliabiliteten vara det.   
 
I studier med kvalitativ inriktning handlar det om att forskaren ska kunna beskriva att den 
samlat in och bearbetat data på ett tillförlitligt sätt för att validitet och reliabilitet ska kunna 
bedömas. Det påverkas därför bl.a. av hur noggrant intervjuerna skrivs ut. Att göra en utskrift 
innebär att talspråk översätts till skriftspråk och dessa styrs av helt olika regler. Vid språklig 
analys krävs ordagranna återgivningar, vilket jag valde vid mina utskrifter även om det 
innebar att jag fick skriva en del upprepningar och ofullständiga satser. Varje nyans i språket 
och varje formulering kan vara viktig, enligt Kvale (1997), och därför ville jag genom att 
skriva ordagrant säkerställa att de ord, som kanske är viktiga för de intervjuade, fanns i sitt 
sammanhang. Det går inte heller att bortse ifrån att intervjusvaren är ett resultat av ett 
samspel, vilket innebär att intervjuaren på detta sätt kan vara medskapare till vissa uttalanden. 
Då utskriften ska användas till att redovisa de intervjuades allmänna åsikter kan en viss 
omformulering ske. En ordagrant utskriven intervju kan verka osammanhängande och 
förvirrad p.g.a. skillnaden mellan det talade och det skrivna språket och bör enligt Kvale 
(1997) inte publiceras så. Jag är medveten om att det till viss del görs egna tolkningar då en  
intervju skrivs ut. Bandade intervjuer kan vara föremål för viss tolkning beroende på hur det 
som sägs uppfattas. Reliabiliteten beror också på vår förmåga att spegla respondenten och 
fånga informationen, uttrycker Lantz (1993). Med tanke på min förförståelse inom området 
anser jag att min undersökning har en ganska hög reliabilitet. Då intervjuer genomförs, är det 
bra att ständigt ifrågasätta meningen i det som sägs och kontrollera den erhållna 
informationen, menar Kvale (1997). Jag anser att mina intervjupersoner har tillförlitlig 
information, med tanke på deras utbildning och fleråriga erfarenhet som rektorer. 
 
Bell (2000) skriver att målet bör vara att få ett representativt urval av svar för att uppfylla 
målsättningen med uppsatsen. Jag intervjuade fem personer, ett antal som kan diskuteras, men 
min tidsram tillät inte flera. Jag anser att antalet och urvalet av de intervjuade har gett mig 
goda möjligheter att besvara mitt syfte och mina frågeställningar. Det finns en koppling 
mellan teori och det jag vill undersöka, vilket Lantz (1993) framhåller måste finnas.  
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Beträffande rangordningsformuläret så anser jag att validiteten är god då detta gav svar på de 
frågor som avsågs att få svar på (hur rektorer värderar olika former av resurser). Då bortfall 
ofta leder till systematiska mätfel, enligt Körner och Wahlgren (2002), kan jag med glädje 
konstatera att inget bortfall funnits i min undersökning. Jag anser också att mitt mätinstrument 
fungerat som ett relevant instrument då en definition gavs efter varje resursslag för att 
förtydliga vad rektorerna ombads värdera. Samtliga rektorer följde också de instruktioner som 
gavs överst på formuläret så alla enbart skrivit en siffra per resursslag och aldrig använt 
samma siffra två gånger. Vid summeringen av rektorernas värdering har jag också mycket 
noggrant kontrollräknat mina resultat flera gånger. Jag tycker mig på detta sätt ha försäkrat 
mig om god reliabilitet. Genom att dessutom ha använt mig av flera metoder för att undersöka 
hur rektorerna tänker kring resurser är det sannolikt att kvalitén och validiteten ökat, vilket 
Denscombe (2000) menar sker då flera metoder används.  

3.9 Metodproblem 
 
Speglar undersökningen verkligheten i helhet? Fakta i undersökningens kvalitativa del utgörs 
av stickprov som fungerar som indikatorer på hur rektorerna på de skolor som deltar i 
undersökningen tänker kring resurser. Verkligheten är naturligtvis betydligt mer komplex än 
så. Ändå utgör mitt material ett tvärsnitt som belyser tillståndet inom området. Det urval som 
gjorts kan givetvis påverka resultatet. Svaret på frågan blir således att undersökningen inte 
helt kan spegla hur områdets rektorer tänker kring resurser, men att vissa tendenser ändå går 
att utläsa från undersökningsmaterialet. Beträffande den mer kvantitativa värdering som gjorts 
kring olika former av resurser har däremot alla rektorer i kommunens grundskolor deltagit, 
vilket bör innebära att svaren i detta fall på ett bättre sätt speglar hur grundskolans rektorer 
sammantaget värderar olika resursslag utifrån den definition som givits. 
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4 RESULTAT 
 
Innan jag under denna rubrik redovisar de resultat jag kommit fram till vill jag påminna om 
att mitt syfte med denna studie har varit att få kunskap om hur rektorer definierar och värderar 
olika former av resurser. Jag har också velat undersöka rektorernas syn på hur olika former av 
resurser kan kopplas till elevernas studieresultat och lärandemiljö och om resurser eventuellt 
skulle kunna utgöra hinder för detsamma. Under denna rubrik beskrivs de resultat jag kommit 
fram till i min studie med hjälp av intervjuer med fem rektorer och resultatet av ett 
rangordningsformulär som besvarats av samtliga tolv grundskolerektorer i den aktuella 
kommunen. Då jag valt citat och berättande beskrivningar från intervjuerna har min strävan 
varit att ge alla rektorer ungefär lika stort utrymme sammantaget. Detta i ett försök att spegla 
undersökningen på ett rättvist sätt. Under punkten 4.1 - 4.6 behandlas de resultat som 
framkom genom de fem intervjuerna. Rektorernas värdering av olika resursslag behandlas 
under punkten 4.7 - 4.8.  

4.1 Rektorers definition av ordet och tankar kring resurser 
 
Fyra av rektorerna definierar ordet "resurser" som "tillgångar" och den femte menar att det är 
medel av något slag. Det första de kommer att tänka på när de hör ordet skiljer sig en del. Det 
allra första som nämns är: elever som behöver något extra, skolans ekonomi och 
resursfördelningssystem, att det vore bra om det fanns mer (pengar), personalen på skolan och 
en plus- och minusvåg som ska gå ihop. Sedan utvecklas tankarna och resursbegreppet blir 
mer nyanserat och kommer även att innefatta lokaler, material, eleverna, bra lösningar och 
miljön. Fyra av rektorerna menar att resurser ofta diskuteras på skolan, men en rektor har en 
avvikande mening: 

 
Näe, egentligen inte. Inte nu. Tidigare gjorde vi det. Jag tror att man har landat, att 
man har hittat sätt att arbeta på och man –att på nåt vis – vi klarar oss kanske fastän vi 
inte får det och det. Lite grann av den synen, men jag tror att om man tar bort resurser 
då blir det diskussioner. Men man har det man har även om man tycker att det är 
knapert och knappt så har man vant sig . (Beata)   

 
Diskussionerna kring resurser kan uppstå spontant i personalrum, i samverkansgrupper, på 
personalmöten, i arbetslag och i ledningsgrupper. En rektor uttrycker: 

 
En skola har ju behov som egentligen är oändliga. Därför måste man kunna prata om 
resurser på skolan och hur man fördelar så klokt som möjligt…för att kunna dra åt ett 
och samma håll. (Ulf) 
 

Flera av rektorerna framhåller att det ofta är just bristen på resurser som diskuteras liksom det 
oändliga behovet och hur man förhåller sig till det. En rektor säger i sammanhanget att det 
alltid i dessa diskussioner är några som ger andra vinklingar och framhåller att man i stället 
måste diskutera vad man gör med de resurser man har.   

 
I min position måste man ofta tala om att nu är det de här resurserna vi har. Jag själv 
utgår alltid ifrån att vi har den skola vi har, vi har de elever vi har, vi har de föräldrar 
vi har, vi har de lärare vi har, vi har de ekonomiska medel vi har. På något sätt ska vi 
tillsammans försöka hitta en bra verksamhet med de resurser vi har. (Nils) 

 
Hur ser då rektorerna på sig själv som en resurs? För några verkar frågan komma väldigt 
överraskande medan andra snabbt konstaterar att det är klart att de som rektor är en viktig 
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resurs. Här skiljer sig svaren mer än på många andra frågor. Någon ser sin roll som den som 
påvisar mål och viljeinriktning i verksamheten och som vill vara uppdaterad om läget på 
skolan för att kunna fungera som ett pedagogiskt bollplank och stöd för personalen. En annan 
rektor pekar på komplexiteten i uppdraget att leda det pedagogiska arbetet genom att fördela 
resurser, planera tjänstefördelning, lärarnas arbetstid, lokalanvändning och konferenser och 
ser sig själv som en viktig resurs för att hålla ihop det här. En tredje tycker sig vara en 
pedagogisk resurs i första hand, men ser också att det i den utvecklingsprocessen också finns 
en administrativ del. En rektor anser att den är en resurs genom sitt ledarskap och på det sätt 
den samordnar verksamheten. Denna rektor utövar sitt pedagogiska ledarskap genom att driva 
pedagogiska värdegrundsfrågor på skolan och strävar efter att lyfta pedagogiska frågor i alla 
forum, men ser att det samtidigt kan vara en fara att lägga sig i för mycket. Den femte rektorn 
ser sig själv som en garant för att resurserna fördelas på ett sätt som det finns acceptans för på 
skolan och ser sitt huvuduppdrag som en länk genom verksamheten genom bland annat 
personalstöd, elevsamtal och idéspridare. Denne rektor vill leda pedagogiska diskussioner på 
detta sätt: 
 

Vi har försökt att lyfta pedagogiska frågor ganska ofta och framför allt så tror jag att 
jag har skapat friutrymme genom att inte ha så många möten med mig för att lärarna 
själva ska mötas i pedagogiska diskussioner i sina arbetslag och sedan kommer man ju 
olika långt i arbetslag, men jag tror att det har friutrymmet är viktigt för att lärarna 
själva ska få ta tag i det pedagogiska jobbet. (Klara)   

 
Det som förenar huvuddelen av rektorsgruppen är synen på eleverna som en resurs. 
Rektorerna tänker i termer av resurs i form av eleven som stöd för andra elever genom det 
raka och enkla språk som elever kan förklara saker på, genom att äldre elever ger trygghet till 
yngre eller genom att yngre elever tillför äldre en annorlunda dimension på saker. En rektor 
tillägger att en elev rent filosofiskt ytterst är sin egen resurs eftersom intresse, lust och 
motivation måste komma inifrån. Någon rektor berättar att den har verkligt elevinflytande 
som en av de frågor den driver som pedagogisk ledare. Den rektorn genomför årligen 
elevenkäter, som presenteras för föräldrar. Sedan får varje arbetslag formulera en 
utvecklingsplan utifrån elevernas enkätsvar för att på så sätt ta vara på elevernas åsikter och 
kunskap och låta dem få verkligt inflytande vad gäller deras arbetssituation. Eleven ses där 
som en resurs för sig själv och andra.  
 
En av rektorerna förmedlar en helt annan åsikt: 
 

Nej, jag vet inte om jag kan betrakta eleven som en resurs. För vem skulle de vara en 
resurs? Så kan inte jag se det. Alltså eleverna är ju här för deras egen skull. De är inte 
resurs för någon annan. Vi är här för deras skull – så måste man se det. Naturligtvis är 
eleven en resurs för sig själv och för sin omgivning, men man ska inte betrakta eleven 
som någon resurs utan eleven har en slags kunskapsrätt och det är lärarens sak att 
tillsammans med eleven utforma undervisning och målsättning både på individ- och på 
gruppnivå och då blir ju eleven en medspelare i sin egen kunskapsutveckling, men att 
kalla dem för en resurs det tycker inte jag man ska. Det är de som omfattas av 
skollagen och det är de som ska vara här. Det försöker jag att hålla hårt på vissa 
sådana principer - varför elever är här och varför lärare är här. Det får inte blandas 
ihop. (Nils)  

 
Föräldrarna ses av samtliga rektorer som en resurs och de ses främst som en resurs för sina 
egna barn. Att skolan väl använder de instrument som nu finns (utvecklingssamtal, 
individuella utvecklingsplaner och för vissa åtgärdsprogram) i dialog med föräldrar 
poängteras. Att föräldrar är en enorm resurs beträffande det språk som används hemma 
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liksom det sätt barnet blir bemött och utmanad i hemmet. Det handlar om mer än att följa upp 
läxor. Lust, motivation och intresse kan föräldrar ge stöd i eftersom alla lär sig väldigt mycket 
också utanför skolan. Föräldrar nämns också som en stark resurs då det gäller att skapa 
traditioner på skolor liksom att hjälpa till med praktiska saker. Att balansgången ibland kan 
vara svår mellan hur föräldraresursen bör utnyttjas framkommer också.  
 

De är ju resurser de också men de är lite mer svårhanterliga för de är ju så personligt 
involverade i sitt eget barn och det gör ju också att vissa har ju svårt att se utanför det 
och se sitt barns del i saker för att då vara ett stöd för oss i skolan. Alltså, det är en 
svår balansgång. (Agnes)  

 
Ett tydligt mönster framträder på frågan hur lokala skolpolitiker kan betraktas som en resurs. 
En klar majoritet menar att kontakten mellan politiker och verksamhet i nuläget är alldeles för 
svag och det finns en uttrycklig önskan i gruppen om att utveckla ett bättre och närmare 
samarbete. Det finns också förslag i gruppen på förbättringsåtgärder:  
 

Jag önskar att någon kom ut efter att vi gjort kvalitetsredovisningar och satte sig ner 
och funderade kring dem, och fick hjälp att fundera kring dem, och sen kom tillbaka till 
skolan och ställde frågor och undrade och funderade kring hur vi ska förbättra de här 
sakerna som jag ändå påpekat. (Klara) 

4.2 Rektorers tankar kring resurser av mer konkret karaktär 
 
Under denna rubrik följer rektorers tankar om personaltäthet, material och hjälpmedel, 
skollokalerna och skolgården.  

4.2.1 Personaltäthet som resurs 
 
Rektorerna är eniga om att antalet vuxna i elevgruppen har en avgörande betydelse för 
arbetsro och lärandemiljö liksom för den typ av stöd och handledning man som elev kan 
förväntas få. En annan aspekt som framkommer är att fler vuxna innebär att fler kan möta 
elever i diskussioner och att fler vuxna i gruppen skapar andra möjligheter till kreativt lärande 
och andra sätt att lära. En rektor menar att ju färre vuxna som finns i grupper desto mer 
traditionell tenderar undervisningen att bli.  
 

Fler vuxna bland eleverna ger säkerligen en lugnare miljö. Det blir bättre för barnen 
att få hjälp av vuxna och få stöd med att hämta kunskap (Beata). 

4.2.2 Material och hjälpmedel som resurs 
 
En rektor värderar läromedel och utrusning högre än övriga och motiverar det med att det är 
ett intressant instrument att skruva på eftersom det, till skillnad från personalkostnader, är en 
engångskostnad som kan fungera som en god resurs för många. I övrigt är rektorsgruppen 
enig om att det mer handlar om hur pedagogerna använder sig av de läromedel och 
hjälpmedel som finns och framhåller att duktiga pedagoger kan göra väldigt mycket utan 
läromedel liksom utan många andra hjälpmedel. 
 
 

Det har ju också en del i det, men det viktigaste är människorna ändå för att har man 
duktiga pedagoger så har de också möjlighet att hitta bra material för det finns ju 
många sätt att hitta material på runt omkring över huvudtaget… Självklart så måste 
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man ha någon typ av material annars så blir det torftigt, men inte slaviskt följa de 
läromedel som finns och tro på allt som står i boken. Man måste ju också ha lite egen 
tanke om hur man vill jobba med det.(Agnes) 

 
Att material och hjälpmedel är viktigare för nyblivna lärare än för erfarna förmedlar ett par rektorer. 
 

För många lärare tror jag att material och hjälpmedel blir viktiga av det skälet att man 
är lite osäker. Man kan se det, tycker jag. De behöver faktiskt veta att det finns bra 
läroböcker och bra lärarhandledningar som man kan använda sig av om man inte har 
hämtat hem så mycket egna kunskaper. (Klara) 

4.2.3 Skollokalerna (den inre fysiska miljön) som resurs 
 
De flesta rektorer framhåller att det viktigaste med den fysiska inomhusmiljön är att det är 
rent och snyggt och fritt från klotter. Någon skola har hemklassrum, vilket rektor hoppas ska 
öka ansvarstagandet för den egna personliga miljön och samma förhoppning har en annan 
rektor genom att ha en öppen miljö på skolan som inbjuder eleverna till att ta eget ansvar. 
 

Jag tror att om det är helt och rent och hyfsat fräscht så är det ok. Jättekul naturligtvis 
att jobba i en ny fräsch skola med de sista tekniska grejerna – alltså det är klart man 
skulle vilja det, men jag tror inte att det är det som är det viktiga och den optimala 
lärmiljön. (Agnes) 

4.2.4 Skolgården (den yttre fysiska miljön) som resurs 
 
En rektor som ansvarar för elever i de senare skolåren uppger att eleverna sällan är ute och att 
det därför är svårt att skatta betydelsen av skolgården som resurs. Att skolgården är ren och 
inbjudande tycker alla rektorer är viktigt och rektorer med skolor som har närhet till skogen 
lovordar den som en stor tillgång.  Majoriteten av rektorerna anser att skolgården är ett stort 
utvecklingsområde. De önskar kunna skapa mer kreativa skolgårdar som kan tjäna som goda 
lärandemiljöer för eleverna genom att ge möjlighet till mer fantasirika aktiviteter så att 
skolgården blir spännande rum där lek och lärande kan sammanfogas på ett naturligt sätt. Att 
också kunna skapa mötesplatser utomhus för elever under tak som alternativ till att ha dessa 
mötesplatser i skolans korridorer ges som förslag. 
 

Rast – då är det inte skola längre. Lektioner är skola – så funkar det ju inte. Jag ser det 
som ett helhetsbegrepp. Det borde inte vara så att man bara släpper ut elever så att de 
sedan kan komma in igen för att lära sig något utan det här borde vara en pågående 
process. … Vi behöver en skola där elever kan vara aktiva, röra på sig och få umgås 
med kompisar, men där man också tar med skolgården i lärandet på olika sätt … Vi 
försöker så gott vi kan i olika delar men skolgården är ju långt ifrån anpassad för det 
sättet att se på det. (Ulf) 

4.3 Rektorers tankar kring resurser av mer abstrakt karaktär 
 
Under denna rubrik följer rektorers tankar om specialundervisning, mångfald, 
personalkompetens och den psykiska miljön. 
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4.3.1 Specialundervisning som resurs 
 
En rektor redovisar att den inte tror på tanken att speciellt begåvade elever ska undervisas i 
speciella grupper. Deras begåvning kan kanske göra att de blir uttråkade och stör eller får 
andra problem, men då föreslås att lärare istället blir modigare i att låta dessa elever gå vidare 
i sitt lärande genom att på egen hand söka kunskaper eller utveckla sina tankar genom att 
förklara för andra. Alla rektorer belyser på olika sätt att specialundervisning måste ses i ett 
flexibelt sammanhang, där stödet till elever kan se väldigt olika ut beroende på olika elevers 
behov för tillfället och hur stödet organiseras på skolan.  Någon poängterar att det är viktigt 
att stödet är frivilligt.  Själva begreppet ”specialundervisning” kommenteras av flera. 
 

 Begreppet kanske är lite förlegat över huvudtaget för kan man göra någonting annat 
än syssla med specialundervisning idag? Specialundervisning är då att undervisa på ett 
framgångsrikt sätt så att elevernas lust väcks och intresse. … Förr fanns det flera olika 
personer som tog ut elever ur klasser och det blev som en snöboll som växte och de fick 
bara ännu svårare att hänga med på de lektionerna, så det organiserade jag om. Den 
s.k. specialundervisningen måste åtminstone vara samkörd med ´den vanliga` 
klassundervisningen annars kommer ju eleverna att få ännu större svårigheter. (Ulf)  

4.3.2 Mångfald som resurs 
 
Mångfald är något som på olika sätt prisas av samtliga rektorer genom att det tillför andra 
dimensioner och andra sätt att tänka, vilket i sin tur speglar det samhälle eleverna kommer ut 
och ska verka i efter skolan. Eftersom elever är så olika och har olika bakgrund och olika 
funktionella olikheter så måste man skapa miljöer som gör det möjligt för dem att gå olika 
vägar och då blir det viktigt med en personalgrupp som på olika sätt uttrycker mångfald och 
som kan se att allas olikheter är en tillgång för andra. Att elever med olika 
funktionsnedsättningar tillför mycket tar en majoritet av rektorsgruppen spontant upp. En 
grupp som framhålls är de elever som är mottagna i särskolan, men som har sin undervisning i 
ordinarie grundskoleklasser. Genom att utveckla förhållningssätt och arbetssätt för att möta 
denna elevgrupp så har det blivit tydligt för personalen att de måste individualisera, vilket i 
sin tur inneburit att pedagogerna överfört den tanken till ett allmänt förhållningssätt i mötet 
med alla elever och på så sätt blivit bättre pedagoger. Att det finns enskilda pedagoger som 
har en annan syn och som helst vill att elever mottagna i särskolan ska gå i speciella klasser 
tror en rektor mer beror på egen bekvämlighet då det är lättare att undervisa i homogena 
grupper. I synen på elever med funktionsnedsättningar menar en rektor att elever och personal 
efter ett tag lär sig att det finns svårigheter men också tillgångar och ett annat sätt att se på 
saker genom att man hela tiden lever med det. 
 

Eleverna kommer att kliva ut i ett samhälle som består av alla delarna. Du kan inte 
välja vilka du har runt om dig. Sen tror jag att lärande är mycket bättre när man 
blandar ´svaga och starka` barn så att säga. Man lär sig av varandra… Jag har aldrig 
funderat på det egentligen. En som är blind t.ex. är ju som alla andra bara det att han 
har lite extra hjälpmedel för att kunna fixa´t. Individintegrering är likadant och jag är 
väldigt mycket emot att sätta dem i speciella grupper om de är på en skola. ... Deras 
tillhörighet ska ju vara i en klass så mycket som möjligt annars behöver de inte vara 
integrerade. De har en plats precis som alla andra. (Beata) 
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4.3.3 Personalkompetens som resurs 
 
Att alla rektorer värderar kompetens väldigt högt framgår klart i undersökningen. Det är 
viktigt att pedagoger besitter goda kunskaper i de ämnen de undervisar i och att de har ett 
professionellt förhållningssätt genom sin pedagogiska kompetens. Båda delarna framhålls 
som viktiga. En svårighet, menar en rektor, är att det ibland kan bli nödvändigt att 
kompromissa med kompetens för att få fungerande arbetslag. 
 

Man måste också vara kunnig, tror jag. Man måste veta och kunna fördjupa ungars 
tankar för annars blir de så grundläggande och det kan jag tänka ibland att när man 
möter lärare som verkligen har djup i sina kunskaper. Då kan man också locka fram 
mera intresse hos ungarna. Jag tror att det är viktigt. Sen tycker jag att man måste vara 
kompetent då det gäller att skapa produktiv arbetsro – alltså att kunna skapa lugnet 
men utan att tvinga fram ett lugn och disciplin. … Det är liksom en förmåga – 
lärarförmåga som en del besitter väldigt väl och som andra får jobba mer med. Det ena 
eller andra kan inte ta ut varandra. (Klara) 

4.3.4 Den psykiska miljön som resurs 
 
Även i denna fråga är rektorerna som grupp helt eniga. Den psykiska miljön framhålls ha en 
avgörande betydelse för elevers studieresultat och lärandemiljö. Att eleverna mår bra beskrivs 
i det närmaste som en förutsättning för lärande. Att det finns ett tryggt och tillåtande klimat 
där man vågar uttrycka sina tankar och där det finns ett lugn och en tolerans för olikheter. Där 
allas kunskaper är viktiga även om de inte är helt korrekta.  Inställningen till eleverna och de 
vuxnas förväntningar på eleverna nämns också av flera. Saker som framhålls som skapar en 
god psykisk miljö är att pedagogen ser och hör de elever som finns i gruppen, att den tycker 
att det är roligt att undervisa och visar att den tycker om sina elever, vilket rektorerna menar 
smittar av sig på elevgruppen. Ett par rektorer känner oro inför de elever man mött som ibland 
mår så dåligt att de påverkar en hel grupp. 
 

Den är otroligt viktig. Den är jätteviktig. Om man skulle börja studera sådana här 
saker så kanske det skulle kunna visa sig att även elever som har gått i torftiga skolor, 
dragiga och kalla, och där det varit fyrtio barn i en klass och haft en lärare som inte 
kan så mycket så kan det visa sig att vissa barn kanske utvecklats ändå. Jag tror ju det 
att relationer och vänlighet är viktigt. Att man är schyst mot varandra är otroligt viktigt 
och det vet man själv – det minsta lilla någon i en grupp börjar sticka ut mår ju vi 
vuxna också dåligt av. (Nils) 

4.4 Rektorers tankar kring resurser som hinder  
 
På frågan om för mycket resurser skulle kunna utgöra ett hinder för elevers studieresultat och 
lärandemiljö kan samtliga rektorer ge exempel på detta. Ett exempel är en kommun i den 
aktuella kommunens storlek som gjort stora satsningar på datorer och fina lokaler utan att få 
förbättrade studieresultat. Enligt rektorn berodde det på att man inte tillräckligt funderat kring 
det pedagogiska och didaktiska tänkandet i samband med satsningen. Ett annat liknande 
exempel är en skola med en av Sveriges sämsta studieresultat, där det satsats enormt mycket 
resurser på skolan utan att resultaten förbättrats. Där hade skolan valt att skapa en mängd 
mindre undervisningsgrupper utan större framgång i resultat. 
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Det gäller att skapa rätt resurser och organisera dem rätt. Det är så lätt att lägga 
pengarna på personalkostnader utan att förändra organisationen, arbetssätt eller 
lyckas med värdegrundsfrågor. (Ulf) 

 
För många vuxna i ett rum kan, enligt flera rektorer, innebära förödande saker för barns 
studier. En risk man tar är att eleverna slutar att bry sig för att det alltid finns någon som 
kommer och hjälper. Det är kanske inte fler vuxna som är lösningen utan gruppen kanske 
behöver få tillgång till en annan kompetens. Samma sak gäller med för många vuxna ute på 
rast, för då finns en risk att barnen slutar vara med och lösa konflikter då vuxna rycker in och 
snabbt löser uppkomna problem. 
 
Köper skolor in för mycket material och halvfabrikat finns också en risk för att elevernas 
kreativitet hindras. En annan fara är om resurserna används på ett felaktigt sätt. Det  skulle 
kunna innebära att det skapas ett mer individualistiskt system i stället för att ta tillvara det 
lärande som skapas då arbetet sker tillsammans i grupp.  
  
Begränsningar som nämns beträffande resursanvändning är det nuvarande tidsavtalet för 
lärarna. Ett par rektorer menar att det blir så uppdelat och styckat för eleverna och inte den 
helhet man önskar. Fritidspedagoger nämns som en resurs som kan användas mer effektivt på 
grund av att de har semestertjänst. En positiv sida med de begränsningar som finns 
beträffande resurser är att det skapas en kreativitet då rektorerna hela tiden tvingas att tänka i 
nya banor för att optimera användandet av resurser. Är resurserna knappa måste de kanske 
tänka en gång till hur resurserna ska fördelas på bästa möjliga sätt. Mer resurser i form av 
pengar innebär inte med automatik att det skapas en bättre verksamhet utan det handlar mer 
om att ta kloka beslut i användandet av de resurser som finns att tillgå. 
 

Såsom jag har tvingats jobba med begränsade resurser under de här åren, har gjort att 
jag tvingats tänka i nya banor. Knappheten skapar en kreativitet vilket innebär att man 
kanske måste tänka en gång till hur man ska fördela resurserna på bästa möjliga sätt.  
(Nils) 

4.5 Rektorers tankar kring fördelningen av resurser 
 
För att förstå hur rektorerna tänker kring fördelningen av resurser kan det vara av vikt att i 
stora drag förklara hur fördelningen går till idag. I den aktuella kommunen där rektorerna jag 
intervjuat arbetar, fördelas resurserna på följande vis: Alla skolor får en summa pengar 
baserad på antalet elever samtidigt som en viktning sker baserad på timplan och ålder. Även 
en fritidselevpeng utgår som grundar sig på antalet fritidsbarn. En viss tilldelning sker också 
utifrån nyanländ flyktingelev, antal elever med modersmålsundervisning och undervisning i 
svenska som andraspråk. Rektorerna kan sedan äska extra pengar, s.k. riktad resurs, till de 
elever som anses vara i behov av särskilt stöd för att klara sin skolgång. Underlaget med 
insatsbeskrivning, utveckling under året och form av fortsatt önskat stöd skickas till skolchef 
som, tillsammans med Elevstödsteamets specialpedagog (jag), slutligen avgör hur de riktade 
resurserna bör fördelas. Denna fördelning grundar sig också på den rangordning varje skola 
gjort över elevers behov av särskilda insatser. Det krävs ingen diagnos för att resursen ska 
komma barnet till del. Det är en funktionsbeskrivning som ligger till grund för beslutet. 
 
Förslag på hur den totala resursfördelningen i kommunen skulle kunna se ut skiljer sig åt 
väsentligt. Någon föreslår att fördelningen utgår från den elevpeng som finns, men att den 
skulle vara betydligt större än idag så att det inte behövs äskas pengar för elever som behöver 
extra stödinsatser för att klara sin skolgång. Allt skulle innefattas i den s.k. elevpengen.  
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En annan rektor ser en fara i att ett system där skolorna genom att äska pengar för elever som 
behöver extra stödinsatser sitter och definierar elever som problem och funderar på hur etiskt 
försvarbart det tänkandet är. Oavsett vilka elever som går på skolan måste lösningar sökas i 
organisationen med hjälp av lokaler, läromedel, grupperingar och personal, menar rektorn. 
Ska det finnas en riktad resurs, så ska väldigt få elever omfattas av denna. Att ha många 
parametrar för en och samma elev tror inte rektorn på, vilket är möjligt idag då en elev t.ex. 
kan ha en riktad resurs och riktat stöd i svenska som andraspråk. I ett större perspektiv skulle 
det vara önskvärt att ha ansvar för fastighet, lokalvård och all personal på skolan. 
 
Att skilja på tillsyn och undervisning genom att fördela elevpeng och fritidspeng väldigt 
tydligt, menar en rektor är viktigt. Denna rektor är för övrigt är ganska nöjd med det 
resursfördelningssystem kommunen har idag. 
 
En levande diskussion efterlyser den rektor som anser att förutsättningarna för det riktade 
stödets storlek bör vara bestämt från början. Sedan gäller det att fördela den summan på en 
liten grupp elever som behöver stödet för att för att få en rättvis möjlighet att klara sitt liv. 
Sedan kan elevpengen delas ut. Även denna rektor är ganska nöjd med det fördelningssystem 
som finns idag, men önskar att skolorna försöker finna samma nivå i kommunen kring 
tillgång till lokaler liksom samma nivå kring städning och mat. 
 
I en målstyrd skola måste de som har sämre förutsättningar ges mer resurser så att alla har 
samma chans att nå målen, anser den rektor som vill att den riktade individuella resursen bör 
vara kvar och att den även skulle kunna innefatta elever med svenska som andraspråk och 
nyanlända elever. Den socioekonomiska faktorn som tidigare var en variabel i 
fördelningssystemet, vill rektorn ska återinföras och ges en större vikt genom att den potten 
ökas. Önskvärt vore också, enligt denne, att hänsyn tas till förvärvsarbetande föräldrar och 
utveckling på kommunens årliga lästester i skolår 2, 4, 6 och 8.  

4.6 Rektorers tankar kring drömskolan 
 
Då de intervjuade rektorerna får utveckla tankarna om sin drömskola finns ett ord som 
utmärker deras samlade tankar -  flexibilitet.  Det finns i förslagen en önskan om ett flexibelt 
användande av skolans lokaler. Flertalet önskar en skola med flera storlekar på lärosalarna för 
att möjliggöra ett flexibelt användande av dessa. Den stora sal som många förespråkar, 
föreslås användas för filmvisningar, temaarbeten, samlingar eller föreläsningar i storgrupp. 
Vidare önskas ett antal större salar, varav några föreslås vara inredda till lämpliga 
laborationssalar. Dessutom bör ett antal mindre salar och grupprum finnas. Den traditionella 
skolsalen med 30 bänkar och en kateder nämns inte av en enda rektor. Den stora salen, tänker 
sig rektorerna, finns någonstans i skolans hjärta och runt denna ligger en del salar med egna 
ingångar, korridorer och toaletter. Skollokalerna föreslås också kunna användas av 
närsamhället då det inte är skolverksamhet. En idrottshall önskas i skolans närhet. 
 
En flexibilitet föreslås också i sättet att lära till förmån för ett multisensoriskt lärande där olika 
sinnen blir inkopplade. Precis som man i slöjd inte läser om ämnet utan upplever det, tänker 
rektorer att även andra ämnen bör upplevas i en miljö som utmanar, överraskar och väcker 
intresse i laborativa rum för till exempel matematik och no.  
 
Personalgruppen ska vara flexibel och kunna växla i antal under en skoldag. Arbetslagen ges 
stor frihet att själva planera verksamheten och pedagogernas arbetstid är flexibel. För att möta 
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eleverna bättre föreslås också en flexibilitet beträffande inträde i skolan liksom när 
grundskolan slutar för eleverna.  
 
Majoriteten vill att drömskolan ska vara en tvåparallellig F-9 skola med närhet till staden och 
det kulturella utbud den kan erbjuda i kombination med närhet till skog och natur. De önskar 
utveckla levande skolgårdar utifrån elevernas intresse. Horisontella arbetslag förespråkas med 
vertikala ämnesträffar, för att säkerställa ”den röda tråden” i undervisningen. En rektor önskar 
en skola från ettåringen till tonåringen med högst 200 elever. Enligt denna rektor går en gräns 
i storlek då skolans personal känner alla eleverna vid namn och helst också deras föräldrar. 

4.7 Rektorers värdering av olika former av resurser 
 
Här presenteras resultatet av svaren på det rangordningsformulär som kommunens samtliga 
rektorer i grundskolan ombads besvara (se bilaga II). Syftet med detta  formulär var att 
försöka få svar på hur rektorer i en och samma kommun värderar olika former av resurser.  
 
Figur 3: Rektorers rangordning av olika former av resurser. (N=12). 
 
Rangordning Resursslag 
1 Personalkompetens    * 
2 Den psykiska miljön    * 
3 Personaltäthet 
4 Specialundervisning    * 
5 Material och hjälpmedel
6 Mångfald                      *
7 Skollokalerna 
8 Skolgården 
 
Förklaring till figur 3: Resurser av mer själslig och abstrakt karaktär är gulmarkerade med 
asterisk (* ) bakom resursslaget. Resurser av mer materiell och konkret karaktär är ofärgade 
utan (*). 
 
Som vi kan se är personalkompetens den resurs som rektorerna sammantaget värderar högst 
följt av den psykiska miljön och personaltäthet.  De resurser som värderas lägst av de resurser 
rektorerna ombads att värdera är skollokalerna och skolgården - d.v.s. den fysiska inomhus- 
och utomhusmiljön. Emellan dessa högst och lägst värderade resursslagen hittar vi 
specialundervisning, material och hjälpmedel samt mångfald. Det kan här konstateras att det 
finns former av resurser som av rektorer anses viktigare än andra. 
 
De flesta rektorer skriver också någon eller några kommentarer kring det de svarat. Fyra 
rektorer ger kommentarer kring hur de olika formerna av resurser kan påverka varandra och 
två rektorer poängterar att alla de nämnda formerna av resurser är viktiga och måste finnas i 
en fungerande skolverksamhet.  
 
Beträffande personaltäthet och kompetens anser en rektor att det viktigaste i verksamheten är 
att det finns trygga vuxna som kan hjälpa eleverna. Här kommer citat från två andra rektorer: 
 

Personaltäthet är mycket viktig. Tio eller fem lärare per hundra elever är stor skillnad. 
Att de är utbildade är självklart. Hur ska de kunna lära ut något annars? 
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Svårt att välja, men naturligtvis kommer personaltäthet och personalkompetens först. 
 
En rektor nämner den satsning som gjorts på skolan kring kompensatoriska hjälpmedel för 
elever med olika former av funktionsnedsättningar, vilket rektorn hoppas mycket på i 
framtiden.   
 
Beträffande specialundervisning menar en rektor att den måste med den innebörd som lämnas 
i parentesen (”att kunna ha möjlighet att ha elever med olika former av funktionsnedsättningar 
eller med speciella begåvningar i olika grupper” ) värdera den lägst. En annan rektor anser att 
specialundervisning är en mycket viktig resurs om den riktas till behovet. Rektorn uppfattar 
det som en ”gruppdelningsresurs” som kan se som någon form av nivågruppering och menar 
att det kan vara befogat ibland men det får inte bli fasta grupper. Slutkommentaren som följer 
är: 
 

Jag tror på integrering och mångfald. 
 
Mångfald kommenteras av ytterligare fyra rektorer. Två av dessa menar att de säkert svarat 
annorlunda på enkäten om de haft fler elever med annan kulturell bakgrund på skolan. En 
rektor skriver att den saknar mycket av den mångfald som tidigare fanns på skolan och anser 
att skolan missar mycket i och med detta, men tror att det kan ändras genom samarbete skolor 
emellan. En rektor benämner som en resurs den levande diskussion kring förhållningssätt och 
hur personalen ”kan tänka” som på en skola kan bidra till att man blir ”samkörd” som 
personalgrupp. Att alla vet hur resursfördelningen till skolan går till och varför den ser ut som 
den gör. Rektor avslutar med orden: 
 

Att se våra elever/kamrater med ´särskilda behov` som en resurs i det pedagogiska 
arbetet är något som behöver övas upp ibland… 

 
Ur ett genusperspektiv kan det vara intressant att undersöka om rektorernas värdering av olika 
resursslag skiljer sig beträffande kön.   
 
Figur 4: Rektorers rangordning av olika former av resurser. (N=12). Kvinnliga rektorers 
värdering till vänster. (N=8). Manliga rektorers värdering till höger. (N=4). 
 
Rangordning kvinnor Resursslag Rangordning män Resursslag 
1. Personalkompetens    * 1. Personalkompetens    * 
2. Den psykiska miljön    * 2. Den psykiska miljön    * 
3. Personaltäthet 2. Personaltäthet 
4. Specialundervisning    * 4. Specialundervisning    * 
4. Material och hjälpmedel 5. Material och hjälpmedel
6. Skollokalerna 6. Mångfald                      *
6. Mångfald                      * 7. Skollokalerna 
8. Skolgården 8. Skolgården 
  
Förklaring till figur 4: Resurser av mer själslig och abstrakt karaktär är gulmarkerade med 
asterisk (* ) bakom resursslaget. Resurser av mer materiell och konkret karaktär är 
ofärgade utan (*).  
 
Då de olika resursslagen studeras ur ett genusperspektiv kan vi finna att de värderingar 
rektorerna gjort av de olika resursslagen är väldigt samstämda. Det går inte att se att  
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kvinnorna och männen i studien skiljer sig nämnvärt åt även om underlaget är så litet att 
det inte kan dras några bestämda slutsatser av detta. Det vi kan konstatera är att i den 
undersökta kommunen värderar rektorerna sammantaget resurser av mer abstrakt/själslig 
karaktär högre än resurser av konkret/materiell karaktär oavsett kön. Ur ett 
genusperspektiv kan vi dock konstatera att 2/3 av rektorerna i den berörda kommunens 
grundskolor utgörs av kvinnor och 1/3 är män.  
 

4.8 Rektorernas värdering av resurser i ett teoretiskt perspektiv 
 
Vid en närmare undersökning av rektorsgruppens sammantagna svar så kan konstateras att 
resurser av själslig och abstrakt karaktär värderas högre än materiella resurser av konkret 
karaktär. Då min tanke också varit att se hur rektorernas värdering av resurser skulle kunna 
relateras till Herzbergs tvåfaktorteori presenteras resultatet nedanför. 
 
Figur4: Rektorers rangordning av resurser kopplat till Herzbergs tvåfaktorteori. (N=12). 
 
Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 
3. Personaltäthet  1.Personalkompetens 
4. Specialundervisning  2.Den psykiska miljön 
5. Material och hjälpmedel 4. Specialundervisning 
7. Skollokalerna (inre fysiska miljön) 6. Mångfald 
8. Skolgården (yttre fysiska miljön)  
 
Förklaring till fig 5: Motiveringen till indelningen finns att läsa under 2.8.  
 
Då motivationsfaktorerna i stora delar motsvarar resurser av mer abstrakt och själslig karaktär 
vilka rektorerna värderar högst, kan det väl ses som mindre överraskande att 
motivationsfaktorerna av rektorerna sammantaget värderas högre än hygienfaktorerna. 
Omsätter vi resultatet till Herzbergs tvåfaktorteori (1993) är det motivationsfaktorerna som är 
nödvändiga för att motivera personer till högre prestation. Skulle rektorerna i den undersökta 
kommunen även i praktiken följa och sprida de ställningstaganden de redovisat i 
undersökningen, skulle det innebära att de i stor utsträckning ger personal och elever utrymme 
att motiveras till högre prestation genom att de ges erkännande, ansvar liksom utrymme för 
framgång, personlig utveckling och respekt för allas unika person. Då hygienfaktorerna 
värderas lägre skulle det kunna innebära att det finns personer på kommunens grundskolor 
som är missbelåtna med vissa omgivningsfaktorer, som inte direkt är kopplade till arbetet. Det 
skulle kunna vara skolgården skollokalerna eller tillgången till material och hjälpmedel, men 
det skulle också kunna vara missnöje över lön (om det gäller personal) eller betyg (om det 
gäller elever). 
 
Naturligtvis är det så att det på alla arbetsplatser finns stora skillnader mellan hur nöjda och 
motiverade olika individer är – så också på arbetsplatsen skolan. Det jag försökt fånga här är 
hur samtliga grundskolerektorer i en kommun sammantaget värderar olika former av resurser 
och vad deras värdering skulle kunna innebära i ett teoretiskt perspektiv. För att ta reda på hur 
det faktiskt förhåller sig på de enskilda skolorna beträffande nöjdhet, trivsel och motivation så 
måste en mer omfattande undersökning göras på varje skola – en undersökning som bygger på 
de tankar och åsikter som finns hos dem som har skolorna som sin arbetsplats. 
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5 DISKUSSION 
 
Mitt syfte med undersökningen mitt syfte har varit att få kunskap om hur rektorer definierar 
och värderar olika former av resurser. Jag har också velat undersöka rektorernas syn på hur 
olika former av resurser kan kopplas till elevernas studieresultat och lärandemiljö och om 
resurser eventuellt skulle kunna utgöra hinder för detsamma. Nedanför diskuteras studiens 
resultat och analys under olika rubriker. Sedan följer mina egna tankar kring styrkor och 
svagheter i studien. Kapitlet avslutas med tänkbara utvecklingsområden att vidare utforska vid 
eventuell fortsatt forskning inom området. Allra sist presenteras en sammanfattning av 
studien. 

5.1 Rektorers definition av ordet "resurser" 
 
Av det första de intervjuade rektorerna kommer att tänka på då de hör ordet ”resurser” är tre 
av svaren direkt kopplade till pengar – en plus- och minusvåg som ska vägas jämnt, skolans 
ekonomi och resursfördelningssystem och en önskan om att få mer pengar. Rektorerna 
definierar begreppet som ”tillgångar” eller ”medel” och när tankarna utvecklas framkommer 
en mycket vidare definition av resursbegreppet, vilket kommer att omfatta konkreta tillgångar 
som lokaler, personal och elever men också mer abstrakta tillgångar som att hitta bra 
lösningar.  Ju längre intervjuerna framskrider, desto större innehåll får begreppet.  
 
För Edgren (2000) innebär resurser goda relationer mellan vuxna och elever, strukturerade 
miljöer och god undervisning. I Skolverksrapporten som handlar om elever i behov av särskilt 
stöd (1998:329) omfattar begreppet erfarna och välutbildade pedagoger med god förmåga att, 
i samarbete med hemmen, utveckla och ta tillvara elevers egna resurser, utforma en bra 
undervisningssituation för alla elever genom att skapa goda relationer, ha positiva 
förväntningar på och ställa lagom stora krav på elever och att kunna individualisera utifrån 
specifika behov utifrån elevens situation. I rapporten framhålls att för elever är kamrater och 
föräldrastöd viktiga resurser. Andra resurser som nämns är den allmänna skolmiljön, 
elevvård, lokaler och skolmåltider. Rapporten poängterar också att skolledningen är en 
avgörande resurs som pedagogisk ledare och ansvarig för skolans organisation. Haug (1998) 
menar också att resurser är mer än pengar och ger flera exempel på detta, samtidigt som det är 
bristen på ekonomin det pratas om då skolor får problem. Han förklarar det med att det kanske 
är en enkel förklaring då pengar är lätt att mäta eller också kanske många inte ser andra 
orsaker, vilket bör innebära att resurser för dessa människor enbart är pengar. Schürer (2006) 
har liknande uppfattning och menar att genom att likställa resurser med pengar har de som 
varit inblandade i hans miljöutvecklingsarbete inte uppfattat sig själva som resurser.  
 
Det Haug (1998) och Schürer (2006) anför, är en av anledningarna till att jag valde detta ämne 
i min uppsats. Min uppfattning är att skolpersonal, föräldrar och media inte så sällan likställer 
resurser med pengar och det tycker jag är att göra det för lätt för sig. Min uppfattning är att vi 
på detta sätt ställer oss utanför problemet och lämnar lösningarna till andra. Det är ett slags 
kategoriskt synsätt som förenklar verkligheten och som innebär att ingen större energi bör 
läggas på att finna andra lösningar i omgivningen då det inte är någon idé eftersom pengar ses 
som det förlösande medlet. Jag ifrågasätter om påståendet ”Vi har inga resurser” är ett 
omöjligt påstående om det inte samtidigt framgår vad det är som saknas. Är det kompetens 
som saknas? Läromedel? Pedagoger? Idéer? Erfarenhet? Elever? Annat? Jag tror att skolan 
som organisation skulle tjäna på att fundera mer kring vad som kan tjäna som resurser i 
verksamheten och hitta nya möjligheter som engagerar och ökar motivationen. Penrose (1959) 
menar att en och samma resurs kan skapa nytta genom att användas på olika sätt eller genom 
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att kombineras med andra resurser. Schürer (2006) framhåller detsamma och menar att vi 
även måste söka efter latenta resurser. Vi skulle kunna jämföra med alkemisten som ägnar 
hela sitt liv åt att försöka omvandla olika metaller till guld. På samma sätt skulle vi kunna 
söka efter och omvandla passiva resurser till aktiva. Det är bara vår fantasi som sätter gränser.   
Att samma person kan fungera som ett problem i en tid och i ett sammanhang och som en 
resurs i en annan tid eller i ett annat sammanhang har vi säkert alla varit med om. Resurs är ett 
relativt begrepp som behöver definieras.  
 
Majoriteten av rektorerna i undersökningen menar att resurser ofta diskuteras i olika forum, 
varav arbetslaget är ett som nämns. Ett exempel på likheter som finns mellan företagsvärlden 
och skolan som arbetsplats tydliggör Bergmast och Strid (2004) i beskrivningen av hur 
kompetensen i en lärande organisation skapas och integreras tillsammans med externa 
resurser. De menar att ett gott lagarbete innebär att kompetensen överförs inom 
organisationen och den kommer alltså att stanna där även om någon t.ex. flyttar. Det mervärde 
de kallar ”team capital” har sitt ursprung i de relationer som skapas i ett lagarbete. Jämför vi 
detta med skolornas arbetslag, så kan vi förstå värdet av välfungerande arbetslag.  
 
Förutom i arbetslag, diskuteras resurser i andra grupp- och ledningskonstellationer och 
rektorerna uppger att det då diskuteras hur man förhåller sig till det oändliga behovet och att 
diskussionen handlar om vad som görs av de resurser som finns. Då jag på nytt går igenom 
mina intervjusvar letar jag efter alkemisten – den som lyfter frågor om hur vi skapar nya 
resurser, men den är svår att finna. Här kan jag se ett utvecklingsområde. Från att diskutera 
bristen på resurser, genom vad vi gör med befintliga resurser till att diskutera hur vi kan skapa 
nya resurser eller aktivera passiva – eller med andra ord: Från att förbanna resurser som inte 
finns, genom att förvalta de resurser som finns till att förädla resurser. Jag tror (och vet) att 
det görs på skolorna, men det är ingenting som rektorerna spontant nämner.  

5.2 Rektorers värdering av olika former av resurser 
 
Att rektor är en viktig resurs finner vi stöd för i litteraturen. Berg och Sherp (red., 2003) 
menar att rektorerna har en nyckelroll för förnyelsearbetet. I Skolverksrapporten ”Lusten och 
möjligheten” (nr 202, 2006) framgår att rektors engagemang i den pedagogiska verksamheten 
har ett positivt samband med hur lärarna upplever sina utvecklingsmöjligheter liksom mellan 
uppfattningen läraren har om sin rektor och hur väl läraren trivs på arbetsplatsen. I Svenska 
Kommunförbundets studie (2003) visar sig skolans ledarskap som den enskilt viktigaste 
kvalitetsfaktorn. Även om rektorerna i undersökningen vet att de är en viktig resurs och kan 
ge många exempel på det, framkommer en viss blygsamhet inför den egna personens 
betydelse hos några av rektorerna. Antingen var frågan så ”klurig” som någon av rektorerna 
menade eller också är vi inte vana att se på oss själva som resurser i ett land där Jantelagen 
länge varit förhärskande eller också är det kanske svårt att se resurser i en 
människoorganisation.  
 
Att eleven ska ses som en resurs svarar fyra av de fem rektorerna direkt även om en rektor 
tillägger att en elev rent filosofiskt ytterst är sin egen resurs eftersom intresse, lust och 
motivation måste komma inifrån. En av rektorerna säger sig inte alls kunna se eleven som en 
resurs och då rektorn redovisade en elevsyn som gjorde mig nyfiken, bad jag om en 
förklaring. Denna rektor menar att en resurs är något som andra har befogenhet att använda, 
som något slags objekt. Min fundering blir då om det kan vara så att en resurs inte har något 
eget värde i sig utan är något som blir till en resurs först då den utnyttjas av andra? Varje 
människa har ju ett individuellt ansvar och ett socialt ansvar. Ett ansvar gentemot sig själv att 
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må bra och ett socialt ansvar gentemot andra. Kan det vara så att den här rektorn har en syn på 
eleven som värnar om elevens egenvärde och på så sätt skyddar den från att utnyttjas av 
andra?  
 
Beträffande föräldrarna som resurs är alla rektorer eniga om att de främst är en resurs för sina 
egna barn. Att det inte är självklart för övrigt hur föräldrar kan vara resurser i 
skolverksamheten framgår klart i rektorsgruppen samtidigt som jag tror att föräldrar kan 
känna precis samma sak. Vad förväntar sig skolan av föräldrarna? Var går gränsen mellan 
skolans ansvar och föräldrarnas ansvar? Ibland är gränsen tydlig, andra gånger är den 
luddigare och leder till missförstånd. Att föräldrarna är en viktig resurs visade Schürers 
(2003) undersökning om vad som påverkar hur pass nöjda eleverna är med sin skola. 
Resultatet visade att nöjda föräldrar ger nöjda elever och tvärtom. Att göra föräldrar mer 
positiva till skolan skulle enligt detta resonemang ge mer nöjda elever och det skulle på så sätt 
vara en viktig faktor i skolans utvecklingsarbete mot en ännu bättre skola.  
 
De flesta rektorerna i undersökningen önskar en bättre och närmare kontakt med kommunens 
lokala skolpolitiker. De förslag som ges till förbättringar är att underlätta välgrundade 
politiska beslut genom att politiker besöker skolorna oftare och att de är aktiva 
diskussionspartners i samband med skolornas kvalitetsredovisningar. En fundering som kan 
finnas i sammanhanget är vem som ansvarar för att etablera en kontakt. Är det politikerna 
eller är det rektorerna? Jag tror absolut att det är ett dubbelt ansvar. För att etablera goda 
relationer krävs goda möten mellan människor. Att samla rektorer och politiker en 
diskussionsdag under temat resurser kan förhoppningsvis vara ett sätt att etablera några av 
dessa värdefulla kontakter. I ett försök att uppnå detta genomfördes detta i den aktuella 
kommunen nyligen (februari, 2007) med Alan Schürer som diskussionsledare, där han också 
redogjorde för sin doktorsavhandling (Schürer, 2006).  

5.3 Sambandet mellan resurser och elevers studieresultat och 
lärandemiljö 
 
Samtliga rektorer i studien anser att det är viktigt och avgörande hur många vuxna som kan 
finnas tillgängliga runt eleverna både för deras trivsel och för inhämtandet av kunskap, vilket 
flera av rektorerna menar påverkar elevernas studieresultat. Rektorernas uttalande har stöd i 
forskningen, bl.a. genom en Skolverksundersökning från 2005 som mätt skolors relativa 
effektivitet. Annan forskning är mer osäker och tvivlande till sambandet.  Många studier visar 
att det genom att enbart anställa fler lärare inte med automatik innebär förbättrade 
studieresultat utan det gäller att göra något mer (bl. a Murnane & Levy, 1996; STAR-
projketet, 1985-1990) – att tillföra något som inte fanns tidigare. Personaltäthet påverkar 
gruppstorlek och fler vuxna innebär ökade möjligheter för att flexibla grupper kan skapas, 
menar flera av rektorerna. Ska lärdom dras av den forskning som finns så bör insatserna 
innebära att inte enbart mindre klasser skapas där ”man gör mer av samma sak” utan det 
gäller att tillföra något annat genom att t.ex. tillföra en annan kompetens till gruppen och det 
gäller att skapa dessa mindre klasser så tidigt i ålder som möjligt. (Robinsson 1990; 
Robinsson & Wittebols 1986 se Gustafsson & Myrberg, 2002). Gustafsson och Myrberg 
finner också i sin Skolverksrapport från 2002 att det tydligt framgår att det är elever från 
utbildningsmässigt svagare grupper som särskilt gynnas av mindre grupper och det är då 
kopplat både till studieresultat och lärandemiljö. Detta kan ju vara något att ha i åtanke då 
man som rektor bestämmer storlek på klasser och grupper. 
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Beträffande betydelsen av material och hjälpmedel och dess samband med elevernas 
studieresultat och lärandemiljö drar rektorernas samma slutsats som Gustafsson och Myrberg 
(2002), Säljö (2000) och Sahlström (SOU 2003:15) då de menar att det mer handlar om hur vi 
använder det material och de hjälpmedel vi har och hur människor samspelar med varandra 
med hjälp av dessa hjälpmedel än själva hjälpmedlen. Samtliga rektorer menar att en duktig 
pedagog kan göra väldigt mycket av väldigt lite material och att erfarenhet och kunnande 
minskar beroendet av hjälpmedlen, men ”rätt” använt tycker en av rektorerna att det kan vara 
ett intressant instrument att skruva på eftersom varje inhandling är en engångskostnad till 
skillnad från personalkostnader som ”tickar på”. Någon rektor framhåller vikten av att 
nyutbildade lärare läser lärarhandledningar, där mycket kunskap finns och det är något jag 
understryker. Att pedagoger läser om hur författare tänker att lärande går till i de läromedel 
som pedagogen tänker använda och att detta sätts i relation till pedagogens egna tankar. Just 
nu pågår i vår kommun en levande diskussion om matematikämnet och i det sammanhanget 
tycker jag att läroboken verkar ha fått en alltför dominant ställning. Ibland uppfattar jag att 
läroboken är likställt med matematikämnet. Blir pedagogen missnöjd med läroboken byts till 
en annan lärobok. Jag menar att pedagogen i första hand måste fundera på innehåll och 
arbetsmetoder i sin egen matematikundervisning och börja med att förändra där. Matematik är 
mycket mer än räknande och för en god pedagog, menar jag, att det i stort sett inte borde ha 
någon större betydelse vilken bok man använder sig av. En av rektorerna gör en distinktion 
mellan hjälpmedel och kompensatoriska hjälpmedel, vilket även Brodin och Lindstrand 
(2004) gör. I det fallet hjälper inte enbart en god pedagogik, ett gott bemötande och erfarenhet 
utan det måste kompletteras med rätten till de hjälpmedel eleven är i behov av för att lyckas i 
skolarbetet. Som exempel kan nämnas en rullstolsburen elev som saknar tal, som går i en av 
kommuns grundskolor. Skulle inte eleven haft tillgång till sin rullstol och sina 
kommunikationshjälpmedel (blisskarta, taldator, anpassade dataprogram) så skulle elevens 
skolgång se helt annorlunda ut än vad den gör idag. Detta innebär att personalgruppen runt 
denna elev måste vara intresserade av att utbilda sig inom den teknik som de tänker nyttja och 
sätta sig in i hur den fungerar. Om inte, menar Sahlström (2003), används inte tekniken.  
 
Då det gäller den inre fysiska miljön så anser rektorerna att det viktigaste är att det är rent och 
snyggt och det är vad även eleverna i skolår 9 tycker, enligt en studie Svenska 
Kommunförbundet gjort (2003). Rektorerna försöker på olika sätt att skapa ansvarstagande, 
elever bl.a. genom att skapa hemklassrum och öppna tillgängliga miljöer. Scherp (2003) 
menar också att det krävs att eleverna ska vara aktiva om de verkligen ska lära sig saker. 
Schürer (2006) håller med och menar att det gäller att involvera elever och personal i 
förändringar både för att de ska vara aktiva och delaktiga i själva förändringen så att både 
aktivitet och mening skapas, samtidigt som det kopplas ihop det med en metadiskussion kring 
processen där det tydliggörs vad inflytande och lärande handlar om i en konkret situation. På 
detta sätt förvandlas passiva resurser till aktiva och processen leder till lärande samtidigt som 
eleverna arbetar med demokrati genom att själva vara delaktiga. Jag tror att det är oerhört 
viktigt att vi i större utsträckning än idag arbetar mer ”på riktigt” i skolan med verkliga 
projekt som berör och engagerar våra elever.  
 
Hur den yttre fysiska miljön, skolgården, kan påverka elevers studieresultat är det svårt att 
finna studier kring. Kanske beror det på att studieresultat mäts i form av mätbara 
betygsvärden först då eleverna är äldre och det verkar då som om skolgården minskat i 
betydelse jämfört då eleverna är yngre. Cele (2006) visar att skolgården har större betydelse 
för yngre elevers välbefinnande än för äldre elevers. Majoriteten av rektorerna önskar att 
skolgårdarna ska göras mer spännande och kreativa och tror på detta sätt kunna inbjuda till att 
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koppla samman kroppsaktivitet och lärande till ett multisensoriskt lärande där både ”kropp 
och knopp” samverkar.  
 
Samtliga rektorer visar en ambivalent inställning till specialundervisning. Två av rektorerna 
väcker frågan hur specialundervisning skiljer sig mot annan undervisning. Just den frågan är 
en av svårigheterna med att mäta specialundervisningens effekter och koppla dem till elevers 
studieresultat, framhåller Gustafsson och Myrberg (2002). Det finns inget tydligt svar på det, 
enligt dem, varken i Sverige eller i andra länder. Däremot finns det ett betydande stöd i 
forskningen för att permanent segregerande former av specialundervisning har negativa 
effekter på svagpresterande elever, bl. a. utifrån negativ självbild och självvärdering, enligt 
Groth (2007). Han menar att eleven genom att avskiljas från klassen kan uppfatta sig själv 
som en elev som har allmänna svårigheter. Detta poängteras i andra termer av en av 
rektorerna som menar att dessa grupper måste vara flexibla och en annan rektor kallar det för 
resursförstärkning och menar att den ibland kan ske inom klassens ram, ibland utanför och 
ibland genom andra insatser. Denna flexibilitet förespråkas också av Groth (2007) som går en 
bit längre och föreslår att det traditionella klassystemet ska omprövas till förmån för flexibla 
studiegrupper. Två av rektorerna belyser betydelsen av att elever ibland får möjlighet att 
arbeta ensam tillsammans med någon vuxen – att få mötas öga mot öga. Studier av Glass 
(1978) och Slavin (1990) har enligt Gustafsson och Myrberg (2002) funnit att undervisning i 
mycket små grupper med individuell handledning kan ge positiva effekter på elevers 
studieresultat. Om jag ska försöka sammanfatta denna ambivalens som speglas i 
rektorsgruppen så handlar den om hur specialundervisning definieras som begreppet och hur 
denna specialundervisning bedrivs på skolorna och om elevens situation kartläggs utifrån 
individ-, grupp- eller organisationsnivå. Specialundervisning kan ses som väldigt värdefull för 
enskilda elever, men kan vara förödande för självkänslan hos andra. Här gäller det att vara 
lyhörd och flexibel och tänka på hur man uttrycker sig. Ibland hör jag personal använda 
uttrycken ”spec.elever” eller ”såna här barn” och även om jag förstår vad de menar så är det 
något i begreppen som är så motbjudande att det får mig att reagera. Jag förstår vad Haug 
(1998) menar då han påstår att specialundervisnings retorik måste kopplas ihop med 
utbildningspolitik och social rättvisa. Jag kan tycka att specialundervisningens retorik också 
måste kopplas ihop med det individuella förhållningssättet till elever. Precis som alla andra 
elever tror jag att de mår bäst av att kallas vid namn och betraktas som unika individer. Jag 
tror (och vet) att det är godhjärtade och varma pedagoger som kan säga på detta sätt utan att 
mena illa. Problemet är kanske att vi inte lyfter och diskuterar dessa frågor på våra skolor i 
tillräcklig utsträckning så att vi blir uppmärksamma på vad vi signalerar genom begreppen.  
 
Tideman m.fl. (2004) fann i sin studie att lärare sällan ser elever i skolsvårigheter som en 
tillgång, men det förhållningssättet förmedlas inte av rektorerna i studien. Att tillgången till 
mångfald är viktig, anser samtliga rektorer och majoriteten ger självmant flera exempel på hur 
mångfald tillför viktiga värden i verksamheten. Jag menar att hur den enskilda människan ser 
på värdet av mångfald och olikheter speglar av sig i det vi gör och förmedlar. Jag tror också 
att en fungerande mångfald inte gör sig själv utan måste sättas in ett organisatoriskt 
sammanhang för att fungera. Att det också utgör ett dilemma på flera områden framhåller 
exempelvis Helldin (2002) som menar att individuell diagnos på elever med tillrättalagd 
undervisning kan ses som något positivt för individen samtidigt som det kan innebära att 
socialisation och gemenskap i ett sådant system kommer i andra hand. Utmaningen ligger 
kanske i att skapa en skola där inte ”eleven ska anpassa sig till gruppen” utan där ”gruppen 
ska anpassa sig till gruppen” – där alla utgör en lika värdefull del i en mosaik och där alla 
känner sig värdefulla. Denna tanke får stöd av exempelvis Tideman m.fl. (2004) och Tornberg 
(2006).  De lyfter frågan till ett samhällsperspektiv och då jag själv funderar kring den 
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uppdelning Haug (1998) gjort (se schema s. 21) kan jag ännu mer förstå varför det blir så 
knepigt och motsägelsefullt ibland i skolan. Retoriken talar om en skola för alla, vilket 
stämmer överens med skolans styrdokument, internationella tendenser och 
överenskommelser. För att lyckas med detta, borde man ju enligt schemat ha en skola som 
inte är en ”treämnesskola” med tyngdpunkten på teoretiska ämnen och antal godkända betyg. 
Enligt detta menar jag att vi idag endast delvis har förutsättningar för att helt och fullt kunna 
nå upp till en skola för alla även om de goda intentionerna finns. De ramar vi har sätter 
gränser. En mer ångestladdad fundering jag har är om det förhåller sig så som Nilholm (2006) 
tar upp – att inkludering av vissa grupper kan ses som ett sätt att sänka utbildningskostnaden 
då separata lösningar är dyra. Om det skulle vara så att vissa grupper tycker att inkludering är 
viktigt utifrån ett ideologiskt perspektiv och en annan grupp tycker att det är viktigt utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv, så kan det i ett ekonomiskt perspektiv innebära att det viktiga blir att 
alla elever ska ha sin undervisning tillsammans oavsett hur den undervisningen organiseras. I 
ett ideologiskt perspektiv kan det viktiga vara att diskutera förhållningssätt och hur arbetet 
med att skapa ett tillåtande klimat ska skapas i en skola där alla elever ska känna att de är lika 
värdefulla och har rätt att mötas med respekt för den person den är och där eleven har verklig 
rätt att prestera utifrån sina förutsättningar. Då Nilholm (2006) menar att inkludering är ett 
”plusord” – ett ord som idag är politiskt korrekt- kan det befaras att det bland dem som 
förespråkar inkludering finns personer som har ett ekonomiskt perspektiv. Här menar jag att 
vi måste bevaka att inkludering sker med barnets bästa i fokus. 
 
En stor enighet finns i rektorsgruppen kring värdet av personal med kompetens genom goda 
ämneskunskaper och goda pedagogiska kunskaper. Gruppen framhåller att en god pedagog 
behöver båda delarna. Personalens kompetens är det som värderas högst av kommunens 
rektorer och det finns ett starkt stöd i forskningen för att detta också är det resursslag som har 
störst betydelse för elevernas studieresultat (Skolverket, 2002; M. Myrberg, 2003, M. 
Myrberg & A-L Lange, 2005; E. Myrberg, 2006). Tyvärr tillkännager en del rektorer att de 
ibland måste kompromissa med kompetens för att få ihop fungerade arbetslag. Detta tror jag 
är en farlig väg att gå. Jag har sett ett exempel på där en elevgrupp misslyckats i sin första läs- 
och skrivutveckling på grund av att den aktuella 1-7 läraren inte hade valt att läsa detta i sin 
utbildning. Detta gick att reparera under efterföljande skolår med hjälp av personal med denna 
kompetens, men det var ett lysande exempel på personalkompetensens betydelse för elevers 
studieframgång.   
 
Precis som bl.a. Bollnow (2002), Häggqvist (2004) och Juul och Jensen (2003) betonar 
rektorerna vilken av pedagogens inställning och positiva förväntningar på eleven som 
avgörande för elevens prestationer. En god psykisk miljö kan vara läkande och har samband 
med pedagogens lust att vara lärare, som i sin tur påverkar elevernas lust att lära (Skolverket, 
rapport 282, 2006). Men vad kännetecknar egentligen en god psykosocial miljö – den här 
stämningen vi som individer så snabbt känner, men som är så svår att klä i ord? Jag tror att det 
kan handla om att möta varandra med en fast blick, engagemang, närvaro och tålamod. Att 
som vuxen finnas där när eleverna behöver och att inte enbart lyssna efter det som sägs utan 
även fundera på innebörden i det som sägs och också fundera på det som inte sägs. I en 
lärandemiljö som skapar lust och motivation tror jag också, precis som Bollnow (2002) att 
humor är en viktig ingrediens. Att skratta tillsammans med eleverna så ofta det bara går och 
våga vara lite tokig. För att få igång processer hos eleverna behöver vi också fundera på 
frågor som berör dem och gör dem motiverade med hjälp av många sinnen, vilket också flera 
rektorer poängterar. I en tidningsartikel från 1968 (Best of HBR, 2003), skriver Herzberg 
beträffande hur personer blir motiverade personer på arbetsplatsen: 
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 Forget praise. Forget punishment. Forget cash. You need to make their job more interesting 
 (a.a., s 87). 
Detta gäller sannolikt också den yngre delen av befolkningen. Ett sätt jag är övertygad om gör 
arbetet mer intressant är då elever är mer involverade och delaktiga i processer, vilket kan 
vara skillnaden mellan eleven som sabotör eller aktör. 

5.4 Rektorers tankar kring resurser som hinder och dilemman 
 
Att för mycket resurser kan utgöra hinder ger några av rektorerna exempel på. En rektor 
framhåller tydligt att en satsning måste vara pedagogiskt och didaktiskt genomtänkt om det 
ska bli önskad effekt. För många vuxna i ett klassrum eller som rastvakt, för mycket material 
kan istället vara begränsande för kreativiteten, både hos personal och elever. Det handlar i 
många fall inte om omfattningen av själva satsningen då en satsning inte med automatik ger 
någon effekt. Själva processen hos aktörerna är oerhört viktig och utan process ingen eller 
liten förändring, vilket även Scherp (2003) och Schürer (2006) poängterar. Att förändra på 
organisationsnivå och förankra så långt ut i systemet som bara går och arbeta intensivt med 
eftervård, innebär att förutsättningar ges för en mer beständig förändring med många aktiva 
deltagare som kan tjäna som effektiva resurser. 
 
Då rektorerna förordar en flexibel skola får de stöd av Rosenqvist (2006) som menar att det 
vore intressant att kartlägga hur skolans byggnad kan utgöra ett hinder för god pedagogik då 
han upplever att dagens system med 30 bänkar och en lärare kan utgöra ett hinder. Även 
Groth (2007) kritiserar dagens klassystem och menar att det ska omprövas till förmån för att 
generellt införa flexibla studiegrupper. Samtliga rektorer framhåller samstämmigt att de 
önskar en ökad flexibilitet beträffande skollokaler och klassystem, liksom inom många andra 
områden. Detta pekar på att det i den aktuella kommunen verkar finnas ideologiska 
förutsättningar för en förändring mot en generellt sett större flexibilitet, som det gäller att med 
gemensamma krafter förverkliga.  
 
Då jag belyser rektorernas funderingar kring fördelningen av resurser kan jag se att deras 
tankar skiljer sig i många delar. En rektor funderar på hur pass etiskt försvarbart det är att 
äska extra pengar till elever genom att definiera elever som problem. Nilholm (2006) har 
liknande funderingar och själv tycker jag att detta är ett bakvänt system. För att skolorna ska 
få pengar till sin verksamhet förutom elevpengen så gäller det att identifiera ”avvikare” eller 
brister. Medvetet eller omedvetet måste personalen tänka i ett bristperspektiv. Att ge elever 
den hjälp och det stöd de behöver är vår skyldighet. Att elever, precis som alla andra i 
samhället, är olika är självklart liksom att alla människor har olika förutsättningar och behov. 
Om grundresursen till Sveriges skolor skulle öka och resursbegreppet gavs en vidare 
definition, så skulle kanske skolan kunna arbeta med olikheter på ett bättre sätt. Att vi sedan 
har ett betygsystem som med sina mål att uppnå visar att vi får vara lite olika, men inte hur 
olika som helst, kan kännas frustrerande. Elever som är mottagna i särskolan får ett godkänt 
betyg om de gjort sitt bästa ”efter sina förutsättningar”. Varför kan inte alla elever som gjort 
sitt bästa efter sina förutsättningar få ett godkänt betyg? Hur fick man in tanken om barnets 
bästa då man genomförde det här betygsystemet? Är det värdigt?  De flesta av dessa elever 
måste väl utifrån Skolverkets perspektiv betraktas som onormala för det ska ju vara möjligt 
för alla att med stöd nå upp till grundskolans mål. Eller är det kanske Sveriges pedagoger som 
är onormalt dåliga som inte kan undervisa så att alla når upp till målen? För att lyckas med 
den inklusiva integreringen måste det, enligt Haug (1998) utvecklas kvalitéer, arbetsmetoder 
och en organisation som passar alla. Enligt honom har forskare tittat på vad de inkluderande 
lärarna gör. De kom fram till att lärarna är kreativa, skapar positiv atmosfär, är bra på att 
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samarbeta med alla och ger barnen beröm – alltså det som alla borde göra. Det finns många 
dilemman på olika nivåer rektorer och pedagoger ställs inför i dagens skola: Ett demokratiskt 
ideal om inklusion som krockar med läroplanens sorteringstanke. En värderingskrock då man 
ska möta alla elever oavsett förmågor samtidigt som elever som inte uppfyller kraven 
exkluderas. Elevers personliga rättighet till extra stöd kräver resurser och kan ställas mot 
andra intressen. Vad är det som behöver förändras – skolan eller eleven? Ska vi ha en flexibel 
resursfördelning eller en som utgår från diagnoser? Ska vi se på funktionsnedsättningar som 
något statiskt eller miljörelaterat? Listan kan göras lång, men vi måste ta ställning.  

5.5 Styrkor och svagheter i studien 
 
Jag har i en studie fått kunskap om vad fem rektorer i samma kommun lägger in i ordet 
resurser och på vilket sätt rektorerna anser att olika former av resurser kan vara kopplade till 
elevers studieresultat och lärandemiljö. Studien har också belyst resurser som hinder. En 
redogörelse för min förförståelse inom området är gjord och finns att läsa i inledningen och 
utifrån denna anser jag att jag kunnat ställa frågor som är relevanta för studien, vilket väl bör 
ses som en styrka. För att få svar på dessa frågor valdes en intervjustudie för att på ett brett 
sätt kunna fånga rektorers tankar och reflektioner inom området. Samtliga utvalda rektorer har 
genomgått den statliga rektorsutbildningen och har arbetat minst fem år som rektor. Det 
innebär att dessa har erfarenhet och god kunskap inom området, vilket väl bör ses som en 
styrka. En svaghet i studien är att den är liten och endast omfattar fem rektorers tankar och 
utifrån det kan det inte dras några generella slutsatser utan dessa får mera ses som tendenser. 
En annan svaghet kan vara att rektorerna i sina svar påverkats av min roll vid fördelningen av 
den s.k. riktade resursen i kommunens resursfördelningssystem. Det är ingenting jag tror, men 
det kan heller inte uteslutas. 
 
Jag har också försökt fånga hur samtliga rektorer inom grundskolan i samma kommun 
värderar och rangordnar olika former av resurser. Styrkan med detta rangordningsformulär är 
att alla svarat och att resultatet på ett bredare sätt bör spegla den syn som rektorer i 
kommunen har på olika former av resurser.  En svaghet i undersökningen kan vara att 
rektorerna svarat politiskt korrekt utifrån de värderingar som gäller i samhället idag. Det är 
dock inte min uppfattning, då rektorsgruppens svar klart skiljde sig mellan olika individer. 
Det finns i studien inte två rektorer som rangordnat de beskrivna resurserna på precis samma 
sätt även om det sammantaget visade sig att gruppen resurser av mer själslig/abstrakt 
värderades klart högre än gruppen resurser av mer materiell/konkret karaktär. 
 
En annan svaghet jag ser är resultatet av min tolkning av rektorernas värdering av resurser 
kopplat till Herzbergs tvåfaktorteori. Denna tolkning bygger på det inlästa materialet om 
teorin, tillsammans med mina egna tolkningar. Detta beroende på att jag inte hittat något 
skrivet om teorin omsatt till skolan som arbetsplats och därför har det inte heller funnits något 
att jämföra med. Då jag lagt ner mycket arbete på just detta avsnitt, har det varit en intressant 
men stundtals frustrerande process. Jag hade kunnat välja att avstå från denna jämförelse i 
min studie, men då hade jag också avstått från att beskriva en arbetsprocess som varit viktig i 
arbetet. Förhoppningsvis finns det personer som kan betrakta det som en styrka att jag faktiskt 
vågat.  

5.6 Tänkbara utvecklingsområden 
 
Det vore intressant att se hur rektorer i en annan kommun svarar på samma frågor som i den 
genomförda studien kring begreppet resurser för att kunna belysa om synen på resurser och 
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hur de värderas skiljer sig åt inom olika kommuner. Det satsas ju olika i olika kommuner 
liksom på olika skolor. Finns det någon gemensam värdegrund som detta bygger på eller är 
det bara slumpen som avgör? En viktig tanke med studien är att de som läser den ska ha nytta 
av resultaten och på detta sätt skulle ju denna studies resultat kunna användas av andra för att 
på detta sätt ännu bredare kunna belysa resursbegreppet. 
 
Ett ännu mer önskvärt område att belysa vore att praktiskt utvärdera på vilket sätt satsningar 
på olika former av resurser får konsekvenser för elevers studieresultat och lärandemiljö i den 
kommun där studien genomförts. I det arbetet skulle det vara önskvärt med ett samarbete med 
något universitet eller högskola, vilket vi vid tidigare tillfällen prövat med lyckat resultat. 
 
6 SAMMANFATTNING 
 
Mitt syfte med undersökningen har varit att få kunskap om hur rektorer definierar ordet 
”resurser” och hur de värderar olika former av resurser. Jag har också genom kvalitativa 
intervjuer och ett rangordningsformulär sökt svar på rektorers syn på hur olika former av 
resurser kan kopplas till elevers studieresultat och lärandemiljö liksom om för mycket resurser 
skulle kunna utgöra ett hinder för detsamma.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att resursbegreppet är ett relativt begrepp som bestäms 
av den som definierar begreppet, i vilken tid och i vilket sammanhang. Det är därför viktigt att 
ordet alltid definieras så vi förstår vad den andre menar. Den första definition rektorerna ger 
har vanligtvis med pengar att göra, men ju mer begreppet diskuteras desto vidare blir det. Att 
det ofta i samhället blir likställt med pengar kan bero på att det då är lätt att mäta, det är en 
enkel förklaring eller att många helt enkelt inte ser andra definitioner, vilket då innebär att det 
blir svårt att se på sig själva som resurser. Då rektorerna vidgar begreppet framträder två 
grupper – resurser av mer konkret/materiell karaktär och resurser av mer abstrakt/själslig 
karaktär. Då samtliga grundskolerektorer i den utvalda kommunen rangordnar olika former av 
resurser kan vi se att det är resurser av mer abstrakt/själslig karaktär som värderas högst och 
det värderas likvärdigt oavsett kön. Allra högst värderas personalkompetens och den psykiska 
miljön. Kopplat till arbetspsykologen Herzbergs tvåfaktorteori tillhör båda dessa det han 
kallar motivationsfaktorer – faktorer som gör arbetet mer intressant och tillfredsställande och 
som motiverar personer till högre prestation. Att personalens kompetens är den enskilda 
resurs som har störst betydelse för elevernas studieresultat och lärandemiljö framkommer i 
flera undersökningar. Kompetent personal ger eleven lämpliga utmaningar, uppmuntran, 
erkännanden, delaktighet och ansvar, vilket förbättrar elevens inre psykiska miljö. Att 
rektorerna som ansvariga för skolverksamheten värderar dessa båda resursslag högst, bör 
enligt teorin ge goda förutsättningar för att få motiverade elever.     
 
Att för mycket resurser kan utgöra ett hinder för verksamheten framkommer också i studien. 
För mycket material eller för många vuxna kan vara begränsande för kreativiteten, både hos 
personal och elever. En resurssatsning måste vara pedagogiskt och didaktiskt genomtänkt om 
det ska bli önskad effekt. Det handlar i många fall inte om omfattningen av själva satsningen, 
då en satsning inte med automatik ger någon effekt. Själva processen hos deltagarna är 
oerhört viktig vid förändring då aktivitet och mening skapas. Aktivitetsdimensionen kan ses 
som den fysiska förändring som sker medan meningsdimensionen är den förändring som sker 
inom människan En resurs har inget värde i sig utan blir till en resurs då den aktiveras och 
nyttjas av andra. Samma resurs kan skapa olika nyttor genom att användas på olika sätt eller 
genom att kombineras med andra resurser. 
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Hur man som rektor ser på begreppet resurser har betydelse för hur man leder verksamheten. 
En mer passiv och konkret syn innebär att rektor ägnar mycket kraft åt att kartlägga brister för 
att på så sätt få mer pengar till verksamheten. Rektorns roll skulle här kunna vara lite av 
”fixaren” i det dagliga arbetet. En rektor med mer aktiv och abstrakt syn på resurser skulle 
istället bli den som startar processer och förändringsarbete - ”visionären”. Vi skulle också 
kunna jämföra med alkemisten som ägnar hela sitt liv åt att försöka omvandla olika metaller 
till guld på samma sätt som denne rektor söker efter latenta resurser eller försöker omvandla 
passiva resurser till aktiva. 
 
Studien har visat att resurser är något som ofta diskuteras på skolorna i många sammanhang 
och det är då ofta det oändliga behovet och bristen på resurser som diskuteras. Jag menar med 
stöd av studien att det vore klokare och mer konstruktivt att gå ett steg längre. Från att 
diskutera bristen på resurser, genom vad vi gör med befintliga resurser till att diskutera hur vi 
kan skapa nya resurser eller aktivera passiva – eller med andra ord: Från att förbanna resurser 
som inte finns, genom att förvalta de resurser som finns till att förädla de passiva resurser 
som finns i vår omgivning och vårt närsamhälle.  
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INTERVJUFRÅGOR    Bilaga I 
 
Mitt huvudsakliga syfte är att få kunskap om rektors definition av ordet ”resurser” och hur 
denne värderar olika former av resurser. 
 
Bakgrundsfrågor: 

A. Hur länge har du arbetat som rektor?  
B. Hur gammal är du? 
C. Vad arbetade du med tidigare? 
D. Vilken utbildning har du? 
E. Med tanke på vad det här arbetet handlar om så skulle det vara intressant att höra om 

du läst någon specialpedagogik? 
 
Hur definierar rektor ordet ”resurser”?  

1. Vad är det första du kommer att tänka på då du hör ordet resurser?  
2. Hur skulle du vilja definiera ordet resurser? 
3. Är resurser någonting som ni ofta diskuterar på skolan? 
4. I vilka forum diskuterar ni resurser? 
5. Finns det någonting som ofta kommer upp då ni diskuterar resurser?  
6. Vad gör du som chef om vissa i din personal alltid anser att resurserna inte är  
    tillräckliga?  
7. Hur ser du som rektor på dig själv som resurs? 
8. Hur ser du på eleverna som resurs? 
9. Hur ser du på föräldrarna som resurs? 
10. Hur ser du lokala skolpolitiker som resurs? 

 
På vilket sätt kan olika former av resurser kopplas till elevers studieresultat och 
lärandemiljö?  
      11. På vilket sätt tycker du att personaltäthet är en viktig resurs för elevers studieresultat     
           och lärandemiljö? 
      12. På vilket sätt tycker du att personalens kompetens är en viktig resurs för elevers  
            studieresultat och lärandemiljö? 
      13. På vilket sätt tycker du att material och hjälpmedel är en viktig resurs för elevers  
            studieresultat och lärandemiljö? 
      14. På vilket sätt tycker du att skollokalerna är en viktig resurs för elevers studieresultat  
           och lärandemiljö? 
      15. På vilket sätt tycker du att den psykiska miljön är en viktig resurs för elevers  
            studieresultat och lärandemiljö? 
      16. På vilket sätt tycker du att mångfald är en viktig resurs för elevers studieresultat och  
            lärandemiljö? 
      17. På vilket sätt tycker du att skolgården är en viktig resurs för elevers studieresultat och  
            lärandemiljö? 
      18. På vilket sätt tycker du att specialundervisning – att ha möjlighet att ha elever med  
            olika former av funktionsnedsättningar eller med speciella begåvningar  i olika  
            grupper - är en viktig resurs för elevers studieresultat och lärandemiljö? 
      19. En skola ska byggas och du ska bli dess rektor. Hur skulle denna utformas för att bli så  
            lik din drömskola som möjligt? Tänker på byggnaden, omgivningen, organisationen,  
            personalen, eleverna och allt annat. 

20. Om du fick bestämma hur den totala fördelningen av resurser skulle gå till – hur skulle    
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      det då se ut? Vi börjar från noll och tänker fritt.  
 
Kan för mycket resurser utgöra ett hinder för elevers studieresultat och lärandemiljö? 
      21. Kan du se att mycket resurser skulle kunna vara begränsande och - i så fall - på vilket  
            sätt? 
      22. Kan du se att för mycket resurser rent av skulle kunna utgöra ett hinder för  
            elevernas studieresultat och lärandemiljö? 
      23. Tycker du att vissa resurser kan användas mer effektivt än andra?  
      24. Finns det något som du tycker att jag borde ha frågat om? 
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Rangordningsformulär    Bilaga II 
 
Här nedan ser Du olika former av resurser och en kort definition av vad jag lägger in i 
de olika begreppen. Kan du rangordna dessa i den ordning som Du känner att Du 
tycker att de är viktiga för dig som rektor. När Du är färdig ska Du ha satt siffran 1 på 
den resurs Du värderar högst ner till siffran 8 på den resurs Du värderar lägst. Du kan 
inte sätta samma siffra på fler än ett alternativ. Tänk i genom vad som känns viktigast 
för Dig och numrera! 
 
__________ Personaltäthet som resurs (att ha mycket personal per elev på skolan) 
 
__________ Specialundervisning som resurs (att kunna ha möjlighet att ha elever med olika 

former av funktionsnedsättningar eller med speciella begåvningar i speciella 
grupper) 

 
__________ Material och hjälpmedel som resurs (att ha tillfredställande med pedagogiska 

hjälpmedel, datorer, kompensatoriska hjälpmedel, läroböcker och annat 
material) 

 
__________ Den psykiska miljön som resurs (att ha god och trygg stämning mellan elever 

och vuxna på skolan utifrån en gemensam värdegrund) 
 
__________ Skollokalerna (den inre fysiska miljön) som resurs (att ha fräscha och 

ändamålsenliga lokaler) 
 
__________ Mångfald som resurs (att ha elever och vuxna från skiftande kulturer och med 

olika förutsättningar på skolan) 
 
__________ Skolgården (den yttre fysiska miljön) som resurs (att ha en ändamålsenlig och 

trygg skolgård)  
 
__________ Personalkompetens som resurs (att ha välutbildade pedagoger på skolan) 
 
Här har du möjlighet att skriva ner några kommentarer kring det du svarat eller kring något 
annat som du tycker att du vill föra fram. Räcker det inte så skriv på fler papper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETT ENORMT TACK FÖR HJÄLPEN!   Lotta   
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Information till respondenten.    Bilaga III 
 
      2006-10-26 
 
Intervjuformen är en kvalitativ undersökning med låg struktur, d v s med så många 
öppna frågeställningar som möjligt. En provintervju har genomförts för att kontrollera 
frågornas giltighet.  
 

 Intervjun kommer att ske med hjälp av bandspelare och det är bara jag som 
kommer att genomföra intervjun.  Jag (rapportskrivaren) använder bandspelare 
därför att det är omöjligt för mig att hinna lyssna, anteckna allt Du säger och 
dessutom fundera ut finurliga följdfrågor till dina svar. Det föreligger också stor risk 
för att jag misstolkar det Du säger om inte intervjun bandas. Hoppas att det inte 
känns obehagligt för dig. Av erfarenhet vet jag vilken klokskap Du besitter, så detta 
är ett sätt att göra dig rättvisa. Jag kommer dessutom med jämna mellanrum under 
intervjuns gång försöka att sammanfatta dina svar för att på så vis försöka 
undanröja missförstånd och oklarheter. 

 
 Din intervju kommer sedan att skrivas ut liksom de övriga intervjuerna. Samliga 

respondenters svar samlas sedan in under respektive fråga. Detta för att göra det 
möjligt att tolka respondenternas samlade svar eftersom svaren inte kommer att 
redovisas enskilt. Jag letar efter saker som förenar, skiljer eller ”sticker ut”. 

 
 Tidsåtgången för intervjun är tänkt att vara begränsad till maximalt 45 minuter. 

Känner Du att det finns saker Du inte fått framföra under denna tid och som känns 
viktiga för dig, så har Du möjlighet att förlänga intervjun.  

 
 Intervjun är anonym och intervjuaren har tystnadsplikt. Det som sägs kommer bara 

att användas av rapportskrivaren. Banden kommer att förstöras så snart   
      utskrifterna är utskrivna.  
 

 Respondenten kan, när som helst under intervjun, välja att avbryta densamma. Den 
     handlingen kommer att respekteras av intervjuaren. (Du kan ju prova!!!!)    
 

 När rapporten är färdigställd kommer den att skickas till respondenten via e-post.  
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Lotta Nyberg 
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