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x

 Förord

I en bok om olika vetenskapliga perspektiv på genomförande - eller imple-
mentation - skriver Ingegärd Municio att alla perspektiv vill besvara samma
grundläggande fråga, nämligen ”Hur kan den offentliga politiken göras effekti-
vare genom att genomföras på ett bättre sätt?”.1 Frågan behöver i och för sig
inte tolkas som om forskningsresultat kan eller bör användas av politiska be-
slutsfattare, men låt oss ändå leka med tanken. Jag tror att det ibland finns
förväntningar om att forskningsresultat bör kunna användas eller omsättas i
någon form av konkret verksamhet för att på så sätt motivera resultatens
”nyttighet”. Det finns dock ett flertal etiska och praktiska problem med att
försöka använda forskningsresultat.

Forskarens etiska ansvar för hur forskningsresultat kan komma att använ-
das är något som man mer och mer har börjar att diskutera. Problemet är att
man aldrig kan få garantier för att makthavare kan börja missbruka forsknings-
resultat. Eller som Eva Sørensen skriver om den forskningsansats som jag själv
är en representant för:

Bottom-up forskningen har altså hverken indgået en pagt med det onde eller med det
gode. Hvad den bliver brugt til, afhaenger, som det jo gaelder for de fleste andre
teknikker, af den moralske habitus hos dem, der bruger den.2

Det ligger i sakens natur att samhällsforskning inte leder till entydiga resul-
tat. Snarare skapas det fler frågor och i realiteten ökar ofta osäkerheten om hur
”verkligheten” är beskaffad. Forskning handlar inte om en juridisk verksamhet
där bevisföring blir central. I bästa fall kan man visa att det finns indicier eller
tendenser om fenomenet man studerar och hur det förändrats. Därmed vill jag
säga att jag bävar för de möjligheter som ändock framskymtar i denna av-
handling för att makthavare dels missförstår vad jag försöker säga, dels att de
försöker upprätta den kontroll som de ändå troligtvis aldrig haft på det område
jag studerat.

Skolans insatser har alltid varit svåra att värdera och allmänt kan man säga
att begreppet effektivitet är synnerligen svårhanterligt när det gäller verksam-
heter som handlar om människor. Bra eller dåligt måste, till slut, relateras till
den enskilde eleven och på individnivå är det svårt - kanske omöjligt - att hitta
samband mellan skolfaktorer och elevens prestationer och utveckling. Mindre
resurser dvs. mindre specialundervisning eller större grupper är i sig ingenting
som behöver vara dåligt för den enskilde eleven. De värderingar som finns i

                                               
1 Municio, 1995 s 27.
2 Sørensen, 1998 s 63.
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avhandlingen rör sig på en mer aggregerad och ”högre” analysnivå där man
inte kan eller bör dra slutsatser om enskilda individer.

Min doktorsavhandling var aldrig planerad i den form som den nu presen-
teras och det fanns från början ingen idé att göra det som nu gjorts. Min
licentiatuppsats hette ”Resursfördelning efter behov - politik i skolan” och
blev klar 1988. Det var en jämförelse av femton högstadieskolors organisering
och resursanvändning runt elever i behov av stöd. År 1993 byggde jag på den
studien med ytterligare intervjuer. När jag hösten 1994 kontaktades av Karin
Nyström vid skolverket föddes idén att tillsammans samla in ett helt nytt och
”komplett” material. Detta är resultatet av en process som då inleddes. Karin
Nyström, övriga projektmedarbetare och andra på Skolverket har bidragit både
med materialinsamling och många intensiva och stimulerande diskussioner.

Ett avhandlingsarbete är alltid ett resultat av flera personer. Utan min
mentor Benny Hjern hade det här projektet aldrig påbörjats och hans stöd un-
der arbetets gång har varit ovärderligt. Mina statsvetarkollegor i Umeå,
Sundsvall och Luleå har både direkt och indirekt varit inblandade i arbetet. Jag
vill särskilt tacka Gunnel Gustafsson, Janerik Gidlund, Göran Bostedt, Lars
Carlsson, Chris Hudson, Anders Hanberger, Hans Rutkvist och Per Viklund. I
slutskedet av arbetet har Anders Lidström som handledare stått för mycket
värdefull och konstruktiv kritik. Ian Dunlop har språkgranskat den engelska
sammanfattningen och Stina Lindström har granskat den slutliga texten. Min
far Per Löfquist som under många år arbetade som speciallärare läste många
avhandlingsutkast gav många värdefulla råd och var engagerad i mitt projekt
ända tills han efter en längre tids sjukdom gick bort i början av 1998.

Mina nuvarande arbetskamrater på Mitthögskolan i Härnösand har ibland
givit mig arbetsro och mycket ofta haft överseende med mig. Det är en svår
konst att kombinera undervisningsuppdrag med ett avhandlingsskrivande!
Forskningsnämnden vid Mitthögskolan har kontinuerligt stött mig ekono-
miskt.

Jonathan och Linnéa har många gånger undrat när ”boken” blir klar. Nu är
den äntligen färdig! Förhoppningsvis kan de när de blir äldre också läsa vad
som står i den. Någon höjdare till godnattssaga är det tyvärr inte. Min hustru
Lisa har varit en tålmodig reskamrat och samtalspartner. Avhandlingen tilläg-
nas Jonathan och Linnéa som nu inleder sina egna skolprojekt.

Staffan Löfquist

Härnösand september 1999
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 1  

Inledning

Kärnan i denna avhandling kan beskrivas som ett studium av den praktiska
tillämpningen av en jämlikhets- eller kompensatorisk princip. Principen kan
uttryckas som att alla elever (människor) skall erbjudas samma möjligheter att
lyckas i skolan (livet). Ett tidigare utpräglat segregerat klassamhälle skulle för-
ändras genom den nya sammanhållna grundskolan och genom allsidigt
sammansatta klasser. I detta demokratiska jämlikhetsprojekt ansågs grundsko-
lan vara ett av de viktigaste instrumenten. Om alla elever skulle erbjudas
samma möjligheter att lyckas blev en konsekvens, att elever med svårare förut-
sättningar för att tillgodogöra sig undervisningen skulle erbjudas mer resurser.
För att ge eleverna lika möjligheter att lyckas var det logiskt att behandla elever
med olika förutsättningar olika.

 Det svenska politiska systemet och den ”offentliga sektorn” har alltid ka-
rakteriserats av förändringar. De förändringar som inträffade under 1980-talet
och början av 90-talet har av många uppfattats som ett systemskifte av ett mer
genomgripande slag. Med systemskifte menas här dels en förvaltningspolitisk
omläggning som beslutats av statsmakterna, dels den ekonomiska kris som
drabbat Sverige i början av 1990-talet.

Det mer generella kunskapsintresset, där avhandlingen kan bidra med ny
kunskap, handlar om och i så fall hur, strukturella förändringar och nya styrsy-
stem påverkar politisk institutionalisering på lokal nivå. Genom att under-söka
samma fenomen vid två tidpunkter finns möjligheter att bl.a. reflektera över
vad som påverkat förändringar i skolorna i relation till teorier om hur och var-
för politiska institutioner förändras.1 I ett försök att formulera en
statsvetenskaplig analysstrategi med ett institutionellt perspektiv menar Haldén
och Kjaer att både en historisk (diakron) och en samtida (synkron) dimension
bör förenas:

Man kan säga att medan den diakrona analysen studerar hur diskurser och institutio-
ner formas historiskt, så studerar den synkrona analysen de processer och mekanis-

                                               
1 Se Powell & DiMaggio, 1991 s 8-33; Rhodes, 1995 för översiktsartiklar över den ”institutionella
ansatsen”.
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mer genom vilka en institutionell ordning skapas, fungerar och förändras i en given
historisk situation.2

De konstaterar att de flesta studier på området fokuserat den synkrona di-
mensionen. Idealt sett bör en analys av institutionaliseringsprocesser över tid
innehålla en beskrivning av hur problem formuleras och problemlösnings-
strukturer ordnas. Denna skildring bör då innefatta hur aktörernas ideal-
föreställningar etableras och hur en språklig kod eller diskurs utvecklas som i
sin tur gör det möjligt att tolka verkligheten och att göra det möjligt för vissa
aktörer eller professioner att ingå i verkliga problemlösningsstrukturer eller in-
stitutionella arrangemang. I den mer samtida (synkrona) analysen ställs frågor
om hur och i vad mån en given institutionell struktur påverkar aktörernas
handlande. Vilka mekanismer och processer reglerar eller styr aktörernas
handlande och vad påverkar förändring i den institutionella strukturen?3

Helt lätt är det inte att hålla isär dessa dimensioner och det är inte heller min
ambition att utföra någon form av komplett institutionell historisk analys.4
Även om det finns en klar historisk dimension i det empiriska materialet så
handlar det om en begränsad tidsperiod. För att tillfredsställa kraven på en mer
fullödig diakron beskrivning är det empiriska materialet inte helt tillfredsstäl-
lande. Men jag tror liksom Haldén och Kjaer att det är viktigt att man
åtminstone uppmärksammar båda dimensionerna där det är möjligt:

Det är givetvis en nästan omöjlig uppgift att genomföra en komplett institutionell hi-
storisk analys, som omfattar både den diakrona och synkrona dimensionen och där
alla element i de båda analyserna betonas. I de flesta fall går det bra att fokusera en av
dimensionerna och kanske även bara vissa steg i analysen. Samtidigt är det dock vik-
tigt att uppmärksamma den konkreta frågeställningen i båda dimensionerna. Annars
riskerar man att hamna i en ren beskrivning av ett historiskt förlopp - utan att över-
väga vilka konkreta handlingsmöjligheter en given institutionaliseringsprocess skapar
- eller i en ren strukturanalys, där man inte uppfattar öppenheten, variationen och
kommunikationen.5

Problemställningen är: Vilken betydelse har förändrade politiska och ekonomiska för-
hållanden för praktisk problemlösning?

Skolan är naturligtvis speciell - liksom alla andra områden. Det är en öppen
fråga om exemplet skolan kan spegla generella utvecklingstendenser. Skolan
utgör dock en viktig och omfattande del av det svenska samhället.6 Det är
                                               
2 Haldén & Kjaer, 1994 s 24.
3 Ibid., s 24-26.
4 Se Hanberger, 1997 för en både metodologisk nydanande och teoretisk intressant studie om hur
olika lokala samhällsproblem utvecklats och angripits under de senaste 120 åren i Sverige.
5 Haldén & Kjaer, 1994 s 26.
6 Skolan sägs ofta vara en spegel av samhället. Ca 20% av befolkningen arbetar inom skolväsendet,
som elever eller anställda. Ytterligare 15% är föräldrar som har barn i skolan. Återstående 65% är
barn som kommer att börja skolan och vuxna som har egna erfarenheter av skolan (Skolverket,
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svårt att hitta något annat lika omfattande samhällsområde än skolan som så
dramatiskt fått ändrade förutsättningar. En omläggning av både ideologiska,
rättsliga och resursmässiga styrmodeller har påbörjats. Inom skolsektorn har
den moderna förvaltningspolitiken fått ett tydligt och kraftigt genomslag där
makt, ansvar och befogenheter har decentraliserats, dvs. flyttats från staten till
kommunerna. Mål- och resultatstyrning har under årtusendets två sista decenni-
er förts fram som vägledning för förändringsarbetets inriktning.7 Reformerna
har syftat till att påverka skolans inre arbetssätt och arbets-former, öka möjlig-
heterna att använda resurserna behovsorienterat och minimera antalet
bindande regler till förmån för målformuleringar (i den nya läroplanen LGR 80
och nu senast LPO 94).

Om 1970-talet kan beskrivas som det årtionde då skolans kris diskuterades,
och SIA-utredningen skulle presentera lösningarna, så kan 1980-talet karakte-
riseras som upplösning och förvirring då politiker och tjänstemän försökte an-
passa sina roller till målstyrningens credo.8 Upplösningsfasen får sin final i
början av 1990-talet med lärartjänsternas kommunalisering, skolöverstyrelsens
nedläggning, skolverkets tillkomst, länsskolnämndernas avskaffande och ett
nytt schabloniserat statsbidragssystem.9 I en decentraliserad och målstyrd verk-
lighet ansågs det inte behövas administrativa mellannivåer. Kommunerna fick
till slut fullständiga formella möjligheter att organisera skolverksamheten på
valfritt sätt - under förutsättning att de statligt beslutade målen uppnås!

Dagens debatt om skolan handlar i stor utsträckning om statliga och kom-
munala resursproblem. 1990-talet präglas av ekonomiska problem och en
                                                                                                                                         
1996a s 12). Utbildning står för den största delen av kommunernas verksamhet. År 1995 var den
totala kostnaden för skolväsendet i Sverige 73 miljarder kr (varav två tredjedelar avser grundskolan)
Skolverket, 1996b s 15. Hur väl samhället avspeglar sig i skolan är dock en annan fråga som skulle
behöva en längre utläggning. Utan att föregå en senare diskussion i avhandlingen håller jag med
Sven-Erik Liedman när han skriver: ”Skolan är inte bara en funktion av sin omgivning. Den bär
också på sin egen historia. Den rymmer därtill sina reformatorers tankar och drömmar, nedsmälta
till rutiner eller omvandlade till traditioner som bara den invigde känner till” (Liedman, 1997 s
260).
7 Begreppet målstyrning används fortsättningsvis. ”Ett av de dilemman som framträder i diskussio-
nen är förenandet av målstyrning med kravet på likvärdig utbildningsstandard. En bokstavs-trogen
tillämpning av  målstyrningens princip hade varit att endast överlämna skolans övergripande mål till
den nya huvudmannen och ge denne ansvaret att genomföra en verksamhet som i största möjliga
utsträckning svarar mot de uppsatta  målen. Man fann dock att kravet på likvärdig utbildningsstan-
dard inte kunde säkerställas på det sättet. Det fick till följd att den form av målstyrning som kom att
tillämpas var mål- och resultatstyrning. Måldokumenten kom därigenom inte bara att innehålla över-
gripande mål utan också en mängd resultatmått uttryckta i elevtermer” (Lundberg, 1996 s 45).
8 För en studie om hur Skolverket hanterat den s.k. nationella utvärderingen och en bakgrunds-
teckning till det nya styrsystemet se Jacobsson & Sahlin-Andersson, 1995.
9 Det föredragande statsrådet menade: ”En mål- och resultatorienterad styrning av skolan enligt det
förslag som jag tidigare har presenterat kräver en annan statlig skoladministration än dagens. Orga-
nisationen är uppbyggd för och anpassad till en detaljstyrd och hårt reglerad skolverksamhet. En
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diskussion om nedskärningarnas effekter. Ett vanligt återkommande argument
är att elever i behov av stöd råkar särskilt illa ut när resurser minskar.10 Daniel
Kallós menar också att bl.a. likvärdigheten hotas när politiker decentraliserar
beslut om besparingar:

Den ovan citerade rapporten [Besparingar i skolan, Skolverket 1995] belyser också att
neddragningarna inte minst drabbar de svagaste elevgrupperna och att därigenom
likvärdigheten hotas. En av de viktigaste uppgifterna för den lokala skolpolitiska led-
ningen är självfallet att bl.a. genom skolplan, prioriterad styrning av resurser samt
uppföljning och utvärdering garantera en likvärdig utbildning och ett kraftfullt stöd
till elever med särskilda behov, något som ju skollagen föreskriver. Om den skolpoli-
tiska ledningen i allt för hög utsträckning delegerar beslut på dessa områden till
rektorer och rektorsområden försätts rektorerna i en mycket svår situation där möj-
ligheterna att professionellt leda skolan i enlighet med skollag och skolförordning
försvåras därför att ett lokalpolitiskt ‘tomrum’ uppstått.11

Principen om likvärdighet togs in i skollagen 1985 men har hittills inte precise-
rats av statsmakterna. Begreppet likvärdighet eller jämlikhet är dock knappast
ett nytt mål för skolan. Inför beslutet av att införa den nioåriga obligatoriska
grundskolan var ambitionen en tydlig jämlikhetssträvan att eleverna skulle er-
hålla ”lika möjligheter” inom den nya skolan. Inom en och samma
organisation skulle statsmakterna tillhandahålla olika typer av resurser så att
elevernas möjligheter skulle kunna tillvaratas på lämpligaste sätt. Som Karin
Hadenius skriver:

I den mån elever behöver arbeta i olika takt eller med skilda arbetsmetoder för att nå
baskompetensen på varje stadium skall resurser då tilldelas efter dessa individuella be-
hov. Man kompenserar för skillnader i inlärningsförmåga, för att var och en skall
kunna utveckla en förutsättning för autonomi, grundläggande kunskaper. I takt med
att barnen utvecklar individuella intressen och deras olika anlag blir mera karaktäris-
tiska och tydliga, skall skolan därutöver bereda lika möjligheter att utveckla dem. För
undervisning utanför medborgarskapets område skall skolans utbud i lika mån svara
mot enskilda elevers inriktning, om målet ”lika möjligheter” styr utbildningspoliti-
ken.12

Enligt skollagen skall alla barn och ungdomar, oberoende av kön, geografisk
hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden ha tillgång till likvärdig ut-
bildning. Hänsyn skall tas till elever med särskilda behov.13 Begreppet

                                                                                                                                         
stor del av de uppgifter som nu åvilar skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna försvinner om
mina förslag antas” (Prop. 1990/91:18, s 108).
10 Licentiatuppsatsen använde termerna ”elever med speciella problem eller behov”. Fortsättnings-
vis används begreppet ”elever i behov av stöd”.
11 Kallós, 1996 s 17.
12 Hadenius, 1990 s 234.
13 I Skollagen (SFS 1985:1100) 1kap 2 § står följande: ”Alla barn och ungdomar skall, oberoende
av kön, geografiskt hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbild-
ning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform
vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdig-
heter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande
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likvärdighet kan antingen behandlas objektivt eller relativt. Man kan dels mena
att medlen, dvs. resurser, lärartäthet, lokaler etc., inte får skilja sig åt mellan oli-
ka delar av landet på ett markant sätt (objektivt kriterium), dels kan man hävda
att det framförallt är resultaten av utbildningen som skall vara jämlika (relativt
kriterium). Det senare handlar om kvalitativa aspekter och rimlighets-
bedömningar och att mål uppnås. Det förra handlar om ”objektiv” rättvisa i
fråga om resurser. Decentralisering och målstyrning innebär mer eller mindre
automatiskt att begreppet likvärdighet bör förknippas med en relativ bedöm-
ning och att skolans resultat och effekter ställs i centrum. Med denna bestäm-
ning av likvärdighet är det fullt rimligt och önskvärt att elever behandlas olika
för att en större jämlikhet skall föreligga vid utbildningens slut än vid dess
början. I båda definitionerna blir begreppet likvärdighet intimt förknippat med
tanken om en fungerande demokrati och de på området existerande politiska
avsikterna.

Att det finns servicevariationer mellan svenska kommuner är ingen nyhet
vilka mått man än använder.14 Denna variation kan mycket väl tolkas som lik-
värdig eller rättvis, men den ”idealdemokratiska modellen” bör då fungera
enligt ritningarna. Birgersson & Westerståhl uttrycker det så:

I denna rätt för kommunerna att vara olika ligger möjligheten att åstadkomma en
samhällsservice som i förhållande till behoven och önskemålen hos medborgarna är
likvärdig.15

Variation kan enligt författarna ses som likvärdig om servicen är ett resultat av
att behoven är olika eller att medborgarnas representanter utfört ”riktiga” pri-
oriteringar. Om variationen inte kan förklaras av dessa faktorer är inte
variationen likvärdig. En rad forskningsrapporter finns som visar att t.ex. vari-
ationen i kostnader per elev är stor i svenska kommuner. Med ett objektivt
kriterium är det lätt att slutsatsen blir att likvärdigheten hotas och att staten
måste återta kontrollen över kommunerna.

Det förefaller av här refererade statistiska uppgifter uppenbart att skillnaderna mellan
kommunerna i nu berörda avseenden är så stora, att de bör föranleda en närmare

                                                                                                                                         
människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever med särskilda be-
hov.”
14 De svenska kommunerna fördelar huvuddelen av ”välfärdsstatens” resurser. Detta gäller då både
kommunens ”egna” medel och  de statliga som förmedlas genom kommunerna. Variationen i den
kommunala servicenivån är kraftig. Svensk kommunalforskning har bl.a. försökt att förklara varia-
tionen genom partipolitiska skillnader, befolkningsstruktur, skattekraft och urbaniseringsgrad m.m.
(se t.ex. Johansson, 1982). I en studie av Nils Stjernquist och Håkan Magnusson (1988) visas att
skillnaderna mellan kommunerna har avtagit över tiden, dvs. att kommunerna blivit mer standardi-
serade, men att betydande skillnader kvarstår. Endast 50% av variationen i totala kommunala
kostnader mellan kommunerna kan förklaras i regressionsmodellerna. ”Politik”- faktorn  tar hand
om 30% medan befolkningsstruktur, urbanisering och skattekraft de övriga 20. Ungefär hälften av
variationen beror således på andra faktorer som t.ex. kultur, tradition, personfaktorer och slump.
15 Birgersson & Westerståhl, 1992 s 212.



6

diskussion om situationen stämmer överens med principen om den likvärdiga ut-
bildningsstandarden över landet.16

Om man istället använder begreppet likvärdighet från relativa utgångspunk-
ter blir utvärdering av resultaten i skolan centrala. Frågan om eventuell
likvärdighet i den svenska skolan måste avgöras empiriskt genom att beskriva
hur man i praktiken definierar och prioriterar behov och hur man legitime-
rar/utvärderar gjorda fördelningar. Aggregerade och ofta svårbedömda statistiska
uppgifter på kommunnivå är kanske inte helt irrelevanta för avhandlingens perspektiv och
metod, men deras relevans ligger dock snarast på ett principiellt och idémässigt plan.17

Så länge som ”elever i behov av stöd” definieras utifrån principer om att alla
elever skall uppnå vissa miniminivåer t.ex. i grundläggande färdigheter i att läsa,
skriva och räkna är arbetet med denna kategori av elever särskilt intressant för
en diskussion om skolans likvärdighet och legitimitet i ett större perspektiv.18

Såväl hög som låg variation i t.ex. resursanvändning för elever i behov av stöd
kan vara helt befogad och likvärdig, så länge detta bygger på en tillförlitlig be-
hovsinventering, en behovsprioritering och utvärdering av elevernas behov
eller medborgarnas önskemål. En identisk standard i olika avseenden är knap-
past önskvärd.19

Diskussionen om likvärdighet hör intimt samman med att staten decentrali-
serat verksamheter. I den statsvetenskapliga diskursen om relationen mellan
centralmakt och lokalstyre finns en mängd motstridiga tendenser och dilem-
man beskrivna.20 Allmänt kan sägas att de flesta av västvärldens industriländer
under 1970- och 80-talen fått uppleva att lokala och regionala rörelser krävt en
större självstyrelse. Man kan säga att den industriella och administrativa cent-
raliseringen provocerat fram sin egen motreaktion. Den tidigare
centraliseringen var främst tekniskt och ekonomiskt motiverad, det handlade
om att öka effektiviteten och att utnyttja stordriftsfördelar, medan decentrali-
seringen främst motiverades genom ett demokratiskt/ideologiskt program.
Om cen-tralmakten avreglerat och decentraliserat makt till den lokala demo-
kratin så kommer lokala prioriteringar att bli avgörande.

En logisk följd borde bli att variationen mellan lokala prioriteringar och ar-
betsformer ökar. Det tidigare centraliserade systemet innebar åtminstone
teoretiskt goda möjligheter för garanterad likabehandling och jämlikhet. I ett

                                               
16 DsU 1987:1 s 205f. Se också Ds 1994:56 s 59ff och DsFi 1986:14.
17 Fallstudierna i avhandlingen är inte ett resultat av ett statistiskt urval och de används inte heller
för att åstadkomma en statistisk generalisering. Se avsnittet om fallstudier (s 36) och generalisering
(s 145).
18 Rothstein, 1994 s 60-70 (likvärdighet) och s 120-136 (legitimitet); Wallin & Linell, 1996 s 13f.
19 Stjernquist & Magnusson, 1988 s 208.
20 Dahl, 1982; Dente & Kjellberg, 1988; Gustafsson, 1987; Hill, 1974; La Noue; 1973; Sharpe,
1979; Smith, 1985 och Österud, 1997 s 114-122.
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nytt decentraliserat läge var det nödvändigt för statsmakterna att konstruera
krav på likvärdig utbildningsstandard och en utvärdering av verksamheternas
effekter. Därmed kan man uttrycka centralmaktens ambitioner som kombine-
rad decentralisering (vad gäller genomförandet) och en ökad kontroll av
effekterna (centralisering) eller som Paul Hogget uttrycker det:

For many observers of public sector change this phenomenon of simultaneous cent-
ralization and decentralization at first seemed contradictory and a sign of the lack of
coherence of government strategy. But the concept of centralized decentralization
has become an established part of the new organizational literature and should be
regarded as a distinctive element of post-bureaucratic control.21

 Osäkerheten om vad dessa förskjutningar av makt egentligen innebär är
dock stora. Både decentralisering och centralisering kan vara fiktiv, dvs. beslut
som fattas av valda församlingar ses som symboliska utan något konkret inne-
håll.22 Det är i detta perspektiv som avhandlingens problemställning skall ses.
Vad har dessa administrativa, politiska och ekonomiska förflyttningar av makt
inneburit? På det övergripande eller strukturella planet är kartan över hur
makten är fördelad omritad. Men vilken betydelse har förändrade politiska och
ekonomiska förhållanden fått för problemlösning i praktiken?

Syftet med avhandlingen är att beskriva och jämföra hur man på enskilda skolor organise-
rar sitt arbete för elever i behov av stöd samt att förklara de förändringar som skett i den

organiserade interaktionen mellan 1986 och 1995.

En grundfråga är vad förändringarna i skolornas och kommunernas organise-
rade interaktion beror på. Avhandlingen syftar inte till att värdera organise-
ringens resultat i förhållande till enskilda elever.23 Däremot kommer den att
beskriva och analysera en del av det svenska modell- eller systemskiftet från ett
problemlösningsperspektiv.24 Intresset riktas mot hur lokala aktörer hanterar
ett aktuellt problem, inte mot utvärdering av centrala beslut eller program. Det
är  den  praktiska problemlösningen som ställs i centrum. Problemlösnings-

                                               
21 Hogget, 1997 s 427.
22 Gustafsson, 1983 och Rotstein, 1994 s 90.
23 Se vidare Hanushek, 1989; Hedges, Laine & Greenwald, 1994 och Odden & Clune, 1995.
24 Man kan också säga att perspektivet är (mikro)politiskt genom att intresset riktas mot (intern)
resursfördelning och olika intressegruppers makt i skolan. Det finns en rad andra perspektiv som
man kan använda på skolan som institution, t.ex. strukturalistiska, humanistiska och symboliska. Se
vidare Dalin,1994 s 153 ff. I en nyligen publicerad studie av Gunnar Berg m.fl. är ett syfte att be-
svara frågan: ”Har det officiella skolpolitiska systemskiftet fått genomslag i skolans kommunala
verksamhet och arbete, och i så fall vilket/vilka?” (s 61). Berg redovisar i boken det s.k. SLAV 2-
projektet som bygger på en mängd olika typer av delprojekt. I jämförelse med denna avhandling är
flera resultat på ett övergripande plan påfallande lika trots att deras metoder bygger på läroplansteori
och kulturanalys. Detta kanske kan förklaras av att man delvis använder sig av ”Bottom-up” –
perspektiv, idealtyper, organisations- och institutionaliseringsteori. Berg m.fl., 1999.
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perspektivet gör det möjligt att jämföra skolorna över tid oavsett förändrade
program och beslut. En jämförelse om hur man på skolorna använt förstärk-
ningsresursen skulle t.ex. vara omöjlig att genomföra med ett ”top-down-
perspektiv”.25 Förstärkningsresursen har tagits bort mellan 1986 och 1995.
Man kan också uttrycka det som att metoden har ”frikopplats” från statliga
reformer eller beslut.

Figur 1.1 visar en modell och tolkningsram över hur olika begrepp och möjliga
påverkansförhållanden ser ut i vad som i avhandlingen kallas den organiserade
interaktionen för elever i behov av stöd.26 Med organiserad interaktion menar jag
föreställningar och handlande hos aktörer i samspel syftande till att identifiera och åtgärda
uppfattade problem. Detta är en stipulativ definition som anger hur detta begrepp
skall förstås i detta sammanhang.

Figur 1.1 Organiserad interaktion för elever i behov av stöd
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I figuren visas de olika delar som tillsammans utgör den organiserade interak-
tionen: organisering, attityder och resursanvändning. I tolkningsramen tänker
vi oss att den yttre påverkan som systemskiftet inneburit är likartad för alla
kommuner och skolor. Man kan dock tolka och anpassa sig på olika sätt till

                                               
25 Förstärkningsresursen var ett öronmärkt statsbidrag som speciellt riktade sig till elever med
behov av stöd (se s 58). Dikotomin ”Top-down/bottom-up” är välkänd inom implementations-
forskning. Top-down modellen utgår från ett centralt beslut eller program och försöker sedan hitta
kausala kopplingar i varje led t.o.m. de som genomför beslutet. I bottom-up modellen är det istället
de lägre nivåerna som utgör startpunkten. Båda modellerna förutsätter normalt att det finns centrala
beslut att genomföra. Se vidare s 27.
26 I kapitel 6 s 145 läggs modellen tillsammans med idealtypens funktioner till grund för en analys
av systemskiftets betydelse.
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dessa förändringar.27 Alla kommuner och skolor har olika strukturella förut-
sättningar eller utgångslägen för den anpassning som kan ske. Den lokala
kontexten eller de lokala förutsättningarna kan ses som ett filter där system-
skiftets förändringar mer eller mindre kan få ett genomslag på den organise-
rade interaktionen i kommunen och skolan.28 Den organiserade interaktionen
representeras genom följande tre begrepp:

Organiseringen (1) avser den formering i nätverk (formella såväl som infor-
mella) som aktörerna använder när de bedriver sitt arbete.29 I analysen jämförs
faktisk organisering med en idealtypsmodell.30 Idealtypen är ett mer eller
mindre utopiskt ideal där aktörerna kopplar olika uppgifter (behovsinventer-
ing, prioritering, resursmobilisering och utvärdering). Därmed skulle man
kunna uppnå en både effektiv och långsiktigt hållbar problemlösning. Även om
kanske många aktörer strävar efter denna vision så är den upplevda verklighe-
ten många gånger långt från detta ideal.

De arbetsformer som utvecklas i skolorna betecknas i avhandlingen imple-
mentationsstrukturer. Detta begrepp används i avhandlingen i princip som
synonym med organisering. Det finns dock en nyansskillnad. Organisering är
mer allmänt, medan begreppet implementationsstruktur innebär att man med
en systematisk metod lyckats rekonstruera ett samarbetsmönster utifrån ett
visst problem. Implementationsstrukturerna betonar arbetsformerna medan det
innehåll som produceras benämns policy. En policy framträder när aktörerna

                                               
27 Se Falkner, 1997 för en studie av hur lärare uppfattar utbildningspolitiska intentioner. Hennes
syfte är att söka en förståelse av den omstrukturering som varit aktuell inom den svenska grund-
skolan under perioden 1980-1996. I hennes analys av de tjugo lärarintervjuerna identifierar hon tre
beskrivningskategorier där lärarnas argument får ett stort utrymme. Falkners studie är fenomeno-
grafisk till sin karaktär vilket här innebär att det är lärarnas individuella uppfattningar som
analyseras.
28 Lokal kontext betyder i detta sammanhang bl.a. kommunens befolkningsstruktur, skattekraft,
politiskt majoritetsläge, olika typer av kommunala förvaltningar och styrningsstrategier m.m.
29 Det finns en hel del studier om organiseringsprocesser på olika områden med olika angreppssätt
och metoder även om intervjumetoden är den mest använda. Det är mer sällan som också kvantita-
tiva data integreras i undersökningarna. För en jämförelse kan följande studier om organiserings-
processer rekommenderas. Först Marta Szebehelys (1995) studie om organisering av hemtjänst där
hon visar vilka principer som styr tre stycken arbetsorganisatoriska modeller. Elinor Edvardsson
Stiwne (1997) har studerat organisering och meningsskapande av planeringsprocesser i två kommu-
nala förvaltningar. Ur teoretisk och statsvetenskaplig synvinkel har studien om organisering och
policyproduktion i näringspolitiken av Lars Carlsson (1983) varit ett inspirerande exempel. I en
annan statsvetenskaplig empirisk studie om politisk institutionalisering mäter Göran Bostedt (1991)
graden av institutionalisering (hög - låg) i förhållande till fyra s.k. institutionaliseringsfaktorer; an-
passningsförmåga, komplexitet, autonomi och flexibilitet. Detta görs i förhållande till olika typer av
problem inom arbetsmiljön och med en synkron dimension. Se även studien av symbolisk organi-
sering, ledning och meningsskapande i fyra industriföretag av Bengt-Åke Gustafsson (1998).
30 Se vidare s 17 om idealtyp.
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inte bara kan beskriva hur man gör utan också varför man gör det man gör (el-
ler inte gör) i relation till idealtypens funktioner.31

Idealtypens kategorier eller funktioner används där det är möjligt och rele-
vant också vid analysen av delar av de två övriga begreppen i den organise-rade
interaktionen, dvs. attityder och resursanvändning. De attityder som lärarna
uttrycker kan ofta direkt relateras till idealtypens funktioner. Ibland finns dock
en brist på överensstämmelse mellan t.ex. faktisk organisering och attityder. I
de funktioner i idealtypen där det inte sker någon organisering blir det svårare
att använda denna som ett analysinstrument för lärarnas attityder alternativt
resursanvändningen.

Lärarnas attityder (2) beskriver lärarnas värderingar och föreställningar om
den organiserade interaktionen. I början av projektet var det främsta syftet att
kontrollera att intervjupersonerna beskrivit skolans/kommunens organisering
på ett förhållandevis entydigt sätt. En alltför stor avvikelse mellan organise-
ringsstudien och lärarnas attityder till organiseringen ledde också 1986 i en
skola till kompletterande intervjuer. Fortfarande har dessa indikatorer på lärar-
nas attityder delvis denna funktion och i ett avsnitt i avhandlingen görs ett
reliabilitetstest av intervjuerna. Förändringar i lärarnas attityder kan dock även
behandlas och ses som ett mer självständigt mått på den organiserade interak-
tionens förändring, systemskiftets betydelse och som indikatorer på lärarnas
uppfattningar och värderingar om både organisering och resursanvändning i
skolan och kommunen.

Attitydförändringar kan förklaras på många sätt. Även mindre förändringar i
t.ex. skolans resursanvändning eller kommunens tilldelningssystem kan få lä-
rarna att förändra sina attityder. En attitydförändring på ett aggregerat plan
behöver dock inte innebära att man förändrar sättet att organisera arbetet för
elever i behov av stöd. Självklart är det också möjligt att förändrade arbetsfor-
mer eller resursanvändningsprinciper inte behöver innebära att lärarnas
attityder förändrats. Attityderna kan också ses som en bild av hur lärarna anser
att systemskiftet och den lokala kontexten påverkat deras möjligheter att utföra
ett bra arbete. Även om man inte organiserar sig för att systematiskt utvärdera
arbetet så finns här indikatorer på värderingar om hur bra man anser sig klara
av sitt arbete. Dessa attitydförändringar behöver dock inte alls ha något sam-
band med konkreta förändringar i skolan eller kommunen.

Det som kallas resursanvändning (3) ses i modellen som ett resultat av poli-
cy. Begreppet resultat kanske man framförallt borde associera med ”slutliga
effekter” på elevnivå. Som tidigare sagts har denna aspekt inte tagits med i av-
                                               
31 Se vidare s 31 om policy.
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handlingen. En viktig anledning är att det inte finns några systematiska sam-
manställningar om hur väl man lyckas med sitt arbete på skolorna.
Resursanvändningen ses här som det slutliga resultatet av en mängd olika
kom-promisser där kanske ingen grupp eller aktör står bakom eller skulle kun-
na ansvara för den slutliga resursanvändningen eller resultatet av policy. Resurs-
användningen bör ses som ett resultat från ett mikropolitiskt spel där vissa har
vunnit och andra förlorat. Frågan är vilken roll olika aktörer har och i vilken
mån man kan urskilja vem eller vilka som har lyckats bäst att övertyga andra
om sina idéer.

Att man genom organiseringsstudien kan få en god bild över vilka aktörer
och grupper som engagerar sig i olika delar i idealtypens funktioner må vara en
sak. Det är inte alls säkert att organiseringsarbetet får det genomslag som man
skulle kunna förvänta sig. Begreppet resursanvändning operationaliseras med
ett mer ”objektivt” material jämfört med de två övriga, där vi bl.a. kan utläsa
hur man på skolorna använder sina resurser för olika ämnen och specialunder-
visning på gruppnivå. För att få förklaringar till varför en skolas
resursanvändning förändrats utnyttjar vi både data från organiserings- och atti-
tydstudien. Här kan man tänka sig att resursanvändningen kan förändras utan
att skolans aktörer varken förändrar sin organisering eller att lärarnas attityder
förändras. En förändrad resursanvändning kan helt enkelt bero på att antalet
elever med svåra problem ökar eller minskar och att prioriteringssystemen i
kommunen och i skolan fungerar och tar hänsyn till detta. Det omvända för-
hållandet kan också inträffa dvs. resursanvändningen är likartad mellan 1986
och 1995 trots att organiseringsformerna förändrats och/eller lärarnas attity-
der genomgått förändringar. På ett teoretiskt plan är antalet kombinationer och
möjligheter mellan de tre begreppen minst sagt stora.

I syftet anges att det är hur organiserad interaktion har förändrats som skall
beskrivas och förklaras. Därmed betonas att de tre begreppen (organisering,
attityder och resursanvändning) kompletterar och belyser olika aspekter av de
studerade fallen. Den empiriska utmaningen har varit att försöka integrera be-
greppen och de empiriska material som motsvarar respektive begrepp på ett
sådant sätt att rimliga förklaringar till förändringar av den organiserade inter-
aktionen går att diskutera. Ambitionen är att behandla de tre begreppen i varje
fallstudie på ett så holistiskt sätt som möjligt. Det är helheten som skall beskri-
vas och förklaras i varje enskilt fall. På så sätt finns det möjligheter att beskriva
och förklara hur man på den enskilda skolan, och vid en jämförelse mer gene-
rellt, påverkats av den lokala kontexten och den yttre påverkan.
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När det gäller strävan att förklara så är ambitionerna att hitta orsaksförklar-
ingar eller kausala samband begränsade.32 Syftet är primärt att hitta mönster mellan
organisering, resursanvändning och attityder och diskutera möjliga förklaringar till de för-
ändringar som uppstått mellan 1986 och 1995. Men för att lyckas med denna
ambition är det nödvändigt att man har en god beskrivning och att man också
försöker förklara varför den organiserade interaktionen förändrats i den en-
skilda skolan.

För att förklara vad som förändrats i det enskilda fallet eller skolan är det
ofta nödvändigt att kombinera olika typer av traditionella förklaringsmodeller.
Vanligtvis brukar man då använda, förutom orsaksförklaringar, intentionella
och funktionsförklaringar. Att det är svårt att utföra kausalanalys inom sam-
hällsvetenskapen behöver dock inte innebära att det är omöjligt eller inte
önskvärt.33 Olika typer av förklaringar kommer således att användas för att
förstå den enskilda skolan och varför den förändrats, medan det övergripande
syftet handlar om att diskutera mönster eller samvariation mellan skolorna och
att därur dra slutsatser i vad mån systemskiftet - eller andra faktorer - påverkat
förändringarna.34

Som betonats kommer de tre begreppen i modellen att behandlas på ett så
holistiskt sätt som möjligt. Det är hur aktörerna beskriver sin organisering, hur
lärarnas attityder ser ut och hur man använder sina resurser som kommer att
beskrivas vid två olika tidpunkter. I nästa steg diskuteras möjliga externa orsa-
ker till de förändringar som konstateras i fallstudierna mellan de två åren dvs.
eventuella kopplingar till den förvaltningspolitiska omläggningen (målstyrning,
kommunalisering och förändrat statsbidrag) och den ekonomiska krisen (be-
sparingar). I vad mån har den organiserade interaktionen påverkats av
strukturella förändringar?

                                               
32 Orsaksförklaringar är inte bara svåra att hantera. Det går att med goda argument ifrågasätta själva
antagandet om att de finns. Att vi ändå vill tro på att det finns kausalsamband i mänskliga samman-
hang är enligt 1700-tals filosofen David Hume enbart ett uttryck för en kollektiv tvångstanke hos
mänskligheten. Bertrand Russel menar att Humes resonemang om att det inte finns några kausal-
samband är sannolik och att det starkaste stödet för denna uppfattning kommer ifrån den nya
fysiken Hume, 1986 s 132 och Russel, 1992 s 569. Se även t.ex. Buckley, 1967 s 66ff; Danermark
m.fl., 1997 s 69-77; MacIver, 1965 och Nilstun & Hermerén, 1984.
33 ”Kausalanalys och tolkning är två verksamheter som inte  utesluter varandra utan kompletterar
varandra. Båda bedrivs, och bör bedrivas, i samhällsvetenskaperna - och även inom humanistisk
forskning för den delen. Beträffande aktörernas handlingar kan man t.ex. fråga vad de betyder för
olika berörda personer och vad aktörerna menade med sina handlingar - men givetvis också vad
som fick aktörerna att handla som de gjorde, vad som påverkade deras handlingssätt”. Nilstun &
Hermerén,1984 s 27.
34 För en ytterligare vetenskapsteoretisk diskussion om begreppen beskrivning och förklaring se
Gilje & Grimen, 1992 s 131-173 och Regnéll, 1982.
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Avhandlingens uppläggning

Kapitel 1 har beskrivit avhandlingens problemställning, syfte och metod.

Kapitel 2 diskuterar mer ingående avhandlingens vetenskapliga förhållnings-
sätt. Här utvecklas argument för olika vägval och här diskuteras både teore-
tiska och metodmässiga konsekvenser av att en hierarkisk styrmodell inte
läggs till grund för avhandlingen. Ett alternativ är, som i den här avhandling-
en, att välja sin utgångspunkt i utförande av problemlösning. Resultatet av ett
politiskt deltagande kan ibland beskrivas som organiserad interaktion där hand-
lingar och idéer koordineras för ett uppfattat socialt problem.

Kapitel 3 ger en bakgrund till både det förvaltningsmässiga och ekonomiska
systemskiftet. I detta kapitel diskuteras också skol- och statsbidragsreformer
som riktat sig särskilt mot elever i behov av stöd.

Kapitel 4 granskar och åskådliggör variation och generella drag mellan under-
sökningens elva skolor. Avsnittet visar bl.a. att attityder, arbetsformer och
resursanvändning skiljer sig mellan skolorna och att det alltemellanåt skett sto-
ra förändringar mellan 1986 och 1995. Det är nödvändigt att komplettera ett
kvantitativt material med ett kvalitativt om man vill försöka förklara vad vari-
ation och förändringar beror på.

I kapitel 5 beskrivs hur skolorna har organiserat sig 1986 och 1995. Skolorna
kategoriseras i fyra organiseringstyper: arbetsenhetsmodellen, vinthundsmo-
dellen, elevvårdsmodellen och skolledarmodellen. Inom varje modell beskrivs
organiseringen i förhållande till idealtypens olika funktioner

I kapitel 6 beskrivs de mer generella förändringar som framträder ur det em
piriska materialet och en diskussion förs om möjliga förklaringar. Tonvikten
ligger på en diskussion om förändringarna kan ha relation till systemskiftet.

Syftet med kapitel 7 är att diskutera de mer teoretiska implikationerna av den
induktiva empiriska analysen. Detta görs i förhållande till teorier om politisk
institutionalisering, besluts- och organisationsteori och postmodernism. Ka-
pitlet avslutas med reflexioner över möjliga nya former för politisk styrning
och några iakttagelser om implementationsforskningens fortsatta utveckling.
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 2 

Teoretiska och metodologiska vägval

Samhällsvetenskap kan grovt indelas i en bred objektivistisk strömfåra, respek-
tive en smalare subjektivistisk.1 Den objektivistiska kärnmeningen är att
samhället existerar som struktur eller socialt system, oavsett individernas egna
uppfattningar. Samhället består av något mer än invånarnas egna föreställ-
ningar. Vetenskapsmannens uppgift blir att beskriva och förklara ”sociala
fakta” i Durkheims termer.2 Inom olika former av strukturfunktionalism be-
stäms den sociala verkligheten av en objektiv, abstrakt och självbestämmande
struktur. Människan reduceras till en cell i en organism som hon varken kan
förstå eller kontrollera. Individen blir därmed mindre betydelsefull, determine-
rad av de strukturer hon verkar i. Den objektivistiska verklighetsuppfatt-
ningen kontrasteras ofta mot hermeneutik och fenomenologi som betonar att
det är interaktionen mellan individer som utgör förutsättning för mänskliga
handlingar, medvetande och meningsskapande. Strukturer skapas genom att
människor kommunicerar och skapar sig bilder av hur världen ser ut och fun-
gerar. Experterna är här inte forskarna utan de vanliga människorna.3 Ingen
variant av dessa vetenskapsideal är i sina extrema former tillfredsställande. Sö-
kandet efter en medelväg är kanske den främsta ambitionen bland
vetenskapsteoretiker och många samhällsvetare.

Frågan om individens betydelse i det historiska skeendet kan också ställas
som i vilken utsträckning vi som individer kan välja vår egen väg i förhållande

                                               
1 Begreppen objektivism och subjektivism betonar framförallt den ontologiska skillnaden mellan
ansatserna. Inom vetenskapsteorin används oftare begreppen positivism (objektivism) och herme-
neutik eller fenomenologi (subjektivism). Se vidare Alvesson & Sköldberg, 1994; Andersson, 1979;
Brante, 1980 och 1984; Burrell & Morgan, 1979; Hansson, 1981; Helenius, 1990; Lundquist, 1993
s 40ff och von Wright, 1971.
2 Durkheims definition av ”socialt faktum”: ” Ett socialt faktum är varje handlingssätt, konsolide-
rat eller ej, som kan utöva ett yttre tvång på individen; eller också, som är allmänt överallt i ett givet
samhälle och samtidigt har en egen existens, som är oberoende av detta faktums individuella ytt-
ringar” (Durkheim, 1978 s 28).
3 ”Med en naturvetenskapligt-positivistisk utgångspunkt talar man som expert till amatörer. I sam-
hällsvetenskaperna förefaller det vara tvärtom. De verkliga experterna tycks finnas bland dem som
förvaltar samhället och lever i detta. Naturvetenskaparnas råd till lekmännen är oumbärliga; utan
dem skulle vi inte klara oss i vårt dagliga liv. Samhället, däremot, reder sig hyfsat utan statsvetare,
sociologer, ekonomer eller andra samhällsforskare”  Helenius, 1990 s 284.
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till historiskt givna omständigheter och strukturer?4 Under senare år har även
statsvetare börjat diskutera denna fråga och försöken att lösa problemet som
brukar kallas ”Aktör-strukturproblemet” genom en kombination/syntes av
teoriansatserna anses vara ett av forskningsfrontens mest önskvärda genom-
brott.5 Jag tror att problemet framförallt har grund i objektivismens sökande
efter den entydiga verkligheten. Alltsedan Platon formulerade sina tankar om
”idévärlden” har vetenskapsmän strävat efter att reducera den jordiska kom-
plexiteten. Att kunna acceptera mångtydighet och relativitet som något
naturligt stämmer dåligt med den traditionella positivismens instinkt att söka
efter ”sanningen”. Alternativet, dvs. en total relativism är dock i sin extrema
form absurd.6

På ett teoretiskt plan saknas inte försök att överbrygga den ontologiska
skillnaden mellan objektivism och subjektivism.7 Svårigheten rör den operatio-
nella sidan. Vilken metod skall användas för att undersöka ”båda sidorna av
myntet”? Hur avgör man empiriskt när en social process bör förklaras av ak-
törernas egna preferenser alternativt de strukturer som aktörernas handlingar
är ett uttryck för? Kanske är det så att oavsett hur önskvärd en opera-
tionaliserbar kombinationsteori än vore, så finns här ett dilemma. Ett problem
som inte har någon självklar lösning. För att åtminstone kunna hantera de em-
piriska problemen är det kanske nödvändigt att forskaren accepterar att
”verkligheten” är mångtydig. Om man betonar individernas (aktörernas) egen
förståelse och att detta är den verklighet som finns, existerar ”enbart” ett me-
todproblem. Den kunskapsteoretiska frågan blir en praktisk angelägenhet dvs.
hur ska vi ta reda på aktörernas egna erfarenheter? Anta dessutom att interak-
tion mellan människor sekvensmässigt ligger före individualisering och
individuellt mänskligt medvetande. Då skulle man genom att använda interak-
tion mellan individer som empirisk analysenhet undvika den metodologiska
individualismens fallgropar (dvs. att enbart försöka förklara sociala processer
utifrån individens motiv och preferenser).8 Dessutom förlorar distinktionen
mellan aktör (individ) och struktur sin betydelse. Kanske är det så att spän-
ningen mellan filosofer som anser att individen inte är någonting dvs. att
strukturerna är allt, och de som anser att individen är allt och att världen utan-

                                               
4 ”I all samhällsanalys står det jag kallat ”de mänskliga handlingarna” och ”historiens gång” mot
varandra. Alla teorier med ambitionen att säga något mer omfattande om samhället, människan och
historien måste ta ställning till detta komplex. Det är därvidlag tre frågor som blir avgörande viktiga
att bestämma. Vad utlöser mänskliga handlingar? Vad formar historiens gång? och vilka förbindel-
ser finns det mellan dem?”  Eriksson, 1988 s 134.
5  Se Lundquist, 1984 och Rothstein, 1988.
6 Se t.ex. Brante, 1984 och Fielding, 1988.
7 Se Bernstein, 1991 och Giddens, 1984.
8 För vidare diskussion om metodologisk individualism se Gilje & Grimen, 1992 s 215-236; Gune-
riussen, 1997 s 284-298 och Hovi & Rasch, 1998 s 47-57.
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för är oviktig, är illusorisk. Varför skulle det vara svårt att acceptera att båda
aspekterna existerar samtidigt i verkligheten?9 De risker som normalt förknippas
med ett alltför aktörsorienterat angreppssätt handlar om att man ”glömmer
bort” omständigheter och strukturer som ingen aktör kan påverka, eller ens är
medveten om. Detta är en viktig kunskapsteoretisk och ontologisk fråga. Å
andra sidan är riskerna med en alltför strukturorienterad ansats att man ut-
tryckligen menar att en mänsklig verksamhet inte kan beskrivas och förstås på
sina egna villkor.10

Invanda föreställningar om hur verkligheten/strukturerna ser ut förändras
ibland långsamt, ibland snabbt. Säkert är endast att människors uppfattningar
om omständigheterna är olika och att de förändras.11 Vi lever i en osäker värld
där vetenskaplig kunskap främst legitimerar sig genom att teorier kopplas till
empiri och systematiska metoder. En ”lösning” på aktörstruktur-
problematiken ligger i att acceptera att vår verklighet är mångtydig och endast
består i vårt medvetande om densamma.

För att kunna konstruera en statsvetenskaplig analysenhet med interaktion
som bas bör ”färdiga” formella organisationsenheter överges.12 En interaktiv
analysenhet som konstrueras på empiriska grunder är subjektivistisk till sin ka-
raktär. Det som i avhandlingen kallas implementationsstruktur är en sådan
analysenhet. Att man avser att rekonstruera individernas interaktionsmönster
behöver dock inte innebära att man nödvändigtvis måste ta avstånd från den
metodarsenal som positivismen använder.

                                               
9 Se Zohar,1992 som skriver följande i en bok som försöker kombinera kvantfysik och psykologi:
För att övervinna denna spänning mellan jaget och icke-jaget måste vi förankra ”vi-ets” verklighet i
en ny begreppsmässig struktur som ger lika stor vikt åt individer och åt deras relationer, en struktur
som på medvetandets fysik. Vi måste försöka förklara hur ”vi” rent fysiskt kan vara både en kombi-
nation av ”jag” och ”du” och någonting i sig nytt med egna egenskaper. Sådana sammansatta
individer är inte möjliga i den klassiska fysiken, men vi vet att de är det normala i kvantfysiken (s
133).
10 Se t.ex. Berg & Wallin,1982 s 10 för ett exempel på en sådan uppfattning.
11 Det finns åtminstone två olika perspektiv på språkets relation till världen eller till det som vi dag-
ligdags brukar kalla ”verkligheten”. Å ena sidan kan ord, begrepp och uttryck uppfattas som bilder
av verkligheten. De språkliga uttrycken står som abstrakta avspeglingar av verkliga objekt. Språket
står som substitut för komplexa fenomen i verkligheten - språket avbildar verkligheten. Å andra
sidan behöver man inte se språket som en neutral avbild av verkligheten. Språket kan ses som det
medium varigenom vår uppfattning om verkligheten blir till, dvs. verkligheten blir till genom språ-
ket. Språkets betydelse behandlas vidare av t.ex.: Brunsson, 1991 s 169; Czarniawska-Joerges, 1988;
Lyttkens, 1988 s 214ff; March & Olsen, 1989; Sannerstedt, 1991 s 29; Säljö,1990 och Weick, 1985.
12 I grunden är detta val ett ställningstagande för vad som inom sociologi brukar kallas metodolo-
gisk individualism, dvs. försök att förklara samhälleliga fenomen bör förankras och uttryckas
genom fakta om individer. Däremot är interaktionsansatsen ett ställningstagande mot att individen
bör vara det centrala forskningsobjektet. Se t.ex. diskussion i Brante, 1980 s 207ff.
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Dess mer kvantitativa mått är otvivelaktigt användbara, men för att lyckas
med en kombination förutsätter detta att man i grunden har en subjektivis-tisk
kunskapsteori.13 Detta utvecklas av Bang som menar:

Since social conduct always displays itself as contingent upon the conduct of others,
the basic methodological unit of social analysis can be neither actor nor structure. It
must be the situated interaction between actors and collectivities, which reveals that
all laws in the social sciences are ”historical”, in the sense that they hold under parti-
cular parameters of social reproduction, involving definite alignments of intended
and unintended consequences of action....To say that society exists only where a
number of individuals enter into interaction with each other is neither to neglect in-
dividual action nor social structure.14

Traditionellt har aktör-stukturproblemet rört olika empiriska nivåer där man
har sökt kausala relationer. I mikroperspektivet har man studerat ett fåtal aktö-
rer, deras handlingar och interaktion medan makrostudier koncentrerar sig på
överindividuella och inte direkt observerbara strukturer. Debatten har handlat
om kausalitetens riktning. Är det aktörernas handlingar som förklarar struktu-
rerna eller är det strukturerna som förklarar individernas handlingar? I den
mer ”moderna” sociologiska diskursen och inom den nya fysiken har man mer
och mer börjat uppfatta aktörsstrukturproblemet som en analytisk skillnad
snarare än skillnader mellan olika empiriska nivåer.15 Detta innebär i praktiken
att den traditionella distinktionen för många blivit mindre aktuell. Vad som är
mikro på en nivå kan vara makro på en annan osv.

En diskussion som fördes i licentiatuppsatsen var vilka aktörer som över-
huvudtaget har handlingsförmåga. Slutsatsen blev att kollektiv eller organisa-
tioner kan fatta beslut men inte handla eller agera. Endast individer har med-
vetande och förmåga att handla. Olika funktionalistiska eller teleologiska
förklaringar - som förutsätter att sociala system har ett ”mål” - avvisades. Syfte,
motiv eller idéer finns enbart på individnivå. Detta är ett ställnings- tagande för
metodologisk individualism, men får dock inte tolkas som om strukturer där-
med blir mindre betydelsefulla. Däremot blir konsekvensen ett
ställningstagande mot förklaringar av sociala fenomen som enbart hänvisar till
strukturella förhållanden. Det kollektiva beteendet måste på något sätt bygga på
det individuella beteendet. Argumenten mot den metodologiska individualis-
men från ”kollektivister” är att man inte kan förstå individuellt handlande och
interaktion om inte också den strukturella bakgrunden finns med. Eftersom de
enskilda individernas värden och preferenser i hög utsträckning präglas av den
tid och villkor man lever under måste man ta hänsyn till detta vid utformning-

                                               
13 Helenius, 1990 s 343.
14 Bang, 1987 s 11.
15 Giddens teori om ”structuration” är kanske det bästa exemplet. Se diskussion i Guneriussen,
1997 s 302 och Layder, 1994.
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en av förklaringar. Dessutom hävdar ofta kollektivister ibland att kollektiva
fenomen inte kan ses som ett resultat av enskilda individers sinnestillstånd eller
motiv. Det ”sociala livet” är något säreget som knappast kan reduceras till in-
dividualpsykologi. De finns knappast någon direkt motsättning varken mellan
dessa argument eller mellan olika metodologiska tillvägagångssätt och förklar-
ingstyper mellan representanter av de två lägren, även om oenighet och
spänningar ibland finns.16

Rationalitet och idealtyp

I avhandlingen kombineras nomotetisk (att söka efter samband) och ideogra-
fisk (att betrakta enskilda händelser såsom händelser som inte återkommer)
vetenskapssyn.17 Idealtypstekniken innebär att renodlade teoretiska konstruk-
tioner jämförs med empiriska utfall. Tekniken kan innebära möjligheter att
tolka samhälleliga makrofenomen i ljuset av aktörernas uppfattade handlande.

Den idealtyp som används i avhandlingen innehåller ett antagande om att
aktörer kan organisera sig och handla rationellt. Som kunskapsteoretisk
grundval antas att människan är rationellt handlande och att det bör finnas
samband mellan en aktörs avsikter och dennes handlande.18 Rationalitet, om
man definierar begreppet subjektivt, skulle kunna vara en grund för att förstå
varför aktörer organiserar sig på olika sätt under olika förutsättningar. Organi-
seringsbegreppet kan ses som ett alternativ till det mer formella och statiska
begreppet organisation, som i och för sig inte utesluter att den handlande in-
dividen är en del av ett kollektiv. Vad som skiljer är framförallt att organise-
ringsbegreppet inte antar att individen i organisationen också agerar utifrån or-
ganisationens målsättningar eller regler.

De idéer och handlingar som sammanfogas av aktörerna till meningsfull
och förståelig organisering borde kunna beskrivas och förklaras med hjälp av
rationalitetsbegreppet. Men begreppets användbarhet beror i hög grad på hur

                                               
16 Gilje & Grimen, 1992 s 215-236 och Hovi & Rasch, 1998 s 47-57.
17 Ett typexempel på den senare är en undersökning om elevvård som två sociologer utförde på en
skola under ett år (Näsman & Lundén,1980). Se även Eriksson & Näsman, 1994.
18 Axelsson, 1981 s 30ff; Brubaker, 1984; Brunsson, 1985, 1991; Enderud, 1976 s 30; Eneroth,
1990 s 47ff; Gilje & Grimen, 1992 s 237-262; Guneriussen, 1997 s 227-280; Hume, 1986 s 132;
569; Lindblom, 1959; March & Simon, 1958; Ofstad, 1982, s 21ff; Russel, 1992 s Simon, 1947 s
189f; Thurén, 1991 s 120 och Weber, 1969 s 88. Se också Albrow, 1972 s 69; Dennet, 1991; Do-
naldsson, 1985 s 51; Elander et al., 1985 s 22ff; Elster, 1988 s 55; Giddens, 1982 s 31 och s 37;
MacIver, 1965 s 316ff; Marsden & Lauman, 1977; Petersson, 1987 s 29; Sen, 1982; Silverman,
1971 s 29; och Zohar, 1992. Se även Österberg, 1986 s 23 som menar att ”Handlingen är en fram-
tidsinriktad nutid i färd med att skapa en ännu obestämd avsikt”.
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det definieras. Det finns olika typer av rationalitet som antingen kan relateras
till aktörernas beslut eller handlingar. I båda fallen uppstår problemet om vem
eller vilka som ska få avgöra om organiseringen är rationell eller inte.

Det som är rationellt är också begripligt. Begreppet rationalitet är därför
centralt men samtidigt svårhanterligt i traditionella förklaringar av komplicera-
de processer. Med rationalitet menar man i allmänhet ett målmedvetet handlande
som bygger på förnuftet och inte på traditioner, känslor och fördomar. Att
vara rationell är att utifrån de kunskaper man har välja de medel som säkrast
leder till det mål man vill uppnå.19 En människa uppvisar ett irrationellt beteende
om a) omgivningen inte kan förstå orsaken till handlingen och b) beteendet
bryter mot vedertagna sociala normer. Oberoende om individen har självkän-
nedom om orsakerna till sitt beteende kan sanktioner utdömas. Därmed inte
sagt att hon verkligen är irrationell och ”sjuk”. Det är alltid omgivningens
kunskaper, förståelseförmåga och normer som sätter gränserna för det normala
respektive sjuka.20 Självklart innebär detta inte att individen behöver acceptera
vedertagna normer. I så fall skulle sociala, politiska och kulturella revolutioner
vara omöjliga.

Rationalitetsbegreppet uppstod i 1700-talets upplysningsfilosofi och dess
tro på det mänskliga förnuftet och förekommer i dag allmänt inom samhälls-
vetenskapen. Rationalitet kan dels användas som ett teoretiskt antagande för
att underlätta förklaringar av sociala fenomen, dels som en empirisk utgångs-
punkt för att förstå och jämföra hur människor handlar i olika sammanhang.
Inom organisationsteorin återfinns båda. Som teoretiskt instrument använder
man ofta normativa modeller som beskriver hur organisationer kan utformas
för att kunna utföra sina uppgifter så effektivt som möjligt. Ofta uttrycks detta
i ett målmedel-resonemang där det rationella beteendet blir valet av det medel
som bäst uppfyller organisationens mål. Rationalitet kan också användas för att
beskriva den empiriska verkligheten med dess begränsningar.21 Herbert Simon
har försökt att utveckla ett teoretiskt användbart rationalitetsbegrepp
”bounded rationality” (begränsad rationalitet) utifrån den empiriska verklighe-
ten. Men även Simon accepterar att rationalitetsbegreppet måste ges olika be-
tydelser.22

Beslut och handlingar är olika fenomen.23 Man kan både som individ och
kollektiv besluta en mängd saker som aldrig kommer att verkställas i praktiken.
En handling behöver inte heller grundas på ett övervägande av olika alternativ.
                                               
19 Brubaker, 1984 och Thurén, 1991 s 120.
20 Cullberg, 1985 s 25.
21 Axelsson, 1981 s 30ff.
22 Simon definierar följande olika typer av rationalitet; objektiv, subjektiv, medveten, avsiktlig och
organisatorisk. Simon, 1971 s 129.
23 Brunsson, 1991 och Ofstad, 1982 s 21ff.
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Innan handlingen utförs kan man överväga olika typer av beslut, men beslut är
varken en nödvändig eller tillräcklig förutsättning för handlandet. Både kollek-
tiv och individer kan besluta sig för att handla på ett visst sätt. Därmed existerar
både kollektiv och individ som realiteter i det politiska livet. I samma ögon-
blick som kollektivet fattar ett beslut omformas varje individs beslut (och
handling) till ett kollektivt beslut. När individerna bestämmer sig för att med-
verka i beslutet och lägga sin röst beslutar och handlar varje individ för sig.
Men ett kollektivt beslut, eller ett icke-beslut, är inte detsamma som handling.
Beslut kan vara nödvändigt för handling/icke handling, men ett fattat beslut
är inte generellt en tillräcklig förutsättning för handlandet. Kollektiv kan delas
in i två grupper. Dels kollektiv som kan fatta beslut, dels kollektiv som inte kan
eller har möjlighet att fatta gemensamma beslut.

Människor använder ofta tumregler. Man beslutar den handlingsväg som
traditionen och accepterade normer bjuder. Osäkerhet är särskilt utmärkande
för professioner som arbetar med människor och i offentlig förvaltning i all-
mänhet. Kan det vara rationellt att grunda sina beslut och handlingar på
intuition? I situationer som är oöverblickbara, där man måste improvisera och
där det t.o.m. saknas tumregler är det sannolikt att intuitiva beslut och hand-
lingar är nödvändiga. Att däremot besluta och handla på intuition kräver er-
farenhet och kunskap om situationens komplexitet.24

En idealtyp i Webers mening är en måttstock mot vilken man mäter verklig-
heten för att sedan notera på vilket sätt verkligheten avviker mot typen. Den
mest berömda idealtypen är Webers renodling av byråkratiska organisationer.
Det är ett tänkt sammanhang som inte får sammanblandas med verkligheten.
Idealtypen är en tankemässig konstruktion som stiliserar egenskaper hos det
fenomen man vill studera och kan användas som ett metodiskt hjälpmedel.
Idealtypen kan läggas som ett nät över verkligheten. De krav som finns på att
konstruera en idealtyp är att den är logiskt konsistent, fri från inre motsägelser
och belyser något viktigt samhällsfenomen. En idealtyp är en logisk idé - inte
en hypotes som testas på verkligheten. Om en hypotes falsifieras av verklighe-
ten måste den förkastas. Om idealtypen i något avseende inte stämmer överens
med verkligheten är situationen annorlunda eller som Olof Petersson uttrycker
det:

Konstaterandet att en idealtyp inte är detsamma som en empirisk hypotes får långtgå-
ende konsekvenser. Det skulle ligga när till hands att likställa de två kategorierna.
Men de är i själva verket av fundamentalt olika karaktär. Det framgår om man beak-
tar vad som händer när en idealtyp respektive en hypotes konfronteras med
verkligheten och forskaren konstaterar att det föreligger en bristande överensstäm-
melse. För hypotesen blir slutsatsen att [den har] falsifierats och därför måste
förkastas. Något sådant gäller inte för idealtypen. Eftersom den aldrig haft syftet att

                                               
24 Eneroth, 1990.
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avbilda eller beskriva verkligheten kan den heller inte vederläggas av verkligheten.
Om verkligheten inte stämmer överens är det så att säga verklighetens problem. Med
idealtypens hjälp har forskaren upptäckt en avvikelse från den ”rena” modellen; dessa
avvikelser kan naturligtvis bli föremål för fortsatt forskning. Idealtypen kan per defi-
nition inte falsifieras, bara vara mer eller mindre användbar i konkreta fall. Den
uppfyller, som Weber säger, sitt logiska syfte just i det att den uppvisar sin egen
overklighet.25

En idealtyp bör således inte behandlas som en modell som beskriver ett
samband eller relation mellan ett antal variabler som senare kan utgöra ut-
gångspunkten för deduktiv empirisk forskning. Idealtypen försöker inte
avbilda ”verkligheten”, även om skillnaderna mellan modell och idealtyp
ibland blir svår att hålla isär. Som Sven Eliaeson skriver:

Idealtypen framstår främst som en pragmatisk konstruktion. Den är ett heuristiskt
begrepp, ett redskap tillskapat i kunskapsproduktionens goda syfte men utan större
egenvärde; ett begrepp som vare sig svarar mot den gängse beskrivningen av modell
eller teori. Idealtypen som sådan utsäger föga om verkligheten men kan däremot
uppfylla hypotesgenererande funktioner och sålunda bidra till teorikonstruktionen.
Såtillvida står modellen närmre teorin än vad idealtypen gör emedan den avbildar eller
i varje fall representerar segment av verkligheten. Idealtypen karikerar den i stället,
som en skrattspegel, till att så att säga bli mer lik än originalet. I fallet ”rational eco-
nomic man” och den rationella typen upplöses emellertid skillnaden och modell och
idealtyp sammanfaller.26

Själva konstruktionen av idealtypen kan ses som en teoriutformning medan
användning av densamma får räknas som metod.27 Idealtypen i avhandlingen bygg-
er på tanken att effektiv organisering för att lösa ett socialt problem kräver att det finns
kontinuitet, kopplingar och samordning av följande funktioner:

a) behovsinventering (att ta reda på och beskriva behov) Utan en sådan inven-
tering vet man inte vad man skall prioritera mellan.28

b) prioritering mellan behov (där behovsinventeringen till stor del läggs till
grund för prioriteringen) De personer som utför inventering kanske inte per-

                                               
25 Petersson, 1987 s 30.
26 Eliaeson, 1982 s 107. Se även hela kapitel 6 (s 104-122) för en översikt över Webers idealtypslä-
ra. Se även Lundquist, 1993 s 82ff; Petersson, 1987 s 19-37 och Weber, 1977, 1983.
27 Se avsnittet om implementationsstrukturer och en diskussion om induktion/deduktion bl.a. i
samband med användning av idealtyper (s 24).
28 Behov är inte objektiva eller empiriska och de kan inte på ett oproblematiskt sätt ge stöd åt poli-
tiska recept; ”Eftersom behoven måste beaktas i relation till syftena, tycks i ett pluralistiskt samhälle
behoven  variera på samma sätt som föreställningarna om ändamålen eller om det goda. Enligt den-
na uppfattning kan det inte finnas  någon vetenskaplig grund för behoven, och behov som uppstår
ur krav kan inte ha någon auktoritet, eftersom det skulle förutsätta att man accepterade vissa värden
som fundamentala, något som det alltså är svårt att hävda. Av detta följer också att om välfärdsstaten
uppfyller behov  måste den försöka påtvinga medborgarna en specifik normuppfattning - den upp-
fattning som gör behoven berättigade, i motsats till på en fri marknad där individerna uttrycker sina
önskningar” Plant, 1991 s 203. För en översikt över behovsbegreppets karaktär och dess betydelse
för att förstå välfärdsstatens normativa uppbyggnad se Plant, 1991 s 189ff.
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sonligen behöver delta i prioriteringsarbetet, men informationen måste på något
sätt användas.

c) resursmobilisering (att skapa möjligheter att tillfredsställa nya behov). Om
inte denna möjlighet finns kan inte nya behov tillgodoses om man inte om-
prioriterar.

d) utvärdering (att systematiskt ta reda på om man lyckas med arbetet eller
inte).

Idealtypen innehåller ett antagande om att aktörer kan organisera sig och
handla rationellt. Det bör finnas samband mellan en aktörs avsikter och den-
nes handlande.29 Eller som Olof Petersson skriver:

Idealtypens användning i praktisk forskning är tvåfaldig. För det första möjliggörs
uttalanden om hur långt från någon idealtypiskt som ett empiriskt fenomen befinner
sig. För det andra skapas, genom antagandet om rationellt handlande, ett menings-
fullt sammanhang ur ett kaos av enskilda händelser.30

Organiseringsmönstret, Implementationsstrukturerna eller ”realtyperna”
kommer senare att identifieras genom halvstrukturerade intervjuer. Ett försök
görs således att kombinera individers intentioner och samband i nomologisk
mening.

Policyanalys och organisering

Policystudier av är bl.a. studiet av hur människor organiserar sig och angriper
gemensamma problem. Särskilt har man intresserat sig för att generera kun-
skap om de ”politiska” beslutsprocesserna och om hur besluten förverkligas.
Det finns en mängd olika forskningsinriktningar inom vad som brukar kallas
policyanalys, varav implementationsforskning brukar kategoriseras som en.31

Även om implementationsforskning kan sägas vara ett perspektiv eller studiet
av en fas inom policyanalysen, finns det ingen enhetlig uppfattning om vad
som avgränsar det ena från det andra.

Policyanalys med implementationsansats handlar om att rekonstruera vad
som i praktiken har hänt - en beskrivning av hur människor faktiskt organise-
rar sig eller som skolforskaren Fullan uttrycker det:

                                               
29 Se även diskussionen om generalisering av studiens resultat (s 145).
30 Petersson, 1987 s 31.
31 Se Ham & Hill, 1985; Hanberger, 1997 s 56-64; Hanf & Scarpf, 1978; Hjern, 1982, 1983; Hjern
& Hull, 1982; Hogwood & Gunn, 1984; Hofferbert, 1974, 1984; Lasswell, 1970; March & Olsen,
1983; Mazmanian & Sabatier, 1981; O´Toole, 1986; Premfors, 1989; Rothstein, 1994 s 71-136;
Scharpf, 1977 och Van Meter & Van Horn, 1975.
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More broadly, the implementation perspective capture both the content and process of
contending with new ideas, programmes, activities, structures, policies, etc. new to
the people involved. In particular, the implementation perspective concerns itself
with weather any change has actually occurred in practice. It demonstrates a bias for
action in attempting to understand and influence improvements at the level of prac-
tice .32

Rekonstruktionen innebär också att aktörernas motiv till handlingarna fokuse-
ras. En central fråga är: Varför har man organiserat sig som man gjort? Av-
handlingens problemställning utgår inte från ett traditionellt styrperspektiv där
staten styr samhället. Implementeringsbegreppet som det används i av-
handlingen syftar inte till att undersöka hur pedagogiska innovationer eller hur
statliga regelverk verkställs. Begreppet ”implementering” eller verkställande
kopplas i avhandlingen till hur aktörer uppfattar hur man arbetar med aktuella
problem, inte till hur aktörerna verkställer innovationer eller reformer.33

Man kan lika väl sätta de människor som man tror är berörda av reformen i
centrum och beskriva deras situation vid två tidpunkter. I det första fallet
startar man med en trolig orsak och söker efter effekterna. I det senare börjar
man med effekterna och försöker bakvägen spåra orsakerna. 34 Avhandlingens
syfte handlar om att hitta de regler och den handlingslogik som i praktiken
konstituerar den politiska vardagen när man definierar, prioriterar och vär-
derar arbetet med elever i behov av stöd. Om aktörerna hämtar sina idéer och
motiv från statliga reformer eller program får detta framträda i det empiriska
materialet. Intentioner från centrala nivåer kan vara viktiga för att förklara organisering-
ens utseende. Aktörernas handlande kan motiveras av nya idéer som aktörerna i
t.ex. en skola försöker omvandla till handling. Men nya idéer hanteras varken
som nödvändiga eller tillräckliga förutsättningar för ett bra arbete gentemot
eleverna. ”Gamla” idéer och arbetsformer, som aktörerna anser fungera bra,
bör inte förkastas enbart för att de inte uppfyller krav från nutidens politiker,
administratörer eller pedagogiska innovatörer.35

Social interaktion sker kontinuerligt i vår vardag i en mängd olika samman-
hang. Interaktionen kan vara mer eller mindre intensiv och är ibland konflikt-
fylld, ibland präglad av samförstånd. Idealtypen och dess funktioner är ett
tänkt sammanhang av relationer eller en modell. Avhandlingen koncentrerar
sig på en särskild typ av social interaktion, när individer interagerar för att lösa
en särskild uppgift eller socialt problem. De arbetsformer som utvecklas kallas

                                               
32 Fullan, 1992 s 21.
33 Jfr. Fullan, 1992 s 23, som kopplar implementationsprocessen till innovationer. Fullan menar att
en hög förändringsbenägenhet till innovationer ökar sannolikheten att verksamheten förbättras. Att
hitta empiriskt stöd för teorin eller hypotesen på elevnivå är dock mer problematiskt. Se också Dalin,
1994 s 249ff.
34 Nilstun & Hermerén, 1984 s 39.
35 Se vidare Czarniawaska & Joerges, 1998.
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i avhandlingen implementationsstrukturer. Detta begrepp används i avhand-
lingen i princip som synonym med organisering. Det finns dock en
nyansskillnad. Organisering är mer allmänt, medan begreppet implementa-
tionsstruktur innebär att man med en systematisk metod lyckats rekonstruera
ett interaktionsmönster utifrån ett visst problem.

Implementationsstruktur som analysenhet för
organisering

Implementationsstruktur är en analysenhet som betonar interaktionen mellan
individer. Den definieras empiriskt och utgångspunkten är subjektivis-
tisk/fenomenologisk i den meningen att sociala enheter endast existerar om
och när individer refererar till dem. Weber menade att institutioner bestod i
återkommande former av interaktion. Ett politiskt parti existerar endast så
länge en mängd människor handlar socialt. Så snart aktiviteten upphör, upphör
också partiet att existera som social verklighet. Institutioner är aktiviteter (be-
slut och handlingar) som baserar sig på representation av individer (en
organisation baserar sig på medlemskap). Det handlande som individer i orga-
nisationer och institutioner utför i relation till ett samhällsproblem
(organisering) försiggår enligt vissa mönster och normer.36

Implementationsstrukturen är en rekonstruktion av hur vissa individer upp-
fattar sina roller/uppgifter när man organiserar sig för ett särskilt socialt
problem. Orsaken till att implementationsstrukturen ”konstruerades” var, för
det första, svårigheter att utföra jämförande policystudier mellan länder. Att
jämföra formella organisationer mellan länder blir ofta som att jämföra
”äpplen och päron”. Det är därför önskvärt att hitta andra analysenheter som
är jämförbara. Vidare ville man inte utgå från att formella strukturer och or-
ganisationer hade betydelse. Hjern & Hull ville testa om, och i så fall vilka,
formella/informella organisatoriska lösningar som verkligen hade relevans för
ett samhälleligt problemområde.

Implementation structures are analytic constructs. It should be recognised that the
implementation-structure approach was intended first and foremost as a contribu-
tion to method in implementation research. The aim was to open up units of analy-
sis - but in a systematic way, using methods sufficiently explicit and rigourous as to
allow, in principle, other researchers to replicate findings, including the operational

                                               
36 Se Bostedt, 1991 s 22ff  och Carlsson, 1993 s 43ff.
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definition of the unit of analysis itself - in order that the pre-eminent role assigned
to formal organisation in received theories might be recast as a hypothesis for test.37

Det bör betonas att det finns en skillnad mellan att förklara eller förstå organi-
sering genom individers medvetande och att förklara eller förstå organisering
genom hur individerna uppfattar sin medverkan. En renodlad fenomenologisk
studie stannar vid att förklara hur medvetandet byggs upp hos enskilda indivi-
der. En handlingssubjektiv ansats koncentrerar sig på det sociala samspelet
mellan flera individer. Medvetandet som ligger bakom varje individs hand-
lingar blir därmed inte det primära att förstå eller förklara. Den här studien
handlar till stor del om hur individer uppfattar sina motiv i handlandet till-
sammans med andra.

Forskningsstrategin, metod i vid bemärkelse, kan ses som den sammanhål-
lande länken mellan problem, syfte och teoretisk förståelse å den ena sidan och
dataanalys å den andra sidan.38 Forskningsstrategin bör därför vara utformad så
klart att undersökningen skulle kunna gå att göra om, replikeras. Att redovisa
forskningsstrategin så klart som möjligt är det viktigaste kravet för vetenskap-
lighet.

Det empiriska materialet i avhandlingen behandlar olika aspekter på organi-
serad interaktion avsedd för elever i behov av stöd. Detta är ett allmänt
policyproblem som finns där en obligatorisk och sammanhållen (icke-segrege-
rad) skola existerar. Avhandlingen beskriver i relation till policyproblemet hur
relevanta aktörer uppfattar sin interaktion med andra aktörer, hur de tolkar
regler/normer och de omständigheter som begränsar/möjliggör handling.
Vem påverkar vem och vilka förklaringar har aktörerna till att de organiserar
sig som de gör? Att forska om politisk problemlösning handlar i hög ut-
sträckning om att begripliggöra komplexitet utan att fördenskull skapa mer
ordning än vad det empiriska materialet tillåter. Detta är en svår balansgång.
Det är det teoretiska perspektivet, författarens förförståelse och metoden som
gör det empiriska materialet möjligt att hantera.

Att rekonstruera implementationsstrukturer innebär att man använder en
induktiv metod. Det induktiva arbetssättet kan beskrivas som ”upptäcktens
väg”, det deduktiva som ”bevisets väg”.39 Att arbeta deduktivt innebär att
man utifrån teoretiska modeller och begrepp deducerar antaganden och hypo-
teser om det problemområde som ska studeras. Det induktiva perspektivet
innebär att man ”förutsättningslöst” gör iakttagelser om det man studerar.
Dessa observationer kan sedan utgöra en bas för att skapa en teori. Skillna-
derna är avsevärda i arbetssätt. Den deduktiva modellen kräver att en viss teori

                                               
37 Hull & Hjern, 1987 s 25f.
38 Lundquist, 1993.
39 Starrin m.fl., 1991 s 21 och Söderholm, 1991 s 84.
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styr insamlandet av data.40 Det är teorin som skall prövas om den håller. När
man arbetar induktivt behövs ingen testbar teori i utgångsläget. Däremot
fordras det för den induktiva ansatsen ett teoretiskt perspektiv och ett pro-
blem innan man kan börja samla in data. Den induktiva ansatsen är problem-
styrd. Induktion dvs. att man drar allmänna, generella, slutsatser utifrån empi-
riska fakta är mycket sällan heltäckande och en empiriskt härledd slutledning
kan visa sig vara falsk.

Implementationsstrukturer måste rekonstrueras induktivt. Att arbeta på det
motsatta sättet dvs. att arbeta deduktivt innebär att man utifrån teoretiska mo-
deller och begrepp deducerar antaganden och hypoteser om det
problemområde som ska studeras. Den induktiva modellen innebär att man
mer förutsättningslöst gör observationer inom problemområdet. Observatio-
nerna kan sedan utgöra en bas för att empiriskt skapa en teori om det man har
studerat. Om en geografisk karta kan liknas vid en teori om den materiella
verkligheten, så arbetar man deduktivt om man avser att pröva kartans hållbar-
het. Men om det inte finns någon karta så är svårigheterna avsevärda. Då måste
man såsom en upptäcktsresande genom empiriska iakttagelser skapa en karta.
Detta gör man naturligtvis inte så lätt om man inte har goda antaganden och
teoretiska kunskaper om hur jordklotet kan beskrivas. Att teoretisk förförståel-
se helt bör undvikas är därför en övertolkning av den induktiva ansatsens
innebörd. Skillnaderna är ändå principiellt stora.41 Vad gäller diskussionen om
det lämpliga i att testa teorier respektive generera teorier så instämmer jag med
Ralf Helenius när han skriver att:

All teoretisk kunskapsutveckling behöver inte bygga vidare på gällande teori eller ska-
pa alternativ till denna. Kunskap i bemärkelsen bildning och insyn har uppenbarligen
ställts på sidan om de flesta försök att tolka, förstå och förklara i vår tids veten-
skaper.42

En analysenhet som bygger på individers definition av sin verklighet kan
endast svårligen hanteras deduktivt. I denna avhandling avgränsades inte, från
början, de ingående individerna till att enbart gälla skolan eller kommunen.
Intervjuarbetet måste starta någonstans. Att det empiriska materialet begränsar
sig till att gälla lärare och skolledare är i sig ett empiriskt resultat.

Nationalstater, regeringar, myndigheter, politiska partier, intressegrupper,
fackföreningar, kommuner, landsting osv. är alla exempel på legitima och
självklara analysenheter för statsvetare. Det kan tyckas självklart att dessa in-
stitutioner eller organisationer ingår i vad som brukar kallas ”det politiska
                                               
40 Om teorins roll i fallstudier se Merriam 1994 s 68-73.
41 Att skillnaderna är stora innebär dock inte att det är omöjligt att försöka kombinera induktion
och deduktion. Se Alvesson & Sködberg, 1994 s 43 som lanserar begreppet abduktion där man
menar att man bör utgå från empiriska fakta utan att avvisa teoretiska förföreställningar.
42 Helenius, 1990 s 369
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systemet” och därför bör utsättas för vetenskaplig analys av statsvetare. Ana-
lysenheten bestäms av forskningsproblemet och uppfattas vanligtvis som
självklar. För att bestämma sig för en analysenhet är det inte nödvändigt att ta
ställning om kollektiv ”finns” eller inte. Lika lite som det finns begränsningar
att formulera ett forskningsproblem lika lite finns det begränsningar för ana-
lysenhetsvalet. Från individen som en enskild analysenhet blir nästa ”natur-
liga” steg att koncentrera sig på grupper av individer. Varje grupp bildar då en
analysenhet vars egenskaper i bästa fall kan förstås eller förklaras. Analysenhe-
ternas karaktär och beskaffenhet varierar med forskningsproblemet. Om
forskaren vill förklara varför vissa länder har utvecklat en viss form av demo-
krati kan länderna vara analysenheter. Om man vill förklara vissa regioners
politiska utveckling är regionerna analysenheter osv.

Sällan har forskaren tillräckligt mycket med datauppgifter om analysenheten
på samma analysnivå. För att kunna studera en kollektiv analysenhet empiriskt
är det ofta nödvändigt att samla in data på andra analysnivåer. Arbetet med att
sedan koppla individdata till den kollektiva analysenheten innehåller ett flertal
”fallgropar” som inte utvecklas vidare här. 43

Weber såg sin idealtypslära som ett resultat av en induktiv process, även om
idealtyper i vissa sammanhang skulle kunna gå att använda deduktivt; t.ex. den
idealtyp som handlar om rationellt ekonomiskt handlande.

Även om den färdiga idealtypen skulle kunna inpassas i en deduktiv teoribyggnad -
den saken är problematisk - var den likväl främst resultatet av en verstehende Induktion
och det torde inte ha varit Webers avsikt att den skulle komma till deduktiv använd-
ning. Å andra sidan är det just den rationella ekonomiska typen, kalkerad på
marginalismens modell av ”rational economic man”, som är mest användbar i de-
duktiva sammanhang.44

De implementationsstrukturer eller organiseringsmodeller som i avhand-
lingens empiriska del framträder bör således ses som induktivt rekonstruerade
”realtyper” dvs. empiriska generaliseringar som kan jämföras med idealtypens
rationella utopi.

Top-down och bottom-up

I det s.k. top-down-perspektivet likställs ofta forskning om genomförandet av
statliga program med implementationsforskning. Ett statligt program eller be-
                                               
43 Eulau, 1969 s 1-8. För olika sätt att använda begreppet analysnivåer se Ham & Hill, 1985 och
Rothstein, 1986. Jfr. också Hellevik, 1977 s 363ff. Om det ”ekologiska felslutet” se också Hanu-
schek, Jacksson & Kain, 1974 s 89-107 och Robinsson, 1950 s 351-357.
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slut tas som grundläggande nödvändighet för att kunna påbörja forskningen.
Genomförandet ses som ett skede i en policyprocess, inte bara skilt från be-
slutsfattande, utan också från utvärdering. Det politiska beslutet fattas av
formella politiska aktörer och ska sedan genomföras av en icke-politisk för-
valtning. Den viktigaste uppgiften för en top-down orienterad implemen-
tationsforskare blir att undersöka om tjänstemännen verkställer intentionerna
bakom det politiska beslutet.45 I implementationsforskningens bottom-up-
perspektiv betonas inte statliga program/beslut i samma utsträckning. Detta
perspektiv innehåller (för det mesta) inget antagande om hierarkiska beroende-
förhållanden. Som Barret och Fudge uttrycker det:

The emphasis, we argued, then shifts away fom a master/subordinate relationship to
one where policy-makers and implementers are more equal and the interaction betwe-
en them becomes the focus for study. In examining interaction we find that
negotiation, bargaining and compromice form central elements in the process. In this ap-
proach implementers are not seen as passive agents on the receiving end of policy
but as semi-autonomous groups that are actively pursuing their own goals.46

I forskning inom top-down-perspektivet och i flera av bottom-up-ansatsen,
t.ex. Lipskys, används analysmodeller där man antar att etablerade organisa-
tioner i den offentliga verksamheten också är identiska med genomförande-
organisationen. Där man inte i ett top-down-perspektiv gör ett sådant explicit
antagande, är ändå studiet av genomförandet mycket klart kopplat till ett stat-
ligt program/beslut.47 Lipsky menar att den offentliga politiken på många om-
råden i realiteten utformas av den operativa fältpersonalen och att det är en
öppen fråga om detta är relaterat till vad som är beslutat av demokratiskt till-
satta organ.48

Bottom-up-perspektivet kan också användas för att studera hur individer
med olika (motstridiga) intressen eventuellt kan förenas runt gemensamma
uppgifter. Varken de formella politiska aktörernas mål, beslut eller program
eller de formella organisationerna tas för givna. Ansatsen är interorganisato-
risk i den meningen att representanter för en mängd olika typer av organisa-

                                                                                                                                         
44 Eliaeson, 1982 s 105.
45 Se t.ex. Barret & Fudge, 1981; Björkemarken, 1995 s 43-79; Lundquist, 1987; Rothstein, 1986;
Sabatier & Mazmanian, 1980 och Wildawsky, 1979.
46 Barret & Fudge, 1981 s 258.
47 Se t.ex. Municio, 1987 och Eckerberg,1987. I en doktorsavhandling om den s.k. förskolerefor-
men skriver Hans Bengtsson följande: ”Det är genomförandet av denna förskolereform som
behandlas i denna avhandling. Studien rör innehållet i riksdagsbeslutet 1985, men framförallt själva
implementeringsprocessen. Det övergripande syftet är därmed att studera hur denna omfattande väl-
färdspolitiska reform implementeras. Hur går regering och riksdag tillväga för att nå de mål som satts
upp? Hur omsätter kommunerna de centrala intentionerna när de skall genomföra beslutet på lokal
nivå? Vilka handlingsmönster kan urskiljas på kommunal nivå? Vilka faktorer påverkar implemente-
ringen?” Bengtsson, 1995 s 5.
48 Lipsky, 1980.
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tioner, offentliga som privata, kan ingå i analysenheten som då bildar en im-
plementationsstruktur. Hur denna struktur ser ut och vilka som ingår kan en-
dast bestämmas empiriskt. Alternativet till att koppla genomförandet till
staten och formella politiska beslut är att man identifierar ett socialt problem
som startpunkt. Ett studium av utförandet blir då att oavsett formella politiska
beslut försöka hitta individer som organiserar sig.49 I den statsveten-skapliga
debatten har ”bottom-up” varianten fått utstå mest kritik, huvudsakligen för
att man anser att de normativa utgångspunkterna inte kan utgå från de aktörer
som organiserar sig utan måste utgå från vad staten har beslutat.

Sett från ett normativt perspektiv är dock ”nerifrån”- perspektivet särskilt problema-
tiskt, eftersom man i denna inriktning ofta tar vad som är administrativt och tekniskt
möjligt att göra för den redan existerande förvaltningsorganisationen som en given
utgångspunkt, alternativt vad som ligger i dennas intresse att syssla med, för ”vad
staten bör göra”. Detta innebär att man utifrån ett metodval låter de empiriska analy-
serna bli till normativa utgångspunkter i forskningen utan att den normativa analysen
någonsin görs explicit. Självklart har den existerande fältorganisationen inom ett policy-
område legitima intressen och kunskaper som bör beaktas, men att göra den lokala
byråkratin (eller nätverket av byråkratier) till ensam legitimitetsbärare för den offentli-
ga politiken förefaller orimligt.50

Som jag ser det finns det inga vägande skäl som förhindrar att man tar upp
en normativ diskussion om man arbetar med ett ”bottom-up”- perspektiv. En
diskussion om legitimitet bör varken utgå eller stanna vid vad staten avser att
göra eller vid vad statliga/kommunala tjänstemän gör. Framförallt utesluter
man möjligheterna (för statsvetare) att studera politiska skeenden som statli-
ga/kommunala tjänstemän ingår i utan att några statliga beslut fattats om vad
som bör göras. Avvikelser från centrala mål/beslut/normer leder lätt till slut-
satser att praktiken måste vara defekt. Att demokratiskt fattade beslut eller mål
kan vara ”felaktiga”, dvs. dåligt anpassade till problemen eller omöjliga att för-
stå och praktiken rättfärdig i förhållande t.ex. till elever diskuteras sällan eller
aldrig i ”top-down” inspirerade utvärderingar av statliga/kommunala pro-
gram. Nackdelen med att använda ett top-down-perspektiv är att forskningen
begränsar sig till de områden där statliga beslut existerar eller där pedagogiska
innovationer på något annat sätt har initierats av formella politiska organ. Det
blir då svårare att studera vad som kan kallas ”den levande konstitutionen”.51

Givet de politiska institutionernas allt snabbare förändring är det oundvikligt
att beslut beskriver en föråldrad verklighet. Ju fler formella strukturer som
                                               
49 Bogason & Sörensen (red.), 1998; Hjern, 1983; Hogwood & Gunn, 1984 och Elmore, 1979.
50 Rothstein, 1994 s 80.
51 Hjern & Hull, 1982; Olsen, (red.) 1991 s 7f. Jfr. också Petersson, 1987 s 114 som skriver: ”Men
genom att vidga betydelsen hos begreppet konstitution betonas att det finns en gemensam nämnare
för statsförfattningen om de övriga normsystemen som gäller för ett givet samhälle vid en given
tidpunkt. Det rör sig om regler för handlandet, system bestående av satser som utpekar önskat re-
spektive icke önskat beteende, med andra ord abstrakta, institutionaliserade strukturer.”.
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metodologiskt läggs till grund för en studie, desto längre efter utvecklingen
ligger den.52 Ett traditionellt viktigt kriterium för ”nyttig” vetenskap är att för-
söka förutsäga hur framtidens institutioner kommer att se ut.53 Även om man
kanske aldrig kan förutsäga framtiden med någon större säkerhet borde
”bottom-up” varianten vara bättre på att visa hur dagens institutioner funge-
rar.

I stället för att studera verkställande och måluppfyllelse i ett traditionellt
top-down-perspektiv, där existens av reformer och statliga målsättningar utgör
förutsättningar för empirisk forskning, är avhandlingens ambition att rekon-
struera de handlingsstrukturer som arbetar med att lösa policyproble-met. En
fördel som uppnås med ett nerifrån-perspektiv är att forskningens analys och
resultat inte blir beroende av formella program, statsbidrag eller målsättningar.
Som tidigare påpekats blir denna fördel tydlig i avhandlingen eftersom bl.a. det
öronmärkta statsbidraget ”förstärkningsresursen” tagits bort mellan 1986 och
1995. En jämförelse om hur man på skolorna använde denna resurs skulle
vara omöjlig att genomföra med ett ”top-down-perspektiv”. Man kan också
uttrycka det som att metoden har frikopplats från statliga/kommunala refor-
mer eller beslut. Därmed kan man också undvika ett vanligt problem för
jämförande samhällsvetenskaplig forskning. Möjligheterna finns att använda
samma metodologi i t.ex. andra länder utan att bristen/tillgången på admi-
nistrativa strukturer begränsar en jämförelse. Detta är naturligtvis en lika stor
fördel när det gäller jämförelser av svenska skolor och kommuner.

Om rättssystem definieras som faktiska regelbundenheter i det mänskliga
handlandet, blir en lyckad rekonstruktion av individernas interaktionsmönster
samtidigt en rekonstruktion av de rättsregler som i praktiken konstituerar den
politiska vardagen.54 Som ett alternativ till den interventionistiska rätten, dvs.
att statliga lagar/program ska förmedla politiska beslut uppifrån och ner kan
man se gällande rätt som ett uttryck för praxis. I bästa fall kan forskningsre-
sultatet ses som en pusselbit för att beskriva den levande konstitutionen.55

                                               
52 Hjern & Lundell, 1992.
53 Se kapitel 7 s 197ff för ett modest försök i denna riktning.
54 Begreppet ”rättssystem” bör inte förväxlas med ett formellt, juridiskt och statligt system. ”Läran
att rätten är faktiska regelbundenheter har emellertid också utformats så, att man icke, eller icke
allenast, tänker på hur domstolarna faktiskt dömer utan i stället, eller även, på hur domstolarna fak-
tiskt beter sig. Att man kommit in på denna tanke sammanhänger nog med det intresse som numera
ägnas studiet av de faktiska förhållandena i samhället”. Strahl, 1957 s 98 (I den nionde upplagan
1991 s 111) och Petersson, 1987 s 101 skriver: ”De verksamma normerna, slutligen, utgörs av
faktiska handlingsmönster, om likformigt beteende, vilket om man så vill också kan karakteriseras
som ”regler”, nämligen empiriskt förekommande regelmässigheter.”
55 Olsen, (red.)1991. Se även Hjern & Hull, 1982 och Petersson, 1987 s 114.
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Policy, program och policyproblem

En förhållandevis accepterad uppfattning bland samhällsvetare är att be-
greppsskillnaden mellan stat och samhälle är viktig. Om staten behandlas som
liktydig med samhället skulle resultatet bli den totala, allomfattande staten.
Samtidigt som det i praktiken inte går att behandla begreppen som två av var-
andra uteslutande kategorier är skillnaden betydelsefull.56 Även om
distinktionen är omdebatterad är den användbar för det statsvetenskapliga
studiet av politikens institutioner i en demokrati.57 I den här avhandlingen ut-
nyttjas skillnaden analysmässigt genom de två begreppen program, som härrör
från staten, och policy som skapas genom organisering.

Policybegreppet som det används i avhandlingen består av två delar: a) idé-
er, värden eller mål och b) handlande, dvs. hur människor organiserar sig för
att lösa gemensamma problem.58 Policy är därmed ändamålsinriktad eller in-
tentionell handling.59 Innan man kan börja resonera om att vissa handlingar
konstituerar en policy måste intentioner och faktiskt handlande kopplas till
varandra. En distinktion görs därmed mellan program och policy. I avhand-
lingen används begreppet program för olika typer av auktoritativa formella
politiska beslut, såsom lagar, förordningar och statsbidrags-bestämmelser. Po-
licy beskriver praktikers förmåga eller oförmåga att hantera dagliga problem
och skapas när aktörer organiserar sitt arbete i kontakt med varandra och fyl-
ler detta med ett innehåll för och med sina klienter.

Thus,while the purpose of a policy-maker is certainly one of the factors creating a
policy, his intention may very often not coincide with the policy as it operates in the
external world. The term policy needs to be able to embrace both what is intended
and what occurs as a result of the intention… One can therefore suggest that policy
should be operationally identified, not by its goals, but by the actual behavior at-
tempting to effect the goals. By the same token, it seems useful that policy be
considered as something broader than the tangible pieces of legislation and regula-
tions which at any moment are being administered by government departments.60

Policyproblemet används som utgångspunkt för att kunna hitta implementations-
strukturerna.61 Policyproblemet är ett analytiskt begrepp: det kan vara en mer

                                               
56 Hernes, 1984; Petersson, 1987 s 81ff och MacIver, 1965 s 306.
57 Petersson, 1987 s 81ff.
58 Hjern, 1983 s 8.
59 Elster, 1988 s 51.
60 Heclo, 1972 s 85.
61 Hanberger, 1997 s 59f Hjern, 1985a och Sabatier, 1986. Se också Premfors, 1989 s 48f som
definierar policyproblem synonymt  med begreppet samhällsproblem: ”Med policyproblem avses i
fortsättningen sådana privata och sociala tillstånd som en aktör anser vara otillfredsställande och
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eller mindre välgrundad hypotes, det kan vara en fråga eller ett påstående. Poli-
cyproblemet är den fråga som forskarens nyfikenhet vill få svar på, den som
”verkligheten” kan hängas upp på. Policyproblemet är inte detsamma som ett
socialt problem. Det får först ett innehåll när man empiriskt kan konstatera att
det finns aktörer som organiserar sig för att lösa det sociala problemet.

Avhandlingens policyproblem är ett relativt begränsat område både inom
skolan och i samhället i stort. Skolan ska uppfylla många krav och klara av att
lösa en mängd olika pedagogiska och sociala problem. Att koncentrera sig på
en särskild uppgiftshantering är en begränsning i sig.62 Policyproblemet av-
gränsar sig till elever i behov av stöd. Det har dock formulerats med tanke på
möjligheterna att kunna dra vissa slutsatser utöver skolans ram. Självklart kan
man inte logiskt generalisera utöver det empiriska material man har till förfo-
gande. Men det går alltid att diskutera de mönster som finns i det empiriska
materialet. Problemet att fördela resurser, personal och tid till särskilt behö-
vande klienter, patienter, brukare m.m. inom den offentliga sektorn, är ett
centralt och allmänt problem. Att definiera vilka som är särskilt behövande,
att prioritera resurser till dessa och att utvärdera insatsernas resultat är nöd-
vändiga ingredienser i ett sådant arbete. Nästan oavsett var man arbetar i den
”offentliga sektorn” är styrprinciperna av målstyrningskaraktär med ramlag-
stiftning i bakgrunden.

Om det finns en policy (idéer som kopplas med ett organiserat handlande i
relation till policyproblemet) bör detta grundas på empirisk kunskap. En policy
kan först anses existera när man empiriskt kan visa att människor handlar eller
medvetet ignorerar policyproblemet. Det är genom det analytiska begreppet
policyproblem som både aktörerna och policyn kan hittas. Nyckeln är att for-
mulera policyproblemet. Policyproblemet är inte detsamma som ”statlig
policy” eller mål i statliga/kommunala program. Statliga program som lagar,
mål och statsbidrag utgör inte (för det mesta) policy i sig, men kan ingå som
delar. Det ses som en rimlig möjlighet att steg mot policyproblemets lösande kan
tas utan att program i form av lagar och statsbidrag efterlevs. Policy kan exis-
tera utan att relevanta aktörer hänvisar till statliga program när de organiserar
arbetet i förhållande till policyproblemet. Det omvända förhållandet gäller ock-
så: programmen kan efterlevas till punkt och pricka utan att policyproblemet

                                                                                                                                         
offentligt kräver bör förändras genom mer omfattande statliga eller kommunala åtgärder”. I av-
handlingen har begreppet en annan betydelse!
62 Se Bostedt, 1991 s 40 som formulerar sitt policyproblem som ”Hur skapa en bra arbetsmiljö för
kommunalt anställda”? och Söderholm, 1991 s 6  ”Hur utformas och utvecklas den näringslivspo-
litiska verksamheten i kommunerna”? Se även Carlsson, 1993 s 76 som använder tre
policyproblem; a) Hur går det till att åstadkomma en lokal kommersialisering kring bearbetningstek-
nik med hjälp av högeffektslaser? b) Hur går det till att förvandla utdöende byar till framtidsbyar? c)
Hur går det till att åstadkomma byutveckling nerifrån?
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kommer närmare sin lösning. En viktig konsekvens av distinktionen blir att
det blir möjligt att offentlig policy kan existera utan att program i någon form
existerar.63

Ett problem i samhället (socialt problem) är en omständighet som av ett
relativt stort antal personer definieras som en avvikelse från ett förväntat till-
stånd. Sociala problem kan diskuteras från en objektiv eller subjektiv sida.
”Objektiva” mått kan identifieras genom att sammanställa statistik över sociala
variabler, t.ex. arbetslöshet, skilsmässor, alkoholkonsumtion, brottsfrekvenser,
inkomstfördelning, socialbidrag m.m. Ur ett subjektivt perspektiv är agregera-
de ”objektiva” mått inte relevanta eftersom man kan ha det bra på ett område
och dåligt på ett annat. Man kan diskutera om det objektiva tillståndet skulle
vara en nödvändig förutsättning för det subjektivt uppfattade sociala pro-
blemet, men någon tillräcklig förutsättning är det knappast.

”Sociala problem” bör definieras utifrån subjektiva utgångspunkter, dvs. det
människor anser vara ett problem är också ett problem. Om det saknas objek-
tiva förutsättningar för problemet är det troligt att svårigheterna ligger i fors-
karens oförmåga till förståelse av hur människor uppfattar tillvaron.64 Om
människor anser att tillståndet är ett socialt problem, är det fortfarande ett so-
cialt problem även om vetenskapliga ”fakta” skulle kunna ”bevisa” motsatsen.

Sociala problem handlar om politik. Det handlar om konflikter rörande
problemdefinition eftersom människor har skilda uppfattningar om hur verk-
ligheten ser ut och om den förväntade verkligheten. Även om man kommer
överens om vad det sociala problemet består i, behöver man lösa frågan hur
man bäst ska arbeta för att förbättra situationen. Människor har även då skilda
värderingar om medlen.65

Genomförande

Den första materialinsamlingen genomfördes under åren 1985-87 i ett forsk-
ningsprojekt finansierat av Skolöverstyrelsen. Flera delrapporter har redovi-
sats.66 År 1993 utfördes en intervjuundersökning i alla högstadieskolor. År
1995 utfördes en ytterligare och fullständig undersökning tillsammans med en

                                               
63 Hjern, 1985a.
64 Stevrin, 1984 s 30ff. Se diskussion om begreppet samhällsproblem i Hanberger, 1997 s 57-59.
65 Fuller & Mayers, 1981 s 100f; Nelson, 1974 och Manning (red.), 1985.
66 Hjern, 1985b; Hjern & Löfquist, 1986a,b och Löfquist, 1988.
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projektgrupp vid Skolverket.67 I avhandlingen finns därför, i beskrivningen av
skolornas organisering, också information om hur skolorna organiserade sitt
arbete 1993. Den huvudsakliga jämförelsen görs dock mellan åren 1986 och
1995.

Licentiatuppsatsens ambition var bl.a. att jämföra ett antal skolor vid en be-
stämd tidpunkt.68 Det forskningsmaterial som här presenteras innebär nya
möjligheter - och problem - att beskriva vad som har förändrats i skolorna
och vad dessa förändringar i så fall beror på. Doktorsavhandlingen betonar
jämförelsen över tid i de undersökta skolorna. Licentiatuppsatsens grund-
läggande metodiska vägval utvecklas delvis men är inte drastiskt annorlunda.
Skolverksgruppen blev instruerade att inte särskilt läsa in sig på området. För-
beredelserna handlade om att förstå intervjutekniken.

Policyproblemets, ”Hur stödjer man elever med särskilda behov?”, statsve-
tenskapliga intresse motiverades i licentiatuppsatsen med följande argument:

• Policyproblemet har under 1970- och 80-talet varit föremål för intensiv
debatt både på lokal och nationell nivå.

• Frågan är välkänd och ständigt aktuell.
• Många har personliga erfarenheter av att vara en elev med speciella behov.
• Skolan har reformerats med ett nytt statsbidragssystem och en ny läroplan

(LGR 80). Ett av de områden som reformerna försökt påverka har varit elever
med speciella problem.

• Kunskapen om hur man praktiskt försöker lösa policyproblemet är brist-
fällig.

Syftet med uppsatsen var att beskriva variationen i aktörernas sätt att arbeta
med/organisera sig för elever med särskilda behov och att beskriva fördel-
ningsresultat och försöka förklara dessa med hjälp av arbetsformerna. En
utgångspunkt för licentiatuppsatsen var att mångfalden ”nyordningar”, som
integreras i den lokala skolvärlden innebar att betydande oklarheter skulle upp-
stå. Vi förväntade oss stora variationer i skolornas sätt att organisera sig.
Variationen förväntades kunna förklaras på olika sätt:

• ”Nyordningarna” gav olika lokala grupperingar som politiker, tjänstemän,
skolledare, fackföreningsrepresentanter, lärare, elever och föräldrar anledning
att ompröva sina egna och testa andras positioner i anslutning till policy-
problemet.

                                               
67 Projektgruppen bestod av undervisningsrådet Karin Nyström, projektledare (intervjuer i Troll-
hättan, Norrköping och Karlstad), Jan Jansson (intervjuer i Lund, Göteborg och Kungsbacka) och
K-G Lundberg (intervjuer i Luleå, Åre och Robertsfors). Dessutom medverkade Staffan Carlsson
och Jonas Österberg  med kompletterande intervjuer och databehandling.
68 Löfquist, 1988.
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• Lokala grupperingars genomslagskraft i skolan skulle kunna bero på kom-
munernas förvaltningsstrukturer, politiska majoritetsläge, bebyggelse- och
befolkningsutveckling etc.

Variationen i skolornas sätt att organisera sig för policyproblemet skulle
också kunna uppstå delvis beroende på att

• Alla skolor inte funnit sina former för handling. Detta behövde inte bero
enbart på den i alla organisationer vanliga oviljan till förändring av arbetsfor-
mer. De påbjudna nyordningarna var många. Flera av dem, som att gå från en
regel- till en målstyrd skola, var intellektuellt svårhanterliga och andra, som att
skapa ”en skola i skolan” (dvs. arbetsenheter), var praktiskt svåra att ge en in-
nebörd skild från redan etablerade arbets- och mötesformer.

Även om avhandlingens syfte är annorlunda i jämförelse med licentiatupp-
satsens, så finns goda möjligheter att jämföra några slutsatser som drogs av
materialet 1986 med det nya materialet 1995 och att diskutera i vad mån det
ekonomiska och förvaltningspolitiska systemskiftet påverkats. Nedan redovisas
några av slutsatserna från licentiatuppsatsen.
• Läroplan och förstärkningsresurs var ej nödvändiga att förstå för de aktörer

som arbetade med elever i behov av stöd. De program som fanns (även
kommunala) hjälpte, med andra ord, inte aktörerna i arbetet. Självklart satte
den totala resursramen gränser för verksamheten, men det var ointressant
för aktörerna varifrån resurser härstammade.

• I den mån kommunala behovsprofiler används för att tilldela resurser till
skolan är kriterierna ej relevanta för arbetet med elever med speciella behov.
De kriterier och värderingar som personer hänvisar till återfinns inte i
kommunala behovsprofiler - man arbetar med ”sunt förnuft” och försöker
göra så gott man kan. Lejonparten av lärarna bryr sig inte om behovskate-
goriseringen. Uppfattningen grundar sig på insikten att tilldelningssättet inte
har mycket att göra med hur man på skolan använder resurser på elevgrupper.

• Ingenting pekar på - i förhållande till policyproblemet - att statsmakterna
och kommunerna haft kontroll över verksamheten. Förändrade arbetsfor-
mer och resursanvändning är resultat av interna orsaker. Skolstyrelsens
politiker och centrala tjänstemän inom kommunerna har ingen kontroll
över varken former eller innehåll i aktörernas arbete. Glappet mellan vilka
som bör ansvara för policyproblemets innehåll och de som faktiskt handlar
är stort.

• Skolans verksamhet och ”organisation” är inte hierarkisk och skolan präglas
inte av någon enhetlig organisationsprincip. Den möjliga kopplingen mellan
arbetsformer och resursanvändning är osäkert; mycket beroende på att ar-
betsformerna i sig är diffusa. Av enkäten framgår, att arbetsformerna till
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största delen utgår från några få enskilda individer. Det är endast en minoritet
som arbetar i grupp.

• Det finns ingen systematisk utvärdering av arbetsformer och dess resultat.
• På ett mindre antal skolor saknas det koppling mellan de individer som de-

finierar vilka behov som finns, och de som arbetar med prioritering. Det
verkar som om elevernas intresse inte tas tillvara vid resursprioriteringen. I
dessa skolor handlar det mer om ämnesvisa behov.

Fallstudierna

Metoden i avhandlingen är i grunden av fallstudiekaraktär. Det handlar om ett
fåtal skolor som studeras utifrån olika typer av material. Vad som framförallt
karakteriserar fallstudier är att forskaren främst intresserar sig för vad som kan
kallas utveckling, förändring och helhet snarare än för hur enskilda variabler
hänger samman. Fallstudiemetoden har både fördelar och nackdelar. En defi-
nition som betonar fördelarna kan tas från Sharan Merriam:

Fallstudier innebär ett sätt att studera komplexa sociala enheter som består av mul-
tipla variabler som kan vara av betydelse för att förstå företeelsen i fråga. Metoden är
förankrad i verkliga situationer och därför resulterar fallstudier i en rikhaltig och ho-
listisk redogörelse av företeelsen. Metoden ger bokstavligen insikt och upplysning på
ett sätt som vidgar läsarens kunskaper. Dessa insikter kan också utvecklas till tentativa
hypoteser som kan bidra till att strukturera framtida forskning.69

Urvalet av kommuner gjordes 1986 med hänsyn till politisk majoritet, stor-
lek, geografisk belägenhet och ekonomisk ställning. Ambitionen med urvalet
var att få så stor variation som möjligt mellan kommunerna. Det politiska läget
i kommunerna varierar från stabilt socialdemokratiska, stabilt borgerliga och
kommuner med skiftande majoritetsläge. Storleken varierar mellan kommuner
med mindre än 10.000 invånare, till kommuner med över 400.000 invånare.
Kommunerna är också spridda över hela Sverige, från Norrbotten i norr till
Skåne i söder. Skattekraften och den kommunala skattesatsen skiftar betydligt.
När det har funnits flera rektorsområden och flera högstadier inom kommu-
nen, har medelskolor valts, både vad gäller geografi och placering i eventuella
sociala profiler.70 Dessa urvalskriterier användes 1986 för att starta intervjustudien.
Det fanns i projektets initieringsfas ingen välutvecklad plan om att samla in ytterligare
data av kvantitativ karaktär. Frågan om i vilken utsträckning de valda skolorna

                                               
69 Merriam, 1994 s 46.
70 Sociala profiler (Sop) är ett sätt att behovskategorisera olika rektorsområden genom olika
”objektiva” mått som t.ex. socialbidragstagare m.m.
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var representativa för en s.k. totalpopulation var mindre intressant. Styrkan
med kvalitativa studier - vilken denna avhand-ling måste karakteriseras som,
trots att den innehåller en mängd kvantitativa data - är inte deras representati-
vitet.71

De undersökta skolorna ligger i kommunerna: Smedjebacken (1A), Norr-
köping (1B), Robertsfors (2A), Luleå (2B), Göteborg (2C), Lund (3A), Ludvika
(3B), Åre (4A), Kungsbacka (4B), Karlstad (4C) och Trollhättan (T1). De siff-
ror och bokstäver som finns efter kommunen grundar sig på den
kategorisering som gjordes 1986 av skolorna i olika organiseringstyper. Kom-
mu-nerna är således utvalda för att vara så olika varandra som möjligt, medan
skolorna - där det är möjligt - är valda utifrån kriteriet att vara likartade.

Tre olika datamaterial har samlats in. Först genomfördes 1986 respektive
1995 en intervjuundersökning med snöbollsteknik.72 För att bl.a. kontrollera
intervjuundersökningens resultat utarbetades en enkät till alla lärare på de un-
dersökta skolorna.73 Enkätfrågornas konstruktion byggde på den första
intervjuundersökningen. Enkäten (se Bilaga) skickades ut i början av maj
1986, när intervjuerna hade slutförts. I Trollhättan delades enkäten ut till lä-
rarna i mitten av höstterminen 1986. Samma enkät, med en kompletterande
fråga, skickades ut i maj 1995. Skolledningen på skolorna skötte utdelning och
insamling i båda fallen, och har inte själva svarat på enkäten. Enkäten riktades
till lärare som var fast anställda på skolorna. Enkäten var helt anonymiserad.
Med undantag för tre skolor (3A, 3B och 2C) ligger svarsfrekvensen på över
50%, och med ett totalt medelvärde på 63,7%. Resultatet är för övriga skolor
acceptabelt. År 1995 var svarsfrekvensen något bättre. Internbortfallet för de
frågor som redovisas är marginella.

Tabell 2.1  Antal inlämnade enkäter och svarsfrekvens
Antal
inlämnade 1986

Procent
inlämnade
1986

Antal
inlämnade
1995

Procent
inlämnade
1995

1A Smedjeskolan 24 60 22 59
1B Norrskolan 25 89 22 100
2A Forsskolan 22 100 28 100
2B Åskolan 34 89 22 100
2C Göteskolan 20 57 16 60
3A Lundaskolan 10 38 25 100
3B Luddeskolan 12 40 16 64
4A Åreskolan 23 100 20 100
4B Kungsskolan 20 54 24 68

                                               
71 Devine, 1995 s 142.
72 Mer om ”snöbollsteknik” s 75.
73 Vid analysen av den första enkätomgången upptäcktes att intervjuresultaten inte stämde överens
på Göteskolan. Därför gjordes fler intervjuer på den skolan och vi upptäckte då att de första inter-
vjuerna utförts inom en arbetsenhet och att det fanns ”vattentäta” skott till övriga delar av skolan.
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4C Karlsskolan 23 92 16 72
T1 Trollskolan 35 92 29 85
Summa 248 240

Medel 73,7 82,5

Det tredje materialet handlar inte om själva organiseringen utan om hur
skolorna fördelat sina resurser, dvs. ett viktigt ”resultat” av organiseringen.
Materialen är en blandning av både kvalitativa och kvantitativa datamaterial.
Kanske särskilt inom ämnet sociologi ses multimetodansatser där kvalitativa
och kvantitativa metoder kombineras som både fruktbara och önskvärda.
Detta understryks av Danermark m.fl. som skriver:

Vi kommer att hävda, för det första, att man inte i förväg kan utesluta en viss typ av
metod och, för det andra, att metoder med fördel kan kombineras i det praktiska
forskningsarbetet. Detta får dock inte sammanblandas med metodrelativism - tvärt-
om försöker vi presentera begrepp och antaganden, som möjliggör ett medvetet val
av design och metod. ”Allt är tillåtet” som Paul Fayerabend (1977) uttrycker det, men
vi vill göra det viktiga tillägget ”men allt är inte lika lämpligt”. Denna hållning vill vi
benämna kritisk metodpluralism, där grunden för vad som är lämpligt och inte
lämpligt återfinns i relationen mellan metateorin och metoden, dvs. i metodologin. Vi
är dock ingalunda ensamma om att argumentera för en multimetodansats och dess
fruktbarhet. Inom sociologisamfundet har följande synpunkter förts fram och vunnit
stor uppslutning: (1) att distinktionen mellan kvantitativ och kvalitativ metod förlorat
relevans, (2) att det inte finns någon ”universalmetod”, båda ansatserna har sina do-
mäner och relevans, samt (3) att det finns ett stort värde i multimetodansatser.74

Det bör betonas att analysenheterna i avhandlingen inte avgränsades till att
enbart gälla skolan med dessa val. Intervjuarbetet måste starta någonstans. Att
det empiriska materialet - intervjuerna utfördes först, sedan enkätutskick och
till sist insamlades resursanvändningsdata - begränsar sig till att gälla lärare och
skolledare är i sig ett empiriskt resultat. I flera kommuner hade inte intervjuer
med politiker eller högre tjänstemän behövt göras p.g.a. att dessa inte hade
med organiseringen att göra. Intervjumetoden som används är inte beroende
av det urval som gjorts av kommuner och skolor. Däremot är hela metoden
eller ansatsen beroende av att det finns individer eller aktörer som organiserar
sig runt policyproblemet. Ett stort antal intervjuer gjordes 1986 på gymnasie-
skolor i de utvalda kommunerna - i flera kommuner utfördes intervjuer i alla
gymnasieskolor. Otvivelaktigt uppfattades problemet vara stort, men någon
organisering fanns inte att analysera och därför avslutades den delen av under-
sökningen. Detta förhållande visar på ett tydligt sätt en möjlig brist med den
valda ansatsen. Det går inte att undersöka vad som kan kallas ”ickehandling”
trots att det valda policyproblemet existerar som ett samhällsproblem.

                                               
74 Danermark m.fl., 1997 s 222. Se även Lundquist, 1993 s 95ff och Merriam, 1994 s 179-183.
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Validitet

Alla data kan tolkas på olika sätt och det finns knappast något kriterium som
kan avgöra vilken tolkning som är mer ”sann” än något annat. På ett över-
gripande plan kan man ändå förvänta sig att författaren vid kvalitativa studier
diskuterar och använder sig av följande kriterier:

1.  Författaren bör visa en metodisk medvetenhet som gäller ”paradigm”,
teoretiska utgångspunkter och olika alternativ för datainsamling. Felkällor och
tillförlitligheten i datamaterialet bör diskuteras.

2.  Man bör som läsare kunna följa olika steg i tolkningen av datamaterialet
för att på så sätt - i varje fall på ett fiktivt plan - kunna uppnå krav på repliker-
barhet eller samstämmighet mellan olika bedömare. Konkret kan tolk-ningens
validitet i kvalitativa studier förbättras om forskaren t.ex. använder följande
arbetsmoment:

• Tolkning av t.ex. intervjumaterial kan diskuteras tillsammans med en
grupp av forskare för att på så sätt kunna uppnå en enhetlig tolkning.

• Man frågar dem som man intervjuat eller på annat sätt deltagit i undersök-
ningen om tolkningen stämmer med deras uppfattning. Validiteten i
intervjumaterialet bör bedömas intersubjektivistiskt dvs. om de undersökta
aktörerna känner igen sig i rekonstruktionen av den egna skolans organisering
är validiteten av det empiriska materialet accepterbar.75

• Om resultatet av tolkningen också stämmer med andra studier på samma
område ökar också tillförlitligheten.76

Förutom dessa kriterier för att öka undersökningens validitet kan det också
vara väsentligt att använda olika typer av datamaterial eftersom varje typ av
data har brister. I doktorsavhandlingen utnyttjas - förutom ovan nämnda ar-
betsmoment - olika datamaterial för att erhålla ett så tillförlitligt underlag som
möjligt och för att korrigera eventuella snedvridningar i en typ av material. Ett
flertal gånger har också kompletterande intervjuer gjorts för att korrigera
”underligheter” i det kvantitativa materialet. Validiteten ökar om material kan
brytas mot varandra.

Alla metodval påverkar resultaten. Det handlar dels om ansatsen som sådan;
hade en mer objektivistisk utgångspunkt valts skulle kanske strukturella fakto-
rer ha fått en mer framträdande plats i avhandlingen. När det gäller de
kontinuerliga val som gjorts inom intervjuer (vilka man intervjuat, hur man
ställt frågorna m.m.), enkät respektive resursdata så finns det uppgifter och

                                               
75 För en diskussion om validitet i kvalitativa fallstudier se Merriam, 1994 s 174-188.
76 Devine, 1995 s 145 och Wallin, 1996 s 94.
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uppfattningar som medvetet eller omedvetet har uteslutits. Det går att förhålla
sig på åtminstone två sätt gentemot presentation, analys och tolkning av det
empiriska materialet.

Man kan anse att metoden är olämplig eller felaktig i förhållande till pro-
blemställningen och att det empiriska materialet därmed får ett begränsat
värde. Med en annan metod, t.ex. en deduktiv ansats utifrån någon teori, skulle
materialet kunna struktureras och analyseras på ett mer tydligt sätt.

Man kan också ifrågasätta reliabilitet och validitet utifrån givna förutsättning-
ar. Skulle en annan forskare komma fram till samma bilder? Av den erfarenhet
som gjorts i projektet så är den typen av tillförlitlighet god. Bland annat gjor-
des 1995 i fyra skolor/kommuner kompletterande intervjuer, där ett flertal
aktörer blev intervjuade en andra gång, av annan projektmedarbetare. Viss ny
information tillkom, men bilderna blev påfallande lika. År 1986 hölls ett flertal
studiedagar där resultaten av projektet redovisades för berörda lärare. Lärarnas
attityder och resursdatamaterialet visar också en hög samstäm-mighet med in-
tervjuerna. En jämförelse mellan intervjuundersökningarna 1986, 1993 och
1995 visar att de tidigare undersökningarna ger en god grund för att förstå si-
tuationen i skolorna 1995.

Det är alltid en grannlaga uppgift att balansera mellan kravet att synliggöra
väsentliga aspekter från mer oväsentliga. Förutom intervjuer vid elva skolor vid
två olika tidpunkter finns i avhandlingen två enkätomgångar och två omfattande
statistikmaterial. Komplexiteten i ”verkligheten” tampas här med en kanske
minst lika stor komplexitet i ”forskningsverkligheten”. Intervjuer, statistik och
enkäter tagna för sig innehåller brister i större eller mindre utsträckning. Till-
sammans skulle bristerna kunna vara alltför stora och därför bör de empiriska
datamaterialen i största möjliga utsträckning tolkas tillsammans. Tagna för sig
är varken intervjuer, enkät eller resursdata tillräckliga för att uppnå basala krav
på vetenskaplig trovärdighet.

Trots att avhandlingen innehåller ett relativt omfattande material så finns det
många pusselbitar som saknas. Den mest uppenbara ”bristen” är avsaknaden
av mer djuplodande och dynamiska studier om hur arbetet fungerar ur ett
elevperspektiv.

När detta har sagts är det på tiden att betona styrkan och det unika i det
empiriska materialet. Dels handlar det om tre relativt omfattande material av
både kvalitativ som kvantitativ karaktär som både går att jämföra mellan fallstu-
dierna och över tid. Ett vanligt ”problem” med fallstudier är annars att det
sällan finns en utgångspunkt att jämföra med. En sådan nollpunkt finns i detta
material och dessutom är antalet fall många i jämförelse med andra fallstudier.
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Avhandlingens ansats - en sammanfattning

Avhandlingens problemställning handlar om hur politisk problemlösning fun-
gerar i praktiken i en miljö som karakteriseras av förändrade
förvaltningspolitiska och ekonomiska förutsättningar. Både i förra och i detta
kapitel har det betonats att avsikten med avhandlingen inte är att utvärdera
statliga reformer. Avhandlingen handlar om utförandeproblematik - inte om
genom-förande av statliga program. Att studera utförandeproblematik handlar
om att rekonstruera vad som i praktiken har hänt i relation till ett upplevt so-
cialt problem. Den forskningsstrategi som används för att rekonstruera
aktörernas handlande är en viss typ av policyanalys; implementationsforsk-
ning.

Policyproblemet används som utgångspunkt för att studera organiserad in-
teraktion. Policyproblemet är ett analytiskt begrepp: det kan vara en mer eller
mindre välgrundad hypotes, det kan vara en fråga eller ett påstående. Policy-
problemet är den fråga som forskarens nyfikenhet vill få svar på, den som
”verkligheten” kan hängas upp på. Avhandlingens policyproblem är ett relativt
begränsat område både inom skolan och i samhället i stort. Att koncentrera sig
på en särskild uppgiftshantering är en begränsning i sig.

I avhandlingen används en idealtyp som består av de fyra funktionerna be-
hovsinventering, prioritering, resursmobilisering och utvärdering. Det är ett
tänkt sammanhang som inte får sammanblandas med verkligheten. Idealtypen
är ett metodiskt hjälpmedel som läggs som ett nät över verkligheten och har
inte som syfte att avbilda eller beskriva verkligheten. Om verkligheten inte
stämmer överens med idealtypen är det ”verklighetens problem”. Med hjälp av
idealtypen kan man upptäcka avvikelser från den ”rena” modellen och dessa
avvikelser kan bli föremål för fortsatt forskning. En idealtyp kan defini-
tionsmässigt inte falsifieras, den är bara mer eller mindre användbar i konkreta
fall. När mönster av uppfattade handlingar har rekonstruerats empiriskt kallar
vi detta för en implementationsstruktur. Denna är en rekonstruktion av hur
vissa individer uppfattar sina roller/uppgifter när man organiserar sig.

I detta kapitel har ambitionen varit att formulera ett socialt handlingsteore-
tiskt perspektiv vilket bl.a. betonar att ”verkligheten” skapas genom männi-
skors uppfattningar om den. Detta ontologiska val förde med sig en rad krite-
rier för metodvalet. Att studera organiserad interaktion med detta perspektiv
innebär att man - i princip - förnekar att det finns objektiva ”sociala fakta”
som väntar på att bli upptäckta. Verkligheten ses som sociomateriell. Omgiv-
ningen/strukturerna skapas och får sin betydelse genom de undersökta
individerna. Det är individernas meningsskapande som är intressant ur en so-
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cial handlingsteoretisk synvinkel. Handlingarna får sin betydelse genom det
sammanhang där de ingår. Det meningsfulla sammanhanget kan grundas både i
uppfattade strukturella begränsningar som påverkan från rationellt agerande
individer.

Produktionen och reproduktionen av samhället är ett resultat av individer
som handlar. System och strukturer behandlas som analytiska abstraktioner
dvs. system och strukturer är inte verkliga (eller verkligheten), utan aspekter av
verkligheten som lyfts fram för analytiska syften. Individer ingår alltid i en
mängd olika system där varje individ kan medverka i olika funktioner för att
reproducera systemet. En svårighet med systemteorin är att avgränsa analys-
enheten. Detta kan man som forskare göra på två sätt: antingen formellt och
teoretiskt (deduktivt) eller induktivt. I avhandlingen används det senare alter-
nativet utifrån subjektivistiska utgångspunkter.

Forskaren bör inte manipulera aktörernas egen förståelse av hur och varför
de ingår i ett socialt sammanhang. Grundläggande är att det är aktörens sub-
jektiva rationalitet som primärt är ett vetenskapligt forskningsområde.
Forskarens egen rationalitet skall utnyttjas till analys av aktörernas subjektiva
rationalitet. Det är meningsskapandet i det sociala handlandet som ska stude-
ras. Enskilda handlingar får sin innebörd genom det sammanhang som de ingår
i. Sociala enheter bildas av enskilda individer som väljer att arbeta tillsammans
och det är endast genom individerna som forskaren kan hitta analysenheten -
som därmed blir en vetenskaplig konstruktion. Analysenheten kan därmed
inte i förväg definieras till formella organisationer om forskaren syftar till att
analysera ”kollektivt” handlande ur relevanta aktörers perspektiv.
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 3 
Det svenska systemskiftet och elever i behov

av stöd

Den svenska ”välfärdsstaten” började byggas ut under 1930-talet och medför-
de efterhand en allt mer omfattande offentlig sektor. En grundläggande idé
med konstruktionen av den sociala välfärdsstaten var att medborgarna skulle få
vissa rättigheter i jämförelse med den tidigare mer allmosebaserade fat-
tigvården. Det gamla samhällets orättvisor skulle arbetas bort genom centrala
politiska beslut och tjänstemännens planering och intervention. Förtroendet
för modellen byggde på att medborgarna uppfattar handläggningen som rätt-
vis. Vad som skiljer dagens situation från gårdagens är att dagens uppfattade
orättvisor inte går att skylla på ett gammalt privilegiesamhälle. Dagens problem
kan delvis ses som ett resultat av demokratiskt fattade beslut. Det politiska
systemet byggdes upp enligt en modell där folkrörelser, intresseorganisationer
och politiska partier hade till uppgift att identifiera samhälls-problem och
ställa krav på lösningar.1 När väl demokratiskt förankrade beslut fattats har
tanken varit att tjänstemän skulle verkställa dem.2 Tjänstemännens roll ansågs
vara relativt okomplicerad och byggdes upp enligt byråkratiska organi-
sationsformer. I positiv mening var byråkraten garant för en enhetlig och rätt-
vis handläggning: tjänstemannen skulle skapa förutsägbarhet genom att
tillämpa de centralt fattade reglerna och besluten på ett likartat sätt för likarta-
de ärenden. Detta är en av de viktigaste principerna i det som brukar kallas
rättsstatlighet. De nya rättsliga styrdokumenten som brukar kallas ramlagar
och mållagar kännetecknas av att de inte längre innehåller regler.3 Ram- och
mållagar anger i bästa fall en grov färdriktning. Ansvaret över tillämpning har
avförts från centrum till lokala aktörer. Därmed minskar möjligheterna att i
förväg räkna ut vad som gäller: den enskildes rättssäkerhet minskar. Införan-
                                               
1 För en diskussion om begreppet politik se t.ex. Birgersson & Westerståhl, 1992; Björklund, 1976;
Dahl, 1991; Giddens, 1977; Gustafsson, 1983; Jansson, 1969; Jones, 1969; Leftwich, 1984; Lucas,
1966 och Lundquist, 1993 s 23ff.
2 Albrow, 1972.  Debatten om förhållandet mellan det demokratiska beslutsfattandets former och
beslutens innehåll behandlas i det här sammanhanget inte vidare. Se Boström, 1988.
3 För en diskussion om ramlagar och rätt se t.ex. Esping, 1994; Gustafsson, 1987 s 25f; Hayek,
1973; Hydén, 1984; Lidström, 1991; Lyttkens, 1988 s 25ff; Petersson, 1987; Söderlind & Petersson,
1988 och Teubner, 1983.
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det av ramlagar och avskaffandet av ”öronmärkta” statsbidrag kan tolkas som
om staten anpassat sina normer till den rådande sociala verkligheten. När
normer eller regler förändras sker det ofta som en bekräftelse på redan ändrade
handlingsmönster.

En fråga i detta sammanhang är i vilken utsträckning skolans elevvårdande
verksamhet uppfyller kravet på rättssäkerhet. I jämförelse med andra områden
inom rättsväsendet finns det forskare som menar att elevvården karakteriseras
av en högre grad av godtycke, dvs. att handläggningen av ärenden både kan ta
hänsyn till klientens eller tjänstemannens behov:

Om vi granskar elevvården utifrån ovanstående diskussion, finner vi att rättssäkerhe-
ten ges få garantier. Det kan ses som en självklar följd av att skolan som helhet och
elevvården inte ses som konfliktlösande i läroplan, skollag och skolstadga (förord-
ning). Skolgången ses som en resurs som alla barn har rätt till även om skolplikten gör
den till ett tvång. Elevvården ses som en hjälp som ger elever med svårigheter möjlig-
het att utnyttja den resursen. De flesta åtgärder inom elevvården regleras därför inte i
lag. Den lokala skolan ges stor frihet att utforma sitt beslutsfattande, enligt eget gott-
finnande.4

Allmänt kan man konstatera att ju större osäkerhet som måste hanteras desto
svårare blir det. De mest problematiska offentliga åtagandena kan karakterise-
ras som dynamiskt interventionistiska.5 Det gemensamma för dynamiskt interven-
tionistiska åtgärdsprogram är att de a) på olika sätt försöker påverka enskilda
medborgares beteende i en dynamisk process, b) att kunskapsläget om vad
som fungerar är osäkert och att c) variationerna ”på fältet” är stora.6 Ett åt-
gärdsprogram för en elev fungerar bara under vissa omständigheter och
förändras omständigheterna så förändras förutsättningarna för att genomföra
åtgärdsprogrammet. Det ligger kanske i sakens natur att det inte går att styra
eller koordinera skolpersonalens beslut och handlingar genom ”politiska” be-
slut för den här typen av verksamhet. Politikerna måste lita på att skolans
personal har en tillräcklig professionell kunskap för att ”klara av” problemen.
De måste ges en rätt att på eget ansvar och självständigt bedöma vilka åtgärder
som är lämpliga i det enskilda fallet. Därmed har den ”offentliga politiken” i
praktiken hamnat hos den lägsta verkställandenivån. Den vanliga distinktionen
mellan politik och verkställande har upplösts i ett töcken av osäkerhet där det
blir svårt eller omöjligt för elever och föräldrar att utkräva något slags ansvar.
Problemet kan kallas för demokratins svarta hål. Det statsvetenskapliga intresset
med avhandlingen kan också uttryckas som ett försök att beskriva hur ett av

                                               
4 Näsman & Lundén, 1980 s 160.
5 Rothstein, 1994  s 96.
6 Ibid., s 96.
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”de svarta hålen” i demokratin fylls med ett innehåll och att förklara de föränd-
ringar som skett i den organiserade interaktionen mellan 1986 och 1995.7

Det förvaltningsmässiga systemskiftet

I slutet av 1960-talet svalnande tron på att central planering och intervention
skulle kunna lösa lokala problem. Under 1970-talet började man mer och mer
betona den lokala nivåns egen förmåga. De lokala myndigheterna fick större
formella möjligheter att ta egna initiativ. Genom kommunindelningsrefor-
merna under 1960- och 70-talen skapades politiska/administrativa enheter
som var tillräckligt stora för att kunna administrera många centralt reglerade
områden. Från den centrala nivån söktes lösningen på styrbarhets - och plane-
ringsproblem i en strävan mot decentralisering, dvs. en omfördelning av makt
från centrala till lokala politiska organ. 8 Centralstatliga åtaganden fördes över
till kommunerna: expansionen av ”välfärdsstaten” handlar till stor del om en
kommunal serviceexpansion.9 Antalet kommunala tjänstemän ökade, antalet
förtroendemän minskade. Nya politiska och ekonomiska problem kan ses
som ett resultat av denna utveckling. 1990-talets ekonomiska kris har ytterliga-
re satt press på både statens och kommunernas förmåga och trovärdig-het.

Under 1980-talet har det skett en organisatorisk och retorisk ”över-
flyttning” från ett rättsstatligt ideal där centrum utreder och beslutar, lokala
verkställare utför och centrala myndigheter kontrollerar att centrala ambitioner
får genomslag i praktiken. I den nya modellen betonas att initiativ och föränd-
ringskraft framförallt finns i den lokala demokratin. Centrum skall i den nya
modellen lägga fast mål för verksamheten medan de lokala aktörerna får stor
frihet att välja hur man skall gå tillväga för att uppfylla målen. Kontroll och
inspektion har ersatts med informativ utvärdering.

Det går att hitta både för - och nackdelar med en sådan utveckling. Det kan
hävdas att den formella maktens förflyttning till det lokala innebär att viktiga
                                               
7 Rothstein,1994 s 98. Anomalin med det svarta hålet är något haltande utifrån astronomiska ut-
gångspunkter eftersom hålet inte kan fyllas med ett innehåll. Det svarta hålet absorberar allt som
kommer i dess närhet.
8 Begreppet decentralisering är ett av flera mångtydiga begrepp i statsvetenskapen. Se t.ex. Bror-
ström, 1987; Gidlund, 1990; Lane, 1984, 1985, 1992; Lundquist, 1972; Montin, 1990; Rhodes,
1981; Selle, 1991; Sharpe, 1979 och Smith, 1985. Se också Hytter, 1991. För en internationell över-
sikt av decentralisering m.m. inom skolområdet se Daun, 1993.
9 Det bör påpekas att trenden inte är helt entydig. Under efterkrigstiden har t.ex. arbetsförmedling,
vägväsende, polis, åklagare, underrätterna i domstolsväsendet och exekutionsväsende centraliserats
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behov bättre kan tillgodoses.10 Samtidigt finns uppenbara risker att det poli-
tiska systemets legitimitet mer och mer urholkas när lokala skillnader - inom
och mellan kommuner och landsting - börjar uppfattas som orättvisor.11

Orättvisor har ibland ansetts vara så stora att staten på vissa områden beslutat
att återhämta decentraliserade verksamheter från kommuner eller att besluta
om nya former av lagar som syftar till att garantera enskilda individers rätt till
service och hjälp, s.k. rättighetslagar. Det gäller inom områden som bl.a. miss-
brukarvård, omsorger, handikappvård, barnomsorg och psykiatri. Huvudtanken
är att staten genom tvingande lagstiftning skall garantera enskilda medborgare
viss typ av service. Man kan fråga sig om kommunernas självständighet börjar
minska.12 Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) skriver:

Frågan kan därför ställas om spänningen mellan de nationella intressena kan förenas
Fmed det kommunala intresset av att driva skolan kostnadseffektivt sett i ett något
längre tidsperspektiv. Om inte kommunerna klarar av att tillhandahålla utbildning
med god kvalitet på grund av andra påfrestningar i den kommunala ekonomin kan
frågan om förnyat sektorsbidrag behöva aktualiseras eller huvudmannaskapet ifråga-
sättas.13

1980-talets förvaltningspolitik grundade sig på tanken att den nationella poli-
tiska ledningen formulerar övergripande mål för de offentliga verksamheterna.
Målstyrning kan beskrivas som att verkställarna ansvarar14 för att formulerade
mål nås genom att välja de bästa metoderna. Lokala tillämpare avgör på vilket
sätt målen skall uppnås. För att inte fullständigt lämna över kontrollen, t.ex.
över skolans utveckling, till lokala tillämpare, är tanken att utvärderingar skall
utföras så att korrigeringar kan ske.15 Ett grundläggande problem med mål-
styrning i många offentliga verksamheter är att målen blir allmänna och mång-
tydiga: en kvalitativ utvärdering blir svårhanterlig. Även om man inte kan säga
att centralstaten totalt har släppt greppet över skolan - vi har fortfarande en

                                                                                                                                         
från kommunerna till staten. Huvudlinjen är dock en decentralisering från staten till primär eller
landstingskommuner.
10 Senare görs en distinktion mellan ”positionsmakt” och ”problemlösningsmakt” varvid den för-
sta har att göra med aktörernas formella maktbefogenheter. Problemlösningsmaktens teoretiska
utgångspunkter bygger på att makt ses som socialt handlande som äger rum under olika förutsätt-
ningar och begränsningar. Genom att studera organiserad interaktion kan det aktuella norm-
systemet preciseras. Jfr. Petersson, 1987 s 115.
11 Som Bo Lindensjö påpekar kan det inte uteslutas att de sämst ställda saknar lätt identifierbara
representanter och samtidigt har särskilda behov. Se diskussion om begreppet rättvisa i Dahl, 1991
s 125ff; Lewin, 1990 s 57ff; Lindensjö, 1992 s 305ff och Rothstein, 1994 s 38-70.
12 Wallenberg, 1994. Socialstyrelsen skriver följande: ”I en krympande ekonomi blir det samtidigt
allt viktigare att staten aktivt tar ansvar för att bevaka barns och ungdomars rätt, följer upp kvali-
tetsaspekter och det nationella målet om likvärdighet.” (Socialstyrelsen, 1994 s 199).
13 Ds 1994:56 s 15.
14 Se diskussion om ansvarsbegreppet i Downie, 1964; Lundquist, 1988, 1991 och Thompson,
1987.
15 Franke-Wikberg  (red.), 1989 och DsU 1987:1.
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nationellt giltig läroplan och ett skolverk som skall styra genom utvärdering -
så aktualiseras frågan vem som styr vem i ett målstyrt och decentraliserat sy-
stem.

Den moderna förvaltningspolitiken verkar mer och mer fjärma sig från
rättsstatliga ideal, dvs. att säkerställa likvärdighet, förutsägbarhet och rättssä-
kerhet för den enskilde. Den moderna förvaltningspolitiken strävar efter det
motsatta: att skapa förutsättningar för lokal anpassning och flexibilitet. Den
lokala ”förändringen” tilldelas ibland t.o.m. ett värde i sig. Men vilken betydel-
se har den nya förvaltningspolitiken och formella organisationsförändringar
fått för de människor som till slut berörs av de nya tongångarna?16 Frågan är
betydelsefull, men svar lyser i hög utsträckning med sin frånvaro.17 Avståndet
mellan det som bör vara och det som är ökar.

Samtidigt visar studier att legitimiteten för det formella politiska systemet
minskar.18 De politiska partierna tappar mer och mer greppet över sina välja-
re, och väljarna visar stadigt ett minskat förtroende för sina representanter.19

Diskussionen om bl.a. det minskade förtroendet från allmänheten också inne-
bär en kris för de politiska partierna är en omdiskuterad fråga bland
statsvetare. Många menar att så är fallet medan andra menar att ”partiernas
kris” är starkt överdriven.20

Sammantaget är de flesta forskare överens om att det skett kraftiga föränd-
ringar av både politiska och administrativa förutsättningar även om värde-
ringen om förändringarnas betydelse skiftar. Ibland används t.o.m. begreppet
revolution för att beskriva pågående förändringsprocesser.21

                                               
16 Sejersted, 1985 och Söderlind & Petersson, 1988 s 23ff.
17 Scharpf, 1977 s 346 och Socialstyrelsen, 1994:4. Selle skriver följande i en George Orwellsk
anda: ”Det räcker inte med att tro där det går att veta. Vi måste här skydda oss mot dem som ge-
nom språket försöker göra sina egna intressen och sin egen ideologi till allmänna empiriska
sanningar” Selle, 1991 s 124. Olof Petersson skriver att ”Det innevarande tidsskedet är ett sådant
där diskrepansen mellan samhälle och samhällsbild blivit särskilt stor... Det låter sig visas att sam-
hällets eftersläpande självförståelse utgör ett hinder för förståelsen av väsentliga, nu pågående
förändringsprocesser”  Petersson, 1989 s 9.
18 Gustafsson, 1987; Gustafsson & Lidström, 1989; Olsen, 1983, 1990 och Rothstein, 1991.
19 Holmberg & Weibull, 1991.
20 Sannerstedt, 1994 s 113. För ytterligare inlägg i debatten se Bäck, 1995; Håkansson, 1995 och
Pierre & Widfeldt, 1995.
21 Brunsson, 1991 s 173 och Lyttkens, 1988 s 18.
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Den nya förvaltningspolitikens problem

Hur vi än beskriver utvecklingstendenser i Sverige under efterkrigstiden så har
osäkerheten ökat. Det rättsliga och politiska ansvaret har blivit diffusare: Vem
kontrollerar vem? Var tas det politiska ansvaret ut? Vem kontrollerar verk-
samheten? Målstyrning och decentralisering har radikalt förändrat förutsätt-
ningarna för ”gamla” makthavare och ökat handlingsutrymmet.22 Den komp-
lexa, ”legala” situationen, t.ex. på skolans område, har givit ett handlingsutrym-
me som i det närmaste är obegränsat. Uppfattningen om upplevt hand-
lingsutrymme varierar dock kraftigt bland högre tjänstemän och politiska sty-
relser.23 Vilka blir konsekvenserna när lokala aktörer inser vilka friheter och
möjligheter som står till buds i nya modeller för styrning och kontroll?

Att en beskrivning av ”reformverkligheten” också borde beskriva den
”problemverklighet” som skolans aktörer uppfattar är tveksamt. Forskning
och utvärderingar har visat att det finns ett stort avstånd mellan intentioner
och den verklighet som existerar på enskilda skolor. Ett tema i dessa studier är
att centralt producerade mål, program och riktlinjer inte har någonting med
praktiken i skolorna att göra.24 Avhandlingen utvärderar inte genomförandet
av statliga skolreformer. Den föreställning om verkligheten som används som
utgångspunkt för att välja metod för avhandlingen är inte den rättsstatliga där
lagen reglerar och ger förutsättningar för handling eller där mål konstrueras av
statsmakterna för att sedan verkställas av lokala tillämpare. Teoretiskt kan det
lika gärna vara tvärtom. Eller som Rhodes uttrycker det:

Second, the concept of goals as the outcome of a political process within and bet-
ween organisations acts as a corrective to the ‘top-down’ view of intergovernmental
relations - for example, the view that goals are determined by central departments
and implemented by local authorities....Indeed, it is relevant to ask if goals are de-

                                               
22 ”Om detta är en fråga om maktbalans är detta fallet också i fråga om målstyrning. Denna öppnar
ett ökat handlingsutrymme och frirum om vilket kamp kommer att stå mellan olika intressen och
kulturer. Lärare, skolledare och politiker kan komma att dra åt olika håll. Lösningen på de problem
av detta slag som kan komma att uppstå ligger i det krav på utvärdering som åtföljer såväl decent-
ralisering som målstyrning, definitionsmässigt främst det senare” Lindblad & Wallin, 1992 s 13.
Från ett marxistiskt inspirerat perspektiv skulle man kunna tolka styrreformerna i relation till det
svenska samhällets klasstruktur. Efterkrigstidens reformrörelse skulle då syfta till att skapa arbetar-
klassens skola medan nutidens decentraliseringsvåg syftar till att tillfredsställa en allt mer växande
medelklass, Lidström & Hudson, 1995.
23 Lidström, 1991.
24 Se t.ex. Andersson, 1983; Berg & Wallin, 1986; Callewaert &  Kallos, 1976; Dalin, 1994 s 222;
Ekholm, Fransson & Lander, 1986; Fullan, 1992; Lindensjö & Lundgren, 1986; Meyer & Rowan,
1977; Odin & Åhs, 1985; Wedman & Wester, 1982 och Weick, 1976, 1979.
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termined at the centre: to what extent is there a ‘bottom-up’ dimension to goal-
setting?25

Kommunerna och de enskilda skolenheterna har fått större formellt ansvar för
att skapa effektiv skolverksamhet. Denna beskrivning av hur verkligheten har
förändrats är den officiellt accepterade bilden. Här hävdas inte att beskriv-
ningen är felaktig på ett juridiskt och formellt plan. Men bilden blir en
missvisande förenkling om man inte samtidigt diskuterar de antaganden som
ligger till grund för att en kontrollerad decentralisering skall komma till stånd.

Redan i en enkel spelteoretisk modell med två aktörer (A= den som har
makt och vill decentralisera, B= den som ska ta emot ökande befogenheter
under ansvar) blir en kontrollerad decentralisering av makt, ansvar och befo-
genheter ett komplicerat företag. Givet att omständigheterna är sådana att A:s
detaljreglering över B nått en sådan oöverskådlig omfattning att reglerna inte
längre fungerar, dvs. att B:s praxis inte längre kopplas till reglerna, är en de-
centralisering den enda möjliga kontrollstrategin som återstår för A. Om detta
är en riktig beskrivning av omständigheterna är redan spelets maktteoretiska
förutsättningar omvända för aktörerna. A har inte längre i praktiken makt över
B, utan B kan redan i ett icke-decentraliserat läge agera självständigt i förhål-
lande till A och den oöverskådliga regelmassan. Om A vill återvinna kontroll
över B:s verksamhet återstår bara decentralisering och regelförenkling som
strategi. Men för att A verkligen skall kunna återvinna förlorad makt över B:s
verksamhet, krävs åtminstone att två förutsättningar uppfylls. För det första
krävs att B:s arbete utförs på ett sådant sätt att ansvar kan utkrävas, dvs. att B
vet vad han gör och varför (han är professionell), och för det andra, att A tar
reda på om B:s verksamhet bedrivs effektivt eller inte (utvärdering). Om de-
centraliseringsstrategin lyckas, dvs. att de två förutsättningarna blir möjliga att
uppnå, har A ökat kontrollen över B från en okontrollerad situation. Både B:s
professionalism och A:s förmåga att utvärdera är var för sig nödvändiga förut-
sättningar för att A skall kunna återerövra förlorad kontroll. En effektiv
decentralisering behöver med andra ord inte stå i ett motsatsförhållande till en
ökad kontroll från den som decentraliserar. 26 Men för att kunna tala om kon-
troll måste det föreligga ett ansvar för den ena parten gentemot den andra.
Graden av faktisk kontroll är liktydig med möjligheterna att utkräva ansvar.27

Traditionella styrbarhetsproblem bygger på antagandet att framtiden kan
kontrolleras och ordnas. Medvetna aktörer kan frigöra sig från strukturellt
tvång, slump och historiska tillfälligheter - de har ett stort mått av autonomi.
Styrbarhetsproblem bygger på antaganden om att en positiv samhälls-

                                               
25 Rhodes, 1980 s 314.
26 Hjern & Lundell, 1992 s 5ff.
27 Petersson, 1987 s 150ff.
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utveckling kan skapas genom demokratiska och rationella beslut. Dessa anta-
ganden går dock att ifrågasätta utan att man måste acceptera en hopplös
determinism. Dels kan de ekonomiska och sociala ramarna bara delvis kon-
trolleras av demokratiska organ. Dels påverkas samhällets kontinuerliga
förändring av konflikter med egen logik. 28

Strävan mot decentralisering kan tolkas dels som försök att bibehålla viss
central makt medan ansvaret för genomförandet överlåts på andra, dels som
försök att återerövra redan förlorad makt. Utvecklingen förutsågs av den
franske 1800-tals sociologen Durkheim som menade att samhällets alltmer
ökande komplexitet skulle leda till att statens roll skulle pendla mellan ett
övermått av oprofessionell reglering och tillstånd av partiell anarki.29 Givet den
allt snabbare förändringstakten i samhällets ekonomiska och politiska institu-
tioner ansåg Durkheim att statens reglering borde rikta in sig på övergripande
normering. En fortsatt detaljerad reglering skulle inte kunna fungera lokalt.

När den svenska skolan diskuteras är det vanligt att ifrågasätta att de politis-
ka beslutsfattarnas intentioner förverkligas. Diskussionen handlar om beslut,
verkställande och utvärdering, men också om det politiska systemets legi-
timitet. Bo Rothstein skriver i samband med en diskussion om frontlinjebyrå-
krater och tjänstemännens ökande makt:

De valda politikerna har bara ett mycket begränsat inflytande över utformningen av
den offentliga politiken, eller mer direkt - vad staten i dessa fall egentligen gör med
medborgarna. Den operativa personalen måste helt enkelt ges möjlighet att bedöma
situationerna…i sitt sammanhang och utforma åtgärderna efter detta i sin bedöm-
ning. Detta ställer stora krav på a) organiseringen av verksamheten och b) förmågan
att skapa legitimitet för de åtgärder som vidtas.30

Styrbarhetsproblem har länge varit ett tema i statsvetenskaplig forskning.
Debatten handlar om varför den politiska styrbarheten av samhället i dag är så
låg och varför resultaten av statliga program i långt mindre utsträckning än för-
väntat överensstämmer med makthavarnas avsikter. Skulden till dessa problem
läggs ofta i denna debatt på ”samhället” och inte hos dem som styr. Benny
Hjern menar att:

Det är inte samhället som blir ostyrbart, det är de etablerade politiska institutioner-
nas styrkapacitet som blir otillräcklig. Organisationssamhället kan inte avvecklas för
att regering och riksdag skall återfå sin forna glans, i enlighet med teorin om hur en
parlamentarisk demokrati bör fungera.31

                                               
28 Olsen, 1991 och Petersson, 1987 s 165ff.
29 Durkheim, 1964;  Hjern, 1985a och Hjern, 1990.
30 Rothstein, 1994 s 99. Se även Gustafsson & Lidström, 1989; Hallerström, 1989; Held, 1989 s
4ff Rothstein, 1986; Sandström & Ekholm 1984, 1986; Stenelo, (red.) 1988 och Wennås, (red.)
1984.
31 Hjern, 1986 s 7. Om ostyrbarhet se Hood, 1976; Rose, 1981; Scharpf, 1977; Thorsvik, 1985 och
Wittrock & Lindström, 1984. I stort sett hela implementeringslitteraturen handlar om denna fråga.
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Den demokratiska idén innebär bl.a. att det bör finnas en överensstämmel-
se mellan folkets vilja, deras representanters beslut och statens verkställig-
het.32 Därmed finns det åtminstone tre olika typer av styrbarhetsproblem. Om
antagandet om framtidens kontrollerbarhet ifrågasätts blir styrbarhetsproblem
ett moraliskt problem - inte ett praktiskt. Styrbarhetsproblem existerar framför
allt när den rättsstatliga idealdemokratiska modellen jämförs med verkligheten.
Om modellen förlorat sin gamla styrka, vilket är en logisk slutsats som kan
dras av systemskiftet, borde ett ifrågasättande av att ”staten” styr ”samhället”
bli en logisk konsekvens för statsvetenskaplig forskning. Det vore inte tanke-
riktigt om den gamla rättsstatliga styrmodellen skulle läggas till grund för
forskning om den till stor del formellt har avskaffats.

Oavsett vilken typ av styrbarhetsproblem man diskuterar har utvärderings-
forskning visat att det är svårt att hitta kausala kopplingar mellan orsak och
effekt, särskilt när utgångsläget är en mångtydig målformulering eller oklara
statsbidragsregler.33 Att mål skall kunna preciseras så väl att graden av mål-
uppfyllelse kan mätas förutsätter det som sällan finns i praktiken; entydiga och
mätbara mål. Mångtydiga mål är varken en bra utgångspunkt för praktisk hand-
ling eller för forskningsmässiga ändamål. Det kanske t.o.m. är omöjligt att styra
med mål och utvärderingar.34 Mål är inte detsamma som lag, och målstyrning är
inte detsamma som regelstyrning. Det verkar som om den ”gamla” styrmo-
dellen med rättsstatlighet och förutsebara lagar och regler inte på långa vägar
har kapitulerat. En rad antaganden om samhällets kultur och struktur, som
gällde under demokratins genombrottsperiod, eller före, används fortfarande
som norm både för politisk debatt och forskning. Men den demokratiska ide-
almodellen får mindre och mindre att göra med den empiriska verkligheten.35

Man kan i och för sig ifrågasätta om modellen någonsin har haft relevans i
praktiken.

Avhandlingen handlar inte primärt om genomförande i den traditionella
meningen där samband mellan olika delar i ”det formella demokratiska syste-
met” behandlas. Avhandlingen handlar i stället om utförandeproblematik.
Utförandeproblematik betonar aktörernas organisering i förhållande till elever-
na. Det handlar inte om genomförandeproblematik där verkställandet av
statliga/kommunala program i ett hierarkiskt system fokuseras.

                                                                                                                                         
Se Cerych & Sabatier, 1986; Lindensjö, 1987; O'Toole, 1986; Pressman & Wildawsky, 1973 och
Rothstein, 1994 s 94-106.
32 Om begreppet representativitet se Pitkin, 1967.
33 Gowler & Legge, 1978; Hjern, 1985a; Premfors, 1989; Vedung, 1991 och Weiss, 1972.
34 Jacobsson, 1994 och Rombach, 1991.
35 Gustafsson & Lidström, 1989 s 9.
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Elever i behov av stöd

Policyproblemet att stödja elever i behov av stöd har varit ett centralt tema i
1970- och 1980-talens statliga reformarbete.36 Historiskt har synen på vad som
orsakar problem hos elever genomgått stora förändringar. Traditionellt sett
har problemens orsaker centrerats till den enskilde elevens oförmåga att in-
hämta en viss mängd kunskap under en viss tid. De som inte klarade skolans
krav skulle hjälpas till en ”högre” nivå. I LGR 80 kunde man dock avläsa en
betydligt mer relativistisk syn, bl.a. skulle skolans arbetssätt och kunskaps-krav
först och främst anpassas till den enskilde elevens nivå, innan special-
pedagogiska åtgärder sattes in.37 I dag menar flera att det är skolan i sig som
orsakar problemen eller att det nuvarande skolsystemet, i högre utsträckning
än tidigare, gör problemen synliga.

Paradoxen är att den obligatoriska skolan, som tänkt vara en demokratisk tillgång för
alla, gör många barns problem manifesta i en utsträckning som det kanske inte fun-
nits någon motsvarighet till varken förr eller senare. Ett sådant perspektiv bör få oss
att se kritiskt på skolan som system, inte minst om vi själva är en del av den. Vad är
det i skolans innehåll, miljö och krav som bidrar till att skapa så många problem hos så
många barn och ungdomar? Måste vi lära oss att leva med dessa faktorer eller kan de
ändras och i så fall hur? 38

Framväxten av specialundervisningen i den svenska skolan kan ses i relation
till samhällets demokratiseringsprocess och ambitionerna till att ge alla med-
borgare likvärdiga möjligheter att förverkliga sina livsprojekt.39

Listan på medborgare som skulle behöva kompenseras därför att deras ursprungliga
situation inte kan anses ge dem med majoriteten likvärdiga möjligheter kan göras
mycket lång. Det är inte omöjligt att en ambitiös politik på detta område leder till att
en överväldigande majoritet av medborgarna på något sätt måste erhålla särskilt stöd

                                               
36 Det finns få internationellt publicerade undersökningar inom området ”organisering för elever
med behov  av stöd”  med  ett statsvetenskapligt  perspektiv. Författaren  har  hittat en: Richard A.
Weatherley ”Reforming Special Education; Policy Implementation from state level to street level”
1979. Från ett pedagogiskt perspektiv finns det betydligt fler studier. Se t.ex. Hegarty, 1987; Lewis,
1991 och Wolfendale, 1987.
37 Helldin, 1990 s 18 och SOU 1983:63.
38 Rygvold (red.) m.fl., 1993 s 13. Se även Lewis, 1991 s 2 som skriver: ”Difficulties in learning
may stem from factors within the child, such as poor short term memory, and/or from a mismatch
between the learning opportunities wich children need and the educational experiences wich are
being provided”. Eller som Seamus Hegarty (1987) skriver: ”The most pervasive source of child-
ren´s difficulties is the schooling system itself.” (s 37). För en diskussion om hur blivande lärare ser
på ”elever med behov av stöd” m.m. se von Wright, 1996 s 82ff.
39 För en översikt över hur begreppen bl. a. jämlikhet, ”lika möjligheter” och elevens fria val an-
vänts i statliga utredningar och beslut se Hadenius, 1990.
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för att deras möjligheter att förverkliga sina livsprojekt skall anses vara likvärdiga med
majoritetens.40

Kring sekelskiftet diskuterades om de svaga och lågt begåvade barnen skadade
folkskolans rykte. Kunde det vara så att dessa barn verkade hämmande på de
normala barnen? 41 Olika lösningar på problemet har växlat över tid.42 Under
början av 1900-talet började hjälpklassystemet slå igenom. Innan dess fanns
minimikurser för de elever som av ekonomiska skäl inte klarade av skolan.
1957 års skolberedning förutsåg en utbyggnad av specialundervis-ningen i be-
tänkandet ”Grundskolan”, SOU 1961:30. Beslutet att införa grundskolan 1962
innebar i praktiken specialundervisningens genombrott. Omfattningen av
specialundervisning ökade kraftigt under 1960- och början av 1970-talet. Lä-
roplanen gav anvisningar för anordnande av skolmog-nadsklass, läsklass,
hjälpklass, observationsklass och specialklasser för elever med fysiska handi-
kapp. Det gamla systemet gick ut på att den bäst lämpade tredjedelen fick
möjligheter att välja särskilda skolformer fr.o.m. mellan-stadiet. Eller som Ka-
rin Hadenius skriver i en doktorsavhandling som analy-serar de mål som
statsmakterna givit grundskolan under efterkrigstiden:

Det gamla skolsystemet, där den tredjedel av eleverna som hade bäst resultat på mel-
lanstadiet kunde välja särskilda skolformer, hade i praktiken ersatts av en organisation
där istället den skolmässiga svagaste tredjedelen särbehandlades i mer eller mindre
organiserad form. Men för elever med ”skolsvårigheter” gällde inte principen om in-
dividens fria val; till specialundervisning kunde skolan hänvisa mot elevens och
föräldrarnas vilja.43

Specialklasser och senare s.k. klinikundervisning ökade kraftigt under 1960-
talet och början av 1970-talet. I början av 70-talet fastslogs att 0,3 veckotim-
mar per elev fick utnyttjas till specialundervisning inom ett rektorsområde. I
början av 1970-talet berördes cirka 40 procent av eleverna av specialundervis-
ning i någon form. Systematiska utvärderingar av hur olika former av
specialundervisning har påverkat enskilda elever saknas eller är svårtolkade.44

SIA-utredningen redovisade några svenska undersökningar som visade att
stödundervisning i klinik - där eleverna tillfälligtvis går ifrån sin klass - hade po-
sitiva effekter. Utredningen förordade dock att specialundervisningen borde
integreras i vanliga klasser.45

                                               
40 Rothstein, 1994 s 63.
41 Persson, 1995 s 5.
42 För en belysning av specialpedagogiska frågeställningar och historiska översikter se Bladini,
1994, Emanuelsson, 1983; Gran, 1983; Maltén, 1991 och Persson, 1995. För en översikt över dis-
kussionen om normalitet, integrering och diagnostisering se också Börjesson, 1997 och Haug, 1998.
43 Hadenius, 1990 s 250.
44 Ahlström et al., 1986 s 78 och s 177.
45 SOU 1974:53 s 228. Se vidare om SIA-utredningen i Hadenius, 1990 s 254-254. Stangvik, 1979
s 250ff redovisar dock att klinikundervisningens effekter snarare är negativa.
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Oavsett orsakerna till att elever blir definierade som särskilt behövande kan
de åtgärder som används förvärra problem hos eleven och skapa nya, medan
det i andra fall kan vara av godo.46 I sämsta fall kan det vara så att specialun-
dervisningens främsta funktion blir att döva ett dåligt samvete för problem
som skolledare och lärare inte vågar eller kan hantera. I bästa fall hjälper man
elever till en bättre situation än vad de annars skulle fått. Det finns knappast
någon teori som kan användas för grund till åtgärder för att kompensera enskilda
elevers förutsättningar. Varje åtgärd riskerar att åstadkomma större skada än
om man inte gjort något alls. I jämförelse med många andra dynamiskt inter-
ventionistiska program, t.ex. socialtjänst, arbetsförmedling och vuxenutbild-
ning är skolan speciell på många sätt. Barn är i allmänhet en grupp som har
begränsade egna maktresurser och detta gäller i hög utsträckning elevens situ-
ation i skolan. Det är inte bara en rättighet att gå i skolan, det är också ett tvång
för alla elever. När väl eleverna befinner sig i skolan är det skolans personal
som avgör vad som är normalt respektive onormalt. Eleverna - och föräldrar-
na - är tvingade att anpassa sig till lärarnas krav och förväntningar för att inte
bli definierade som problem. Skolans s.k. organisation kan i detta maktper-
spektiv beskrivas som en institution med vissa av den totala institutionens
drag.47

Som vi kommer att se i avhandlingens empiriska del varierar lärarnas upp-
fattningar om elevernas problem. Problemlösningen visar sig också ta sig olika
uttryck. Gemensamt i intervjuerna är dock att man sällan tagit upp frågan om det kan
vara skolans arbetssätt och lärarnas pedagogiska praktik som möjliga orsaker till proble-
men. Detta blir kanske framförallt akut vad gäller s.k. renodlade disciplin och
ordningsproblem. Eleverna blir problem när de inte kan eller vill anpassa sig
till skolans system. En ”lösning” kan då bli att särskilja och behandla elever
med särskilda insatser, t.ex. specialundervisning. Pedagogen Moira von Wright
skriver i samband med en utvärdering av lärarutbildningarna 1995 att denna
egenskap hos många lärare (att förlägga orsakerna till elevernas problem utan-
för skolan) också präglar dagens lärarutbildning. Hon skriver bl.a. :

Tendensen att tolka problematiska situationer i undervisningen, t.ex. ett barn som
uppfattas som störande, som om problemet vore förlagt utanför undervisningssitua-
tionen är påfallande. Man ser det som om problemet har sin grund i den sociala
situationen i hemmet och att barnet för problemet med sig in i klassen. Studenterna

                                               
46 I en undersökning om hur lärare tänker om orsaker till ”beteendestörningar” hos elever och
åtgärder mot dessa kategoriserar Maj Arvidsson (1995) fyra huvudsakliga orsaker; a) handläggning-
en av ärendet, b) systemet, dvs. det omgivande samhället och skolans arbetssätt, c) eleven själv och
d) läraren och undervisningssituationen.
47 Persson, 1995 s 175f.
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uppfattar det därför som viktigt att skaffa sig en kunskap om elevernas hemförhål-
landen för att identifiera problemen och ”förstå” dem.48

Denna uppfattning stöds också i en kritisk inspektionsrapport från Skolverket
hösten 1998 där man inledningsvis skriver under rubriken ”Vad påverkar be-
hovet av stöd?”:

Skolorna och framför allt lärarna har i liten utsträckning sett brister i den egna verk-
samheten som orsaker till elevers svårigheter i skolan. Ett överväldigande intryck är
att de ser eleverna som ”bärare av problemen”. Vid många skolor hade personalen
överhuvudtaget inte reflekterat över att skolan skulle kunna vara orsak till några svå-
righeter hos eleverna. Inlärningssvårigheter, social problematik och koncentrations-
svårigheter nämndes oftast som orsaker till att elever var i behov av särskilt stöd.49

SIA-utredningens grundläggande principer kvarstår i princip i svensk skol-
politik. Alla människors har ett lika värde, skolan skall bl.a. präglas av
solidaritet med svaga och utsatta, arbeta aktivt mot att elever utsätts för
mobbning. Dessa värden skall skolan förmedla till eleverna i undervisningen
och omsätta i skolans vardag genom praktiskt handlande. En likvärdig utbild-
ning förutsätter ett särskilt stöd till de elever som av olika anledningar har svårt
att nå målen för utbildningen. Elever som behöver särskilt stöd har enligt lag-
stiftning och förordning en ovillkorlig rätt att få det. Stödet ska i första hand
ges inom klassens ram, men särskilda undervisningsgrupper får också anordnas.

De beteckningar och begrepp som används i sammanhanget fokuserar
dock de individuella problemen. I författningstexter används två uttryck: elever
med särskilda behov och elever som har svårigheter i skolarbetet.50  I skollagen kap. 2a,
som behandlar förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, talar man däremot
om barn som behöver särskilt stöd, vilket tidigare använts i socialtjänstlagen. I Läs-
och skrivkommitténs betänkande används istället elever i behov av särskilt
stöd för att betona det tillfälliga i behovet.51

Barn med eller i behov av särskilt stöd är - eller bör vara - någon enhetlig
eller klart avgränsad grupp. Problemen kan vara tillfälliga och övergående och
förhållanden i skolans miljö kan både bidra till och förebygga svårigheter hos
barn. Alla barn behöver stöd, några behöver särskilt stöd under vissa perioder,
andra under hela skoltiden. 52 Arbetet för elever som anses ha behov av sär-
skilt stöd handlar till slut om svåra etiska avgöranden där den väsentliga frågan
är om det är eleven, eleverna, relationerna mellan de vuxna och eleverna, eller
systemet/miljön som utgör problemet.53

                                               
48 von Wright, 1996 s 81.
49 Skolverket, 1998 s  53.
50 SFS 1985:1100 Skollagen, kap.1, 2§ och kap.5, 1§.
51 SOU 1997:121.
52 Se Hammarberg, 1998 och Haug, 1998.
53 I Pirjo Lahdenperäs textanalytiska doktorsavhandling (1997 s 38-55) om åtgärdsprogram för
invandrarelever tas en viktig teoretisk utgångspunkt i denna fråga.
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Statsbidragsreformer

I huvudsak finansierades grundskolans verksamhet 1994 med statsbidrag (ca
45 procent) och kommunala skattemedel (ca 48 procent). Grundskolans verk-
samhet finansierades 1986 något mer genom statsbidrag (ca 50 procent).
Grundskolans genomsnittliga elevkostnad låg 1991 på 48.500 kronor men vari-
ationen mellan kommunerna är påfallande stor: från 40.100 kronor till 87.900
kronor per elev. Det är dock ett mindre antal kommuner som har de allra
högsta skolkostnaderna.54

Ett nytt statsbidragssystem började gälla fr.o.m. 1978.55 Av statsbidraget
bestod den största delen av basresurser som, enkelt uttryckt, tilldelades i rela-
tion till antalet elever i varje årskurs. Huvudregeln var att en basresurs utgick
till varje påbörjat 25-tal elever på lågstadiet och för varje 30-tal elever på högsta-
diet. I det nya systemet frikopplades anordnandet av klasser från statsbi-
dragssystemet. Tidigare hade även delningstalen (25 och 30) utgjort maximital
för elevantalet i klasserna. Efter 1978 fick skolstyrelsen eller rektor (genom
delegation) fritt besluta om elevernas fördelning på klasser och grupper. För
skolenheter med lågt elevantal fanns en glesbygdsgaranti. Besluten om basre-
surstilldelning fattades av länsskolnämnden. Dessutom fördelades till kommu-
nen en s.k. förstärkningsresurs motsvarande 0,553 veckotimmar per elev som
skulle fördelas till elever i behov av stöd. Vissa andra mindre omfattande
statsbidrag fanns också. Statsbidraget till skolan har därefter gradvis avregle-
rats. År 1991 infördes ett sektorsbidrag och sedan 1993 får kommunerna ett
kommunalt skatteutjämningsbidrag utan särskild kommunal adressat. Detta
innebär bl.a. att det är svårt att säga någonting alls om det nuvarande statsbi-
draget till skolan eftersom det i princip inte längre finns. Kommunerna avgör
själva vad man vill prioritera.

Ett av huvudmålen bakom LGR 80 och statsbidragssystemet var att skolans
verksamhet skulle bli mer behovsstyrd. Meningen med förstärknings-resursen
var att kommunen fritt skulle kunna fördela den mellan rektorsområden eller
skolenheter så att resurserna kunde riktas till elever i behov av stöd. År 1970
tillsatte riksdagen SIA-utredningen (skolans inre arbete) som resulterade i en
proposition som i sin tur blev en utgångspunkt för förändringar i skolförord-
ning, statsbidragsbestämmelser och en ny läroplan, LGR 80. Grundtanken i

                                               
54 Skolverket, 1993a, s 21.
55 Du Rietz 1984 och DsU 1987:1. Statsbidragssystemet förändrades först till ett sektorsbidrag till
all kommunal skolverksamhet (fr.o.m. 1 juli 1991). Från och med 1993 får kommunerna från staten
ett enda bidrag utan särskilda krav. Med det nya statsbidragssystemet menas här det system som
gällde före 1991.
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SIA-utredningens förslag var att resursinsatsen för skolans verksamhet skulle
vara behovsorienterad, dvs. att insatsernas art och innehåll skulle skifta efter
lokala behov och förutsättningar. Förslaget mottogs särskilt positivt av kom-
munerna i remissomgången. Däremot var bl.a. riksrevisionsverket (RRV) öppet
kritisk. I propositionen ansåg man att det nya behovsorienterade och fria re-
surstilldelningssystemet inte skulle innebära några problem för att uppnå ett
enhetligt skolsystem och likvärdig utbildning:

Det nuvarande regelsystemet med uttalad central och likformig styrning av skolan
var under skolans utbyggnadsskede nödvändigt för att garantera ett enhetligt skolsy-
stem och likvärdig utbildning. Genom den omfattande reformering av skolväsendet
som har ägt rum under de senaste decennierna har den nuvarande utformningen av
grundskolan lagts fast. Kommunindelningsreformerna har skapat bärkraftigare
kommuner, vilka kan ta på sig mer omfattande uppgifter än tidigare. Bl.a. av denna
anledning har den kommunala verksamheten förändrats mot ett ökat ansvar för olika
samhällsområden. Detta gäller inte minst på skolans område. Jag anser därför i likhet
med SIA och ett övervägande antal remissinstanser att det nu är lämpligt att ytterli-
gare öka det lokala engagemanget för skolans verksamhet. Detta kan enligt min
mening ske utan att kravet på enhetligt skolsystem och likvärdig utbildning eftersätts.
Genom att på olika sätt engagera de berörda i skolornas brett upplagda verksamhet,
dess planering, innehåll, organisation och genomförande kan enligt min mening för-
utsätt-ningar skapas för att på ett bättre sätt än nu anpassa skolans verksamhet till
skiftande lokala förutsättningar och behov. Jag är liksom utredningen övertygad om
att resursinsatserna inte bör vara lika vid alla skolor. Behoven växlar mellan olika
skolenheter, rektorsområden, kommuner och regioner.56

Från statsmakternas sida fanns dock en gräns för hur fri den friare resursan-
vändningen fick vara. Kommunerna fick inte använda den friare
resursanvändningen för att över lag göra mindre permanenta undervisnings-
grupper i vanliga undervisningsämnen - om detta inte innebar insatser för
elever med svårigheter.57 I LGR 80 fick varken elevvård eller specialunder-
visning några egna avsnitt. Däremot fanns formuleringar som underströk att
de kunskaper som elevvårdspersonal och speciallärare har behövs i skolan. Det
markeras att alla i skolan har ett gemensamt ansvar för elever med svårigheter.
I Läroplanen LGR 80 står:

Det åligger skolstyrelsen att på basis av en ingående kännedom om varje rektors-
områdes arbetsmiljö och elevernas förutsättningar fördela förstärkningsresursen och
de kommunala insatserna så att skolor, som har ett svårare utgångsläge, får större per-
sonella resurser.58

På samma sätt som skolstyrelsens fördelning av insatser skall styras av olika behov
inom olika rektorsområden, måste man inom skolan och inom arbetsenheterna för-

                                               
56 Prop. 1975/76:39 s 287.
57 ”Den friare resursanvändningen bör dock under inga förhållanden användas för att över lag göra
mindre permanenta undervisningsgrupper och/eller ytterligare förstärkningar i ämnen som inte
innebär insatser för elever med svårigheter.” Prop. 1975/76:39 s 292.
58 LGR 80 s 53.
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dela insatserna efter elevernas behov av särskilt stöd. Den fria resursanvändningen
utgör förutsättningen för detta.59

Förstärkningsresurser

I början och mitten av 1980-talet var den gängse uppfattningen bland forskare
att förstärkningsresursen inte fördelats efter behov:60 Odin och Åhs utvärde-
rade statsbidragsreformen utifrån de statliga mål och medel som har angivits.
Deras slutsatser blev bl.a. följande:

Vår tolkning av förhållandena vid genomförandet av statsbidragsreformerna på kom-
munal nivå är således i sammanfattning att det verkliga beslutsinnehållet inte främst
bestäms eller styrs av mål, värden och anvisningar eller kommentarmaterial till läro-
plan som formuleras centralt. Det avgörs i stället av vilka aktörer som inom det
givna problemområdet diskuterar sig fram till praktiska lösningar som kan accepteras
av samtliga inblandade parter. Över detta har knappast några centralt placerade be-
slutsfattare något inflytande så länge som besluten fattas inom regelsystemets
råmärken. Lagprövning inom skolans verksamhetsområde sker sällan.61

Sannerstedt finner att förstärkningsresursen i betydligt högre utsträckning
(jämfört med Odin & Åhs) har fördelats efter behov. Han konstaterar att
skolchefernas uppfattning är att ca 42 procent av förstärkningsresursen förde-
lats efter behov, jämfört med 13 procent 1982/83 och 9 procent 1979/80.62

Förändringen ses som dramatisk och slutsatsen är att det faktiskt skett en för-

                                               
59 Ibid., s 54.
60 Se Du Rietz, 1984 s 107; Odin & Åhs, 1985 s 130,185; Sandström & Ekholm, 1984; Sanner-
stedt, 1988 och Åhs 1981. Två skolforskare skrev bl.a. följande: ”Hur ser det då ut?
Förstärkningsresursen har endast till en mycket blygsam del fördelats efter behov. Merparten har
fördelats proportionellt mot elevantalet när skolstyrelsen beslutat hur resurserna skall fördelas
mellan de olika rektorsområdena inom varje kommun...  Detta innebär att varje rektorsområde i
stort sett fått en lika stor resursdel per elev oavsett vilka problem som finns inom de olika område-
na. Ett socialt stabilt område med  många välutbildade lärare får alltså lika mycket som ett område
med stora sociala problem och en mindre andel välutbildad personal” Odin & Wallin, 1983 s 13.
61 Odin & Åhs, 1985 s 185.
62 Enkäten riktades till alla skolchefer i Sverige. Svarsfrekvensen var 84%. Dessutom skickades
1986 ytterligare en enkät till 146 rektorer i 28 kommuner (svarsfrekvens 74%), där man mer intres-
serade sig för hur man på den enskilda skolan använde förstärkningsresursen. Resultaten blev bl.a.
följande. De vanligaste åtgärderna var specialundervisning för berörda elever samt extra lärarresur-
ser till berörda klasser. Minskning av elevantalet är mer ovanligt.  Rektorerna menade att det sällan
förekom att man isolerade elever i särskilda undervisningsgrupper eller beviljade anpassad studie-
gång. I  rektorsområden med sociala problem och/eller belägna i mindre kommuner var det van-
ligare med särskilda undervisningsgrupper och  med anpassad studiegång. Detsamma gällde för
extralärare i klassen. Sannerstedt, 1988 s 131f.
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ändring i kommunernas tillämpning.63 Även om sambanden enligt författaren
är av en högst måttlig styrka hittas följande:
• Det är de minsta och i någon mån de största kommunerna som fördelar

resurserna mest behovsinriktat.
• Kommuner som haft en negativ befolkningsutveckling använder oftare en

mer behovsorienterad resursfördelning.
• De kommuner som drabbats av kraftiga besparingar uppvisar en mer be-

hovsinriktad fördelning
• Ju högre andel socialbidragstagare i kommunen, desto mer behovsoriente-

rad resursfördelning.
• Kommuner med socialistisk majoritet tenderar att fördela förstärkningsre-

sursen mer behovsorienterat.
• I de kommuner där skolstyrelsens inflytande på skolans ekonomi anses ha

ökat fördelas förstärkningsresursen mer behovsinriktat.
• I de kommuner där det fackliga inflytandet anses ha ökat fördelar man re-

surserna mer behovsinriktat.
• Ju mer omfattande beslutsunderlag som hämtas in, desto vanligare är det

med en mer behovsorienterad resursfördelning.

Den kritik som riktades under 1980-talet mot förstärkningsresursens använd-
ning byggde på två antaganden: dels att det är möjligt att agregera behov, dvs.
det är möjligt att kategorisera vissa områden (skolor) som mer eller mindre
behövande och dels att eleverna (givet att områdena är olika behovsmässigt)
inte får de resurser som behoven skulle ge anledning till. Om lika mycket re-
surser har tilldelats rektorsområden eller skolenheter inom kommunen har
man dragit slutsatsen att resurserna inte har behovsfördelats. Resonemanget
är logiskt, och i och för sig oantastligt, om man ”fryser” logiken på t.ex. rek-
torsområdesnivå. Problemet är dock att man ofta dragit slutsatser om att ele-
verna inte får sina särskilda behov tillgodosedda. Det har gjorts ett ekologiskt
felslut där agregerade data använts för att beskriva underliggande nivåer.64 I en
departementsutredning ”Ansvarsfördelning och styrning på skolområdet”,
konstaterar man följande efter en genomgång av tidigare forskning på området:

Ännu finns nämligen inte såvitt känt några undersökningar, som går ned på individ-
planet och försöker ta reda på om enskilda elever med olika slags behov identifierats
före eller vid ett läsårs början eller under läsåret, om rektorsområdets resursbehov be-
dömts utifrån den identifieringen, om rektorsområdet fått tilldelning enligt sådana be-
dömningar och om - det allra viktigaste - dessa enskilda elever verkligen fått det slag
av hjälp de behövde och i erforderlig omfattning. Utan sådana i och för sig mödo-

                                               
63 Sannerstedt, 1988 s 121f.
64 Eulau, 1969 och Hanuschek & Jacksson & Kain, 1974.
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samma undersökningar torde det inte vara möjligt att avgöra om eller i vilken grad
SIA-reformens intentioner i det här viktiga avseendet har förverkligats.65

Den forskning som tidigare gjorts för att belysa hur förstärkningsresursen
har fördelats, har inte undersökt hur resurser har använts för elever i behov av
stöd. Dessutom bygger tidigare forskning på antagandet att formella poli-
tiska/administrativa organ, som t.ex. skolstyrelser, också innehar problemlös-
ningsmakt. Om detta inte har framförts explicit så framkommer det indirekt
genom att t.ex. enkäterna riktar sig till dem som borde ha makten. Detta inne-
bär inte bara ett metodmässigt val utan innehåller också teoretiska
ställningstaganden om hur skolan fungerar, t.ex. att styrsystemet är hierarkiskt
uppbyggt.

I slutet av 1980-talet riktas kritik från statsmakterna mot kommuner-
nas/skolornas sätt att hantera intentionerna i LGR 80. Detta gäller både
specialundervisningens former och den behovsstyrda resursfördelningen. In-
tentionerna sägs inte ha fått genomslag i praktiken. Specialundervisningen sägs
- i klartext - ha använts för att i första hand lösa lärarnas egna undervisnings-
problem - inte elevernas:

Utgångspunkten för skolans insatser har oftast varit att elevens svårigheter haft som
orsak en specifik brist hos eleven som speciallärarna förväntats åtgärda. I olyckliga
fall har den omständigheten att elever fått individuellt stöd i form av specialundervis-
ning inneburit att lärare inte upplevt att det är nödvändigt att göra förändringar i den
reguljära undervisningen. På så sätt har specialundervisningen ibland blivit ett sätt att
lösa i första hand skolans problem.66

Slutsatser är att vanliga specialpedagogiska åtgärder i första hand bör utföras
av den vanliga läraren i gruppen - för detta skall alla lärare fortbildas i special-
pedagogik - och att det behövs betydligt färre speciallärare i framtiden med en
annan mer kvalificerad och fördjupad utbildning.

Diskussionen om förstärkningsresurser kan sägas vara en del av ett större
och mer allmänt problem. Debatten handlar om det finns samband mellan
resurser och elevers prestationer. Är det så att mer resurser till skolan förbätt-
rar situationen för eleverna? Vad som bl.a. framgår av statistiska analyser är att
ett sådant positivt samband är tveksamt. Det kan t.o.m. finnas negativa sam-
band, dvs. att mer resurser försämrar situationen för eleverna. Enligt
Hanushek är frågan om det är bra eller dåligt att spendera mer pengar på skolan
för generellt ställd. Man måste undersöka hur skolorna organiserar sig/fattar
beslut och hur de använder sina resurser, men som Hanuschek konstaterar,
sådana forskningsresultat existerar inte:

                                               
65 DsU 1987:1, s 181.
66 Prop. 1988/89:4 s 77.
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Simply knowing that some districts might use added resources effectively does not
provide any guide to effective policy, unless many more details can be supplied.
Most importantly, it is necessary to have a description of the decision-making pro-
cess or the details of efficacious uses of resources, but such information is not
forthcoming from existing research.67

Det resursmässiga systemskiftet

Det ekonomiska systemskiftet under 1990-talet kan beskrivas och förklaras på
olika sätt. I grunden handlar det om att vi bytt från en inflationsekonomi till en
arbetslöshetsekonomi.68 Diskussionen om hur detta har påverkat kommuner-
nas och skolans ekonomi har varit intensiv. År 1994 bedömde man i en
departementspromemoria att kommunernas inkomster (skatter och statsbi-
drag) skulle komma att minska med drygt 11 procent i fasta priser för åren
1992-1995 och att kommunernas skatteinkomster skulle komma att sjunka
med 5 procent i fasta priser 1994. 69 Skolverket konstaterar 1993 att kommu-
nala nedskärningar på skolområdet har genomförts i ca 1/3 av landets
kommuner och att det finns en tendens att resurser till specialundervisning i
ökad utsträckning går till färre och mycket resurskrävande elever.70 År 1996
redovisar Skolverket att utbildningskostnadens (grundskola, gymnasieskola,
vuxenutbildning, särskola och övrigt) andel av kommunernas totala brutto-
kostnad i stort sett varit oförändrad mellan 1990-1994 (29 procent av
kommunernas totala bruttokostnad). Under perioden har antalet elever i ut-
bildning ökat något, vilket innebär att sektorns resurser per elev har minskat.
Det är framförallt barnomsorgens kostnadsandel som minskat (-8 procent i
fasta priser, basår 1994) - trots ett ökat antal barn i verksamheten. Kostnads-
andelen för individ- och familjeomsorg och äldreomsorg har ökat (+47
procent respektive 10 procent i fasta priser). I rapporten visas att resursinsat-
sen per elev ökade under varje år under 1980-talet, både totalt och mätt i
lärartimmar. I början av 1990-talet inträffar ett trendbrott där resurserna per
elev börjar minska och särskilt vad gäller lärartimmar per elev. Där är nivån
1995 lägre än 1980. Kostnadsnivån är dock, i relation till antalet elever, nästan
tio procent högre 1995 än 1980. Man redovisar också att antalet lärartimmar
per elev i specialundervisning minskat med en tredjedel 1995 jämfört med

                                               
67 Hanushek, 1994 s 7.
68 Eklund, 1992 s 420-437.
69 DsU 1994:56.
70 Skolverket, 1993b, s 1.



62

1990. Skolverket antar i rapporten att detta beror på att stödet i större ut-
sträckning ges inom ramen för den vanliga undervisningen.71

En jämförelse med andra OECD-länder visar att Sverige har hög lärartät-
het. Endast Österrike och Danmark når ungefär lika hög nivå. Mått på
lärartäthet säger dock mycket lite om hur tiden används på grupper och ele-
ver.72

Den allt övergripande frågan som avhandlingen försöker besvara är hur sy-
stemskiftet har påverkat den organiserade interaktionen. Målstyrning,
decentralisering, kommunalisering och det nya schabloniserade statsbidrags-
systemet borde hypotetiskt innebära att aktörerna får ett större handlings-
utrymme, vilket i sin tur borde innebära att variationen i organiseringsformer
och olika typer av prioriteringar ökat mellan 1986 och 1995. De ekonomiska
nedskärningarna är dock en motverkande faktor som snarare borde minska
handlingsutrymmet och därmed också minska variationerna i ovanstående hän-
seende. Den verklighet som det empiriska materialet bl.a. återspeglar är således
en kombination av en ökad formell frihet att välja medel och minskade finan-
siella möjligheter för detta val.

                                               
71 Skolverket, 1996b, s 15-22.
72 Education at a glance. OECD indicators 1992. Se även Skolverket 1996b, s 22-26.
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 4 

Organiserad interaktion

Det finns knappast något ”bästa” sätt att presentera och analysera ett empi-
riskt material som innehåller både intervjuer, enkäter och statistik. Efter att det
nya materialet från 1995 tillfördes fick forskningsprojektet en ny karaktär.
Förutom en jämförelse mellan femton skolor 1986 och intervjuundersökning
1993, fanns det nu ytterligare analysmöjligheter över tid. Dispositionen av ka-
pitel 4 t.o.m. 6 är följande:
* Kapitel 4 beskriver hur variation i attityder om behovsinventering och re-

sursanvändning ser ut och har förändrats mellan åren 1986 och 1995.
* I kapitel 5 behandlas skolorna som fallstudier och det eftersträvas att läsa-

ren skall få en sammanhållen och detaljerad bild över hur skolan sett ut vid
olika tidpunkter och vilka förändringar som skett i organisering, attityder
och resursanvändning. En viss analys av organiseringsformer och dess för-
ändring på skolorna görs i detta kapitel dels genom att skolorna kategori-
seras i fyra organiseringstyper beroende på hur man arbetade med behovs-
inventering och prioritering, dels genom att beskriva aktörernas arbetsfor-
mer med idealtypens fyra funktioner behovsinventering, behovs-
prioritering, resursmobilisering och utvärdering.

* I kapitel 6 jämförs skolorna och kommunerna genom att likheter, olikheter
och förändringar analyseras på ett mer generellt plan.

Några bilder över variation och förändring i skolorna

Innan vi undersöker skolornas organiserade interaktion i varje skola/kommun
beskrivs i detta avsnitt några kvantitativa empiriska resultat. Dessa resultat be-
rör främst behovsinventering och resursprioritering. Syftet med detta kapitel är att
granska och åskådliggöra variation och generella drag mellan skolorna och de förändringar
som skett mellan 1986 och 1995.
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Dispositionen av analysen i detta kapitel koncentrerar sig på två aspekter i
den organiserade interaktionen. Först beskrivs hur lärarna uppfattar sig arbeta
med behovsinventering. Här handlar det om olika moment i arbetet. Det
handlar om man överhuvudtaget aktiverar sig för att ta reda på elevbehov, vil-
ka/vem man i så fall brukar kontakta och om man i så fall brukar arbeta i
grupp eller mer enskilt. Hur man arbetar med behovsinventering kan ses som
en nödvändig och grundläggande förutsättning för att sedan kunna göra en
resursprioritering som bygger på elevernas behov. Här skulle man kunna anta
att ju mer lärarna uppfattar sig arbeta med behovsinventering på olika sätt,
desto mer olikheter borde finnas i hur man prioriterar sina resurser. Ju mindre
man vet om eleverna desto mindre sannolikt borde det vara att man tar hän-
syn till detta när man fördelar sina resurser. Attityderna analyseras genom att
olika skolors svarsfrekvenser i procent jämförs.1 Syftet med enkäten var dels
att undersöka hela lärarkårens uppfattningar och framförallt att verifiera inter-
vjuresultaten. Enkätens utformning och statistiken över resursanvändningen
utformades med ledning av den information som intervjuerna gav. Frågorna
berör både situationen under ett läsår och när man som lärare förbereder sig
för en ny klass. Den andra aspekten handlar om hur skolorna har prioriterat
eller använt sina resurser för olika elevgrupper. Här finns det flera nivåer. Det
handlar om hur stora undervisningsgrupperna är generellt, spe-
cialundervisningens omfattning och hur man fördelar resurser mellan olika
årskurser. Analysen av resursanvändningsdata görs på en relativt enkel nivå där
antal elever, gruppstorlekar och antal lärarveckotimmar fokuseras.

                                               
1 De försök som gjorts att hitta kopplingar mellan t.ex. lärarnas arbetslivserfarenhet och svar på
olika enkätfrågor har inte gett några tydliga mönster. Till viss del har också rent tekniska problem
inneburit att möjligheterna begränsats eftersom enkätens datafil från 1986 inte har kunnat rekon-
strueras.
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Behovsinventering individuellt och i grupp

Är det så att lärarna på skolorna brukar ta reda på de behov som finns?

Diagram 4.1  När du i början av läsåret möter nya undervisningsgrupper, har du då på
förhand försökt skaffa dig information om eleverna?
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Om man jämför resultaten mellan åren på denna fråga är det två skolor som
tydligt ökat sin aktivitetsgrad: Smedjeskolan och Kungsskolan. I båda fallen
ackompanjeras detta av svaren på fråga 2B (Diagram 4.2 s. 67) där båda skolor-
nas lärare i betydligt högre utsträckning arbetar i grupp 1995 vid en jämförelse
med 1986.2 I dessa två skolor har det otvetydigt hänt något dramatiskt mellan
1986 och 1995. I övriga skolor är arbetet med behovs-inventering av lägre in-
tensitet eller mycket lägre, t.ex. Åskolan. Åskolan är en av två skolor (den andra
är Åreskolan) som i runda tal halverats i storlek. I Åskolans fall har inte arbets-
formerna stabiliserats efter omorganisationen. När det gäller frågan om vem
man brukar ta kontakt med är tendensen att skolledarnas betydelse minskar
medan övriga kategorier ökar i betydelse. För flera kategorier är troligtvis per-
sonfaktorer i högsta grad avgörande tillsammans med tillgängligheten. En
annan faktor i sammanhanget är att frågan främst angår blivande klassförestån-
dare i årskurs sju. Blivande 8:or och 9:or är ju välkända på skolorna. Om man
jämför föregående fråga med frågan om vilka man kontaktar under ett läsår så

                                               
2 Fråga 2B är den beteckning på frågan som finns i enkäten. Se Bilaga.
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kan vi konstatera att t.ex. skolledarnas minskade betydelse inte håller i sig
(Tabell 4.2).3 Här ökar i stort sett alla kategorier sin betydelse. Särskilt kan vi
notera att föräldrar i högre utsträckning kontaktas av lärare. Psykologernas
minskande betydelse framträder klart, förutom i Lunda - och Göteskolan. I
nästa kapitel kommer vi att se att psykolo-gerna i Lundaskolan har en viktig
roll att spela i organiseringen.

Tabell 4.1   Med vem brukar du ta kontakt, när du i början av läsåret möter nya under-
visningsgrupper. Procent av totalt antal angivna svar.
SKOLA TIDIGARE

LÄRARE
SPECIAL-
LÄRARE

SKOL-
SKÖTERSKA

SKOL-
LEDARE

FÖRÄLDRAR KURATOR

År 86 95 86 95 86 95 86 95 86 95 95

1ASmedjeskolan 62 100 3 82 21 41 8 0 13 23 0
1B Norrskolan 76 93 6 67 52 33 20 13 8 20 60
2A Forsskolan 73 94 1 12 23 50 27 12 14 6 6
2B Åskolan 54 83 9 50 24 33 9 0 12 0 0
2C Göteskolan 90 100 1 58 10 17 15 0 10 33 8
3A Lundaskolan 67 100 5 45 0 15 0 15 0 15 20
3B Luddeskolan 89 50 3 62 33 0 22 12 0 0 0
4A Åreskolan 65 100 3 33 17 11 22 11 17 11 11
4B Kungsskolan 56 74 2 42 11 47 0 10 6 10 58
4C Karlsskolan 70 100 3 27 22 45 13 0 13 27 0
T1 Trollskolan 83 91 4 43 21 17 15 13 16 13 9
MEDEL 71 90 3 47 21 28 14 8 10 14 16

Tabell 4.2   Under läsåret kan elever av olika anledningar visa sig behöva ytterligare
stöd och hjälp. Med vem brukar du då oftast ta kontakt för att förbättra situationen?
SKOLA Special

lärare
Föräldrar Skolledare Andra

lärare
Skol-

sköterska
Kurator Studie-

ledare
Psykolog SYO

År 86 95 86 95 86 95 86 95 86 95 86 95 86 95 86 95 86 95

1A Smedjeskolan 67 82 29 54 25 36 17 59 4 9 25 18 38 0 4 9 0 4
1B Norrskolan 76 50 40 45 24 41 40 54 52 14 44 64 20 0 0 0 0 13
2A Forsskolan 50 50 45 50 54 68 45 71 0 11 0 21 4 0 4 4 0 14
2B Åskolan 62 50 44 64 65 86 25 32 22 14 22 9 0 0 3 4 0 9
2C Göteskolan 60 87 60 75 20 62 45 37 30 25 50 6 0 0 10 19 0 6
3A Lundaskolan 100 54 20 59 30 77 50 54 10 27 20 59 40 0 10 27 0 9
3B Luddeskolan 89 93 55 40 44 40 44 40 0 40 0 0 0 0 55 0 0 20
4A Åreskolan 24 40 28 35 90 75 14 55 14 25 24 25 19 0 9 0 0 5
4B Kungsskolan 68 70 47 61 26 26 42 61 42 39 58 74 21 0 10 0 0 9
4C Karlsskolan 65 73 39 87 22 0 48 60 0 33 35 73 0 0 4 0 0 7
T1 Trollskolan 63 38 58 65 42 90 40 45 24 38 9 34 12 0 21 7 0 10
Medel 66 62 42 58 40 55 37 52 18 25 26 35 14 0 12 6 0 10

                                               
3 Observera att alternativet Syokonsulent inte fanns med 1986 och att alternativet studieledare inte
fanns med 1995 som fasta svarsalternativ. Orsaken till detta är den ”mänskliga faktorn”. Som be-
lysning av enkätteknikens svårigheter är dock resultatet instruktivt.
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Svaren på frågorna som gäller om man arbetar i grupper, visar att t.ex. Smedje-
skolans och Kungsskolans lärare i betydligt högre utsträckning än tidigare gör
detta (Diagram 4.2 och Diagram 4.3).

Diagram 4.2   När du skapar dig en bild av eleverna, ingår du i någon grupp tillsam-
mans med en eller flera av ovan angivna kontaktpersoner?
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Diagram 4.3  Ingår du tillsammans med någon eller några i grupper som brukar ta sig an
den typ av förstärkta insatser det här gäller? Procent av totalt antal inlämnade svar.
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Allmänt kan sägas att skolornas aktivitet vad gäller behovsinventering verkar
ha minskat mellan 1986 och 1995 innan lärarna möter nya grupper av elever.
Samtidigt verkar de lärare som gör en behovsinventering kontakta fler perso-
ner 1995 än 1986. Dessutom tyder resultaten på att man i större utsträckning
arbetar tillsammans eller i grupp med detta arbete. Lärarnas arbete med be-
hovsinventering under läsåret ligger kvar på ungefär samma nivå 1995 som
1986. Variationerna mellan skolorna är betydande vad gäller omfattningen av
kontakter, vem man brukar kontakta och i vilken mån man arbetar tillsam-
mans.

Vilka resurser finns i den generella undervisningen?

Har resurserna för undervisning minskat? Det finns flera mått man kan använ-
da för att besvara frågan. Ett av dessa är gruppmedeltalet för vanlig eller
generell undervisning, dvs. ej specialundervisning.4 Ett annat är antalet lärar-
veckotimmar och antalet lärarveckotimmar per elev som vi senare återkom-
mer till. (Tabell 6.2 s.159) I Diagram 4.4 kan vi se att gruppmedeltalet - i me-
deltal - ökat något - från 18,4 elever 1986 till 19 elever 1995. Observera att även
gruppdelningar ingår i dessa mått. Klassen som begrepp saknar relevans om
man är intresserad av hur skolorna använder resurser till undervisning. Vad
innebär en sådan ökning? Om man jämför lärarnas uppfattningar, i Diagram
6.4 och Diagram 6.5 s.164, så verkar missnöjet kanske intuitivt något överdri-
vet. Vi behöver här ytterligare information för att få en mer nyanserad bild av
resurssituationen.

I fyra skolor i materialet (Åsskolan, Lundaskolan, Kungsskolan och Troll-
skolan) har t.o.m. gruppmedeltalet minskat mellan 1986 och 1995. I Karls-
skolan och Göteskolan har gruppmedeltalet ökat mest med drygt två elever.
Om vi ytterligare försöker beskriva variation och spridning i materialet kan vi
använda medianvärde, kvartiler och extremvärden (Diagram 4.5 s.69).

                                               
4 Totalt i materialet finns 5.604 grupper av elever. Se vidare under rubriken resursanvändning s
153 om mer generella tendenser i materialet och en beskrivning av de olika måtten.
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Diagram 4.4  Gruppmedeltal generell undervisning
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Vid beräkning av gruppmedeltalet har antalet lärarveckotimmar i varje grupp multiplicerats med antalet
elever. Summan har sedan dividerats med summan av antalet lärarveckotimmar.

Diagram 4.5  Median, max-min för generell undervisning
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Boxen är ritad med första och tredje kvartilen som övre respektive nedre linjer i boxen. Medianen är det
streck som går rakt igenom boxen på mitten ungefär. Boxens placering mellan max- och minvärdet ger en
antydan om hur fördelningen ser ut. Ca 50% täcks av boxen. 25% ligger över och resterande fjärdedelen
under boxen. I övrigt samma förutsättningar som i Diagram 4.4.
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Som generell tendens visas att spridningen mellan grupperna minskar. Endast
tre skolor (Smedjeskolan, Norrskolan och Åskolan) uppvisar en ökad sprid-
ning mellan grupperna.

Om vi gör en klassindelning av gruppstorlekarna kan vi se att det är sällsynt
att skolorna har grupper som är större än 31 elever (Tabell 4.3). Enda undan-
taget är Lundaskolan som 1995 har 18 grupper i den kategorin. Lundaskolan
är den skola i undersökningen som ligger sämst till resursmässigt både 1986
och 1995 när man jämför undersökningens skolor. Den stora förändringen
har skett i kategorierna 11-15 elever där 34 procent av grupperna finns 1995
mot 41 procent 1986. Med andra ord har skolorna minskat på antalet grupp-
delningar och istället ökat antalet grupper runt 20 elever. Denna slutsats stöds
också av att standardavvikelsen har minskat 1995.

Tabell 4.3 Gruppstorlekar generell undervisning

Skola 1-5 % 6-10 % 11-15 % 16-20 % 21-25 % 26-30 % 31- % S:a

1986 1A Smedjeskolan 1 0 31 8 154 40 76 20 46 12 72 19 2 1 382

1B Norrskolan 0 0 15 7 68 32 50 23 42 20 39 18 0 0 214

2A Forsskolan 0 0 10 6 68 42 56 34 23 14 6 4 0 0 163

2B Åskolan 0 0 28 8 175 53 31 9 69 21 30 9 0 0 333

2C Göteskolan 2 1 33 10 135 39 76 22 40 12 54 16 4 1 344

3A Lundaskolan 1 0 13 5 86 36 27 11 22 9 88 37 0 0 237

3B Luddeskolan 1 0 24 10 91 39 37 16 56 24 25 11 1 0 235

4A Åreskolan 5 3 29 16 78 44 18 10 44 25 5 3 0 0 179

4B Kungsskolan 1 0 5 2 133 42 43 14 73 23 58 19 0 0 313

4C Karlsskolan 0 0 44 23 55 29 60 32 31 16 0 0 0 0 190

T1 Trollskolan 2 1 26 8 145 45 54 17 35 11 57 18 1 1 320

Medelvärde 1 23 108 48 44 39 1 265

Summa 13 0 258 9 1188 41 528 18 481 17 434 15 8 0 2910

Skola 1-5 % 6-10 % 11-15 % 16-20 % 21-25 % 26-30 % 31- % S:a

1995 1A Smedjeskolan 1 0 17 6 87 32 60 22 51 19 53 19 3 1 272

1B Norrskolan 0 0 0 0 78 47 4 2 23 14 56 34 5 3 166

2A Forsskolan 0 0 4 5 17 22 26 33 21 27 10 13 0 0 78

2B Åskolan 2 1 27 16 69 41 25 15 32 19 12 7 0 0 167

2C Göteskolan 1 0 8 3 94 38 48 19 22 9 68 27 8 3 249

3A Lundaskolan 1 0 5 2 91 40 23 10 43 19 46 20 18 8 227

3B Luddeskolan 0 0 6 3 43 23 69 37 40 22 19 10 8 4 185

4A Åreskolan 2 2 13 14 32 36 20 22 23 26 0 0 0 0 90

4B Kungsskolan 0 0 7 3 53 20 42 16 159 60 5 2 0 0 266

4C Karlsskolan 0 0 9 5 41 25 76 46 39 23 1 1 0 0 166

T1 Trollskolan 3 2 6 3 91 50 3 2 33 18 47 26 0 0 183

Medelvärde 1 9 63 36 44 29 4 186

Summa 10 0 102 5 696 34 396 19 486 24 317 15 42 2 2049

 (Ingen hänsyn tagen till antalet lärarveckotimmar i varje grupp)

Vi kan konstatera att gruppstorlekarna ökat med ca 1 elev i den generella un-
dervisningen. Konkret har antalet gruppdelningar minskat. Hur har special-
undervisningens resurser påverkats av detta?
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Vilka resurser finns i specialundervisningen?

Skolorna har prioriterat omfattning och storlek på grupper i specialundervis-
ning olika både 1986 och 1995. Uppgifterna för specialundervisningen bygger
på normal schemalagd undervisningstid. Någon generell minskning av mängden speci-
alundervisning kan inte påvisas. Endast två skolor: Karlsskolan och Trollskolan har
en tydlig minskning mellan 1986 och 1995. Utan dessa två skolor hade högsta-
dierna i denna undersökning prioriterat specialundervisningen trots minskade
totala resurser! Både Karlsskolan och Trollskolan hade 1986 dock ovanligt
mycket specialundervisning jämfört med övriga skolor och ligger ungefär på
medelvärdet av andelen specialundervisning 1995. Smedjeskolan, Luddeskolan
och Göteskolan ökar - trots en elevtalsminskning - omfattningen av special-
undervisning. Vad beror detta på?

Diagram 4.6   Andel specialundervisning
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I Smedjeskolan (och i Luddeskolan) beror en mindre del av ökningen på att
speciallärarna schemalägger undervisningstid utöver tilldelad resurs. Motivet
till detta är att frånvaron varje vecka bli ca tio timmar. Om man överbokar
schemat så blir veckan en heltidsvecka - i annat fall inte. Detta rör sig om ca 10
timmar. Men i dessa båda skolor har man prioriterat specialundervisningen.

Skolorna har olika strategier vad gäller specialundervisning till olika stadier.
Smedjeskolan ökar t.ex. antal timmar i åk 7 och 8, men minskar antal timmar i
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åk 9. Norrskolan ökar satsningen på åk 8-9 och minskar för åk 7. Är detta ett
tecken på medveten behovsprioritering? Det bör påpekas att diagrammen nedan
handlar om absoluta tal och att man därför inte kan jämföra skolorna. Elev-
talsminskningen ger också till resultat att antalet lärarveckotimmar sjunker i
absoluta tal.

Diagram 4.7  Antal Lärarveckotimmar specialundervisning åk 7
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Diagram 4.8  Antal Lärarveckotimmar specialundervisning åk 8
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Diagram 4.9  Antal Lärarveckotimmar specialundervisning åk 9
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Ett annat mått som på ett intressant sätt visar de olika skolornas strategier, syn
på specialundervisning och kanske även hur stora behoven uppfattas vara, är
hur stora grupperna är. Det visar sig i Diagram 4.10 att gruppstorlekarna gene-
rellt har ökat i specialundervisning men att variationen även här är stor vid en
jämförelse av skolorna.

Diagram 4.10  Gruppmedeltal specialundervisning
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Gruppstorlekarna i specialundervisningen har i Smedjeskolan förändrats
från 1986 till större grupper. Endast 15 procent av grupperna är 1995 mellan 1-
2 eller 3-4 elever. År 1986 var 79 procent av grupperna i den storleken. Samti-
digt är det dock viktigt att ta hänsyn till hur många timmar varje grupp
undervisas och gruppmedeltalet har inte ökat mer än från 3,6 elever till 4. I
Norrskolan är 78 procent av grupperna mellan 1-2 eller 3-4 elever 1995. 1986
var endast 29 procent så stora. Gruppmedeltalet har dock här också ökat men
från en ”högre” nivå - från 5,7 till 6,4 elever. Gruppstorlekarna i special-
undervisning har i stort sett alla skolor förändrats från 1986 till större grupper.
Särskilt markerat är detta i Forsskolan - från 2,3 till 5,6 elever, Lunda- skolan -
från 3,1 till 5,5 elever, Kungsskolan - från 3,4 till 6,5 elever och Karlsskolan -
från 2,4 till 5,1 elever. Endast Åskolan och Åreskolan bryter mot denna ten-
dens. Gruppmedeltalet för grupperna i specialundervisning har i medeltal ökat
från 3,5 elever till 4,6.5

Inledningsvis togs möjligheten upp att det skulle kunna finnas en koppling
mellan behovsinventering och resursanvändning. Det är dock svårt att säga
någonting om att behovsinventering har någon betydelse utifrån det redovisade
materialet. Det torde dock vara tydligt att det finns en avsevärd variation mel-
lan skolorna i både hur man arbetar med behovsinventering och
resursprioritering. För att om möjligt kunna hitta rimliga förklaringar till dessa
förändringar behöver vi mer information om aktörernas motiv och hur man
organiserat sig. Det är nödvändigt att komplettera det kvantitativa materialet
med ett mer kvalitativt om vi skall kunna försöka förklara vad variation och
förändringar beror på. I nästa kapitel beskrivs skolornas organiserade interak-
tion 1986 och 1995 med utgångspunkt från varje skolas organisering. Vi kan då
se att det i många fall finns goda förklaringar till det mönster som framträtt vid
analysen av det kvantitativa materialet.

                                               
5 Vid beräkning av gruppmedeltalet har antalet lärarveckotimmar i varje grupp multiplicerats med
antalet elever. Summan har sedan dividerats med summan av antalet lärarveckotimmar.
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 5 

Organiseringsmodeller

I detta kapitel beskrivs skolornas organiserade interaktion runt policyproble-
met ”att stödja elever i behov av stöd” med utgångspunkt i hur intervju-
personerna uppfattade sin organisering. Kapitlet inleds med en redogörelse för
tillvägagångssättet vid intervjuerna, dels förklaringar av begrepp och distinktio-
ner som används i kapitlet. I inledningen finns också en beskrivning om vad
som skiljer de fyra olika organiseringsmodellerna som skolorna kategoriserats
i.

Analysen av skolorna utförs genom att beskriva varja skola för sig utifrån
idealtypsmodellen. Efter en beskrivning av de olika funktionerna finns en
summering om vad som karakteriserar skolan. I slutet på varje modellavsnitt
understryks vad som är gemensamt och vad som skiljer skolorna åt inom re-
spektive modell. Avslutningsvis görs ett reliabilitetstest av intervjuerna och en
diskussion förs om de mer generella mönster som mer eller mindre framträder
i materialet.

Citatens roll i sammanhanget är dels att belysa hur några intervjupersoner
uttryckt sig under intervjun i förhållande till de olika funktionerna, dels att
bryta av författarens framställning att analysera skolans organisering till förmån
för de enskilda individer som intervjuats.

Intervjuerna

Snöbollstekniken innebär att varje intervjuperson utpekar de personer som
han/hon samverkar med. I nästa steg intervjuas dessa personer med samma
halvstrukturerade frågeställningar.1 Intervjutekniken gör det möjligt att rekon-
struera de nätverk som aktörerna själva uppfattar.

                                               
1 Hjern & Porter, 1983 s 275. För en snarlik applikation se Bostedt, 1991 och Carlsson, 1993. Se
även Pedersen, 1998 s 222-237.
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There is often no sampling frame from which to draw a random list of names to ap-
proach for interveiw, and ”snowball sampling” is the usual way of generating a
sample. Interviewees are asked to nominate potential informants and the request is
made at each subsequent interview until the required number is reached.
”Snowballing” a sample continues throughout the period in the field. The researcher
effectively taps into a network of people, which can be of interest in itself.2

Dessutom ökar ”reliabiliteten” eller tillförlitligheten när olika aktörer får be-
skriva samma skeende.3 Ju mer komplicerad organiseringen uppfattades av in-
tervjupersonerna, desto fler intervjuer utfördes tills en mättnad uppnåddes.
Först kontaktades en lämplig startperson och vanligtvis en person - högst två -
bokades för intervju. I var och en av de besökta högstadierna har fältarbetet
startats hos någon lärare vid skolan. Vanligtvis hos en studieledare för en ar-
betsenhet. I de skolor som helt saknar arbetsenheter har en
ämnesföreträdare/huvudlärare utgjort startpunkt. Väl på plats har andra per-
soner kontaktats och intervjuats. Antalet personer som intervjuats varierar från
plats till plats beroende på hur klara och konsistenta intervjuerna var. Eftersom
varje person ger sin erfarenhet av det praktiska arbetet har bilden sakta vuxit
fram. Skolans verklighet förändras ständigt. Resultatet av intervjuerna visar en
bild av organiserandet runt policyproblemet som det vid varje tillfälle praktise-
rades och är det centrala materialet för att beskriva organiseringen.

Mellan 6-10 personer har intervjuats vid varje tillfälle - 1986, 1993 och 1995
i varje skola/kommun. Antalet intervjuer uppgår totalt till ca. 300.4 Idealtypens
funktioner har i varje intervju använts som grund. 5

(F1) behovsdefinition (F2) behovsprioritering
(F3) resursmobilisering (F4) utvärdering.

Begreppen beskrevs på följande sätt för intervjupersonerna: dels som funk-
tioner/roller som individer tillsammans bör klara av för att kunna lösa gemen-
samma problem. Dels som av varandra beroende stadier eller faser i ett
organiserat handlande. F1-F4 används här för att bestämma om någon i sko-
lorna och kommunerna, och i så fall vem/vilka, utför uppgifter som kan för-
knippas med funktionerna. Om ingen gör det, eller om kopplingen mellan oli-

                                               
2 Devine, 1995 s 142.
3 Att de intervjuade har samma uppfattning behöver dock inte innebära att beskrivningen verkligen
är tillförlitlig. T.ex. är troligtvis scenarbetarens uppfattning och förklaringar om illusionistens kon-
ster mer tillförlitlig än publikens.
4 År 1995 utfördes intervjuer i Smedjeskolan och Luddeskolan av författaren. I övriga skolor ut-
fördes intervjuer av Karin Nyström, K-G Lundberg, Jan Jansson och Jonas Österberg. I varje skola
gjordes 1995 två intervjuomgångar.
5 Detta innebär intervjupersonen fritt beskrivit sin roll och sina uppgifter i funktionerna.
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ka funktioner inte är klart uttalad, är det troligt att svårigheter finns med att
lösa policyproblemet.

Vid intervjun klargjordes det för intervjupersonerna att (F1) definiera behov
innebar att han/hon deltar i systematiska försök att inför kommande läs-
år/termin finna ut hur många och vilka elever som är i behov av särskilt stöd
för att uppväga individuella svårigheter. Vidare klargjordes att (F2) behovspriori-
tering innebar att han/hon, givet att en dokumentation föreligger av skolans
behov av särskilt stöd, deltar i att bestämma vilka som är speciellt viktiga. In-
tervjupersonen ombads redogöra för vilka principer som ledde prioriterings-
arbetet. När det gäller intervjupersonens delaktighet i att (F3) mobilisera resur-
ser betonades att den avser hans/hennes möjligheter att påverka omfatt-
ningen av de totala resurserna för den egna skolans behovsinriktade arbete.
För intervjupersonens eventuella uppgifter/funktioner som (F4) utvärderare an-
gavs två möjliga typer av aktiviteter för att utvärdera skolans resultat med det
behovsinriktade arbetet: a) försök till mer systematisk, vanligen dokumenterad
genomlysning av arbetsformer och resultat av kollegor/ skolledare inom sko-
lan/rektorsområdet samt b) systematisk elevinriktad utvärdering av t.ex. skol-
kansli/skolstyrelse eller annan. Diskussioner om enskilda elevers förändrade
behov av stöd, justeringar under läsåret och ekonomisk uppföljning gentemot
budget kallades uppföljning.

Begrepp och distinktioner

I beskrivningen av skolornas arbetsformer används olika typer av konferenser
och arbetsmässiga strukturer. Det ligger i sakens natur att man enbart lyckas
fånga fragment av all den komplexa organisering som intervjupersonerna för-
söker förmedla. Eller som Ball uttrycker det:

To a great extent this is typical of the processes of micro-politics - a certain elusi-
veness and invisibility. Committees and meetings are but fleeting iceberg tips which
mark the passing of business but reveal little of the ongoing processs of governance
and control. It is only on rare occasions that the facade is broken and the messy,
confused underlife, the tendons of power, the veins of influence, are exposed to
view. An understanding of political process can begin in the committee room or the
staff meeting but should by no means be sought only there.6

I personalkonferensen ingår normalt alla anställda på skolan och rektorn är
ordförande. Detta är skolledarnas ”egen” konferens där stora gemensamma
frågor behandlas. Rektorskonferens hålls mellan skolledare på olika rektorsom-

                                               
6 Ball, 1987 s 244.
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råden. Samrådsstrukturen kallas ”SL-struktur”. Ämneslärare inom närliggande
ämnesområden träffas på ämneskonferenser. Detta forum kallas
”Ämnesstruktur”. På de flesta skolorna finns arbetsenhetskonferenser där lära-
re från olika ämnen träffas. I arbetsenheten finns normalt en studieledare
utsedd som ordförande. Detta forum kallas ”arbetsenhetsstrukturen”. För
elevvårdsärenden hålls det elevvårdskonferenser där elevvårdspersonal som spe-
ciallärare, skolsköterska, kurator och psykolog normalt brukar delta.
Ordföranden i elevvårdskonferensen är normalt rektor. Detta forum kallas
”elevvårdsstrukturen”. Till slut finns det två ytterligare konferenser som bör
nämnas. I klasskonferensen träffas alla lärare som undervisar gemensamma
klasser/grupper. Vid stadieövergången till årskurs 7 hålls normalt en överläm-
nandekonferens där mellanstadiets lärare träffar lärare på högstadiet. Dessa
konferenser och samarbetsstrukturer är forum där skolans personal har möj-
lighet att behandla olika typer av problem. Man har också möjlighet att kalla in
t.ex. föräldrar att delta i elevvårdskonferens. De intervjuade personer-
na/grupperna redovisas som tillhöriga olika samrådsstrukturer i skolorna i
förhållande till funktionerna.

Figur 5.1 Samarbetsstrukturer och konferenser

Skolledarstruktur
Personalkonferens Rektorskonferens (mellan rektorer)

Ämnesstruktur Ämneskonferens

Arbetsenhetsstruktur
AE

SL

Arbetsenhetskonferens

Elevvårdsstruktur ElevvårdskonferensEV

Lärare inom ämnet eller angränsande ämnen

Lärare från olika ämnen

Elevvårdspersonal och speciallärare

Övriga konferenser

Klasskonferens

Alla lärare som undervisar 

Överlämnandekonferens Konferens med lärare från "mellan"-stadiet

AE kan organiseras horisontellt (lärare i åk 7 osv)
eller vertikalt - lärare från åk7,8 och 9.

Ä

Där arbetsenheter inte finns 

gemensamma klasser/grupper

är klasskonferensen alternativet



79

Organiseringsmodeller

Fyra modeller eller organiseringstyper urskildes 1986 för arbetet med behovs-
definition och behovsprioritering: arbetsenhetsmodellen, vinthundsmodellen,
elevvårdsmodellen och skolledarmodellen. Modellerna finns även kvar 1995
med vissa justeringar. Det är naturligtvis en grannlaga uppgift att göra en
”rättvis” kategorisering av skolorna. Min bedömning har varit att det finns ett
värde i att behålla modellbeteckningarna från 1986 istället för att formulera nya
modeller. Modellbeteckningen grundar sig på en bedömning av vilken struktur som var
dominerande i arbetet med behovsdefinition och behovsprioritering. Modellerna beskrivs
mer ingående under varje avsnitt.

Arbetsenhetsmodellen: Modellen karakteriseras av ett arbetssätt som i allt väsent-
ligt överensstämde med den arbetsform som läroplanen LGR 80 föreskrev.
Arbetsenheten utgör den centrala samrådsstrukturen tillsammans med elev-
vårdsstrukturen. Behovsdefinitionen karakteriseras i båda skolorna av att
elevvårdsstrukturen, främst speciallärarna, integreras i arbetet genom en väl
utbyggd arbetsenhetsstruktur. Studieledarna har en viktig roll tillsammans med
speciallärarna. Behovsprioritering sker i de båda skolorna i nära anknytning till
arbetsenheterna.

Vinthundsmodellen: Modellen karakteriseras av starka ämnesstrukturer. ”Vint-
hundsmodellen” innebar att speciallärarna, när höstterminen startade, upp-
söktes av enskilda ämneslärare som vill ha extra hjälp med enskilda elever. I
skolorna är speciallärarna isolerade från ämnesstrukturen i olika hög grad. Utan
stöd från skolledarna blev speciallärarna snart överbelastade av de krav som
ämneslärarna ställde. Skolledarna medlade mellan ämneslärare och speciallära-
re. Speciallärarnas roll var avsevärt svagare i jämförelse med arbetsen-
hetsmodellens skolor.

Elevvårdsmodellen: Modellen karakteriseras av en stark och mer självständig elev-
vårdsstruktur. I förhandlingen mellan elevvårds - och ämnesstrukturen gav det
noggranna arbete som elevvårdsstrukturen lagt ned på behovsinven-teringen
dess företrädare en stark bas att utgå ifrån. Ämneslärarna är centrala i priorite-
ringsarbetet utan några tendenser till vinthundssystem.

Skolledarmodellen: Vad som främst kännetecknar skoledarmodellen är att sko-
lorna organiserat ett delat ansvar mellan elevvårds - och skolledarstrukturerna
vad gäller behovsdefinition. Skolledarstrukturen tillsammans med elevvårds-
strukturen är direkt engagerad med att inventera individuella behov. Skolorna
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använder eller har börjat använda arbetsenheter som en viktig samarbetsform,
men inte lika konsekvent som inom arbetsenhetsmodellen. Arbetsformerna är
varierade och mer komplicerade än inom övriga kategoriseringsgrupper.

När det gäller speciallärarnas sätt att arbeta används följande kategorise-
ringar: Specialistrollen innebär att man arbetar med ”smala” specialistområden
t.ex. Dyslexi, DAMP etc. Man gör test och arbetar ofta med särskilda metoder
t.ex. Wittingmetoden. Ofta finns individuella träningsprogram. Grupperna är
små. Man arbetar ofta självständigt i klinikform. Stödläraren arbetar med ett
brett spektrum av sociala och pedagogiska problem. Man arbetar sällan med
en specifik metod, men har ofta en medveten filosofi och ofta i klassen. An-
vänds till brandkårsutryckningar och som allmän resurs. Är flexibla. Konsulten
ger främst stöd och råd till andra och utreder problem. Enklare problem skall
lösas inom klassens ram. Konsulten är den nya typen av speciallärare som ut-
bildningen till specialpedagog syftar till. 7

Arbetsenhetsmodellen

Både Smedjeskolan(1A) och Norrskolan(1B) använde 1986 ett sätt att organi-
sera sig som i allt väsentligt överensstämde med det ideal som läroplanen LGR
80 föreskrev. Organiseringen är konsistent genom att kopplingen mellan
strukturer8 som är delaktiga i behovsdefinition respektive behovsprioritering är
uttalad och klar. Arbetsenheten(AE) utgör den centrala samrådsstrukturen till-
sammans med elevvårdsstrukturen. Behovsdefinitionen karakteriseras i båda
skolorna av att elevvårdsstrukturen, främst speciallärarna, integreras i arbetet
genom en väl utbyggd - och som det visar sig - stabil arbetsenhetsstruktur.
Studieledarna har en viktig roll tillsammans med speciallärarna. Några nyckel-
personer har också båda rollerna. AE-strukturen har i båda skolorna övertagit
mycket av skolledarstrukturens tidigare arbetsuppgifter, särskilt gällde detta i
Smedjeskolan.

                                               
7 Se Bladini, 1994 och Persson, 1995.
8 De ”strukturer” och modeller som beskrivs i det följande är empiriska resultat av intervjuer. När
det gäller idealmodellens funktioner så har dessa utgjort en mall för intervjuerna.
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Smedjeskolan

Behovsinventering

Behovsinventering vid stadieövergång sköttes 1986 av studieledare och special-
lärare. De kartlade elever som skulle komma till deras arbetsenhet. Viss hjälp
fick man också av tester i svenska och matematik som skolpsykologen ansva-
rade för. Skolledningen fanns med i elevvårdskonferensen (EVK) som
behandlade elever med grava problem. Behovsinventering ordnades av varje
arbetsenhet(AE) för sig. Systemet med vertikala arbetsenheter har inneburit
positiva förändringar för både elever och lärare. Skolledningen har hand-
plockat studieledarna som blivit en viktig resurs mellan skolledningen och lä-
rarna. En rad uppgifter sköts mer smidigt inom arbetsenhetens ram som t.ex.
specialundervisning, ändring av tillval och elevvård. Arbetsenhetskonferens
(AEK) hålls var tredje vecka och då görs kontinuerliga försök till utvärdering av
arbetssätt. Vissa bekymmer fanns eftersom de tre arbetsenheterna var olika
stora. I samband med arbetsenheternas tillkomst ökade speciallärarens roll och
ansvar över de svagpresterande eleverna. Arbetsenheterna var man stolt över.

Systemet med arbetsenheter ger lärarna en chans att hjälpa varandra och det har
skett en enorm förändring. Förr satt ämneslärarna för sig, men de barriärerna finns
inte längre. Nu finns ingen avundsjuka mellan ämnena och elevvården har förbättrats
- klassföreståndaren är inte längre ensam med ‘sin’ klass. Det har medfört att varje
elev får färre lärare och varje lärare får färre elever. Vi är klart belåtna med det här,
och det avlastar definitivt skolledningen mycket jobb, eftersom vi har duktiga stu-
dieledare (Skolledare 1986).

Lärarna är överlag nöjda även om särskilt övningslärarna inte ser några di-
rekta fördelar. Skolan är i likhet med 1986 indelad i tre vertikala arbets-
enheter. Av de fyra speciallärarna är tre knutna till var sin arbetsenhet och den
fjärde ambulerar. Det är speciallärarna tillsammans med skolans studieledare
som inventerar kommande behov. Speciallärarna har ofta en föredragande
funktion vid arbetsenhetskonferenserna.

År 1993 fanns tre arbetsenheter med en speciallärare knuten till varje, men
genom besparingskrav aviserades neddragningar. Budgetmässigt var situatio-
nen så pass osäker 1993 att man fick tilldelade medel ett halvår i taget.
Generellt har besparingar hittills utförts genom mindre grupptimmar och stör-
re klasser. En lägre undervisningsskyldighet och förbud att arbeta övertid för
speciallärare är andra åtgärder som i praktiken inneburit att man hårdare prio-
riterat de mest behövande. Man planerar att i högre utsträckning försöka på-
verka schemaläggningen så att större grupper i specialundervisningen kan ord-
nas (parallelläggning). Behovssituationen hos eleverna bedöms vara av något
lindrigare art än för några år sedan.
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På skolan bildades 1991 en ledningsgrupp som består av studieledare och
skolledning. Ledningsgruppen träffas varje måndag med efterföljande perso-
nalträff. Förutom löpande ärenden arbetar gruppen med att fördela komman-
de elever så att belastningen på de tre arbetsenheterna fördelas rättvist. Under
året hanteras uppkomna problem inom arbetsenheten.

Smedjeskolan var en av 100 skolor som medverkat i Skolverkets nationella
utvärderingsprogram (i undersökningen medverkade fyra niondeklasser på
skolan) och rapporten från den undersökningen diskuteras 1993 av skolans
personal. Särskilt var man bekymrad över att skolan fått sämre resultatmått än
riksgenomsnittet på värderingen av lärarnas förmåga att ”lära ut” kunskaper. I
kommunen hade 1993 en ny rektorsområdesindelning skett där fritids-
verksamhet och barnomsorg lagts under samma tak. För högstadiets del har
detta dock inte inneburit några förändringar.

Skolans personal har i en jämförelse med 1986 ökat sin benägenhet av att
gruppera sig kring arbetet för elever med behov av särskilt stöd. Samma
mönster visar sig när man söker skapa sig en bild av eleverna innan de börjar.
Bilden på skolan visar generellt sett på ett gott samarbete mellan skolans lärare.
Skolan är fortfarande 1995 indelad i tre vertikala arbetsenheter.

På 80-talet var arbetsenhetskonferenserna starka på skolan. Vi har hållit oss kvar vid
detta. Det har varit positivt för elever och föräldrar (Speciallärare 1995).

Det finns fyra speciallärare - tre är knutna till varje arbetsenhet och den fjärde
ambulerar. På våren tas kontakt med mellanstadiet av studieledare och respek-
tive speciallärare. Man har en konferens med mellanstadiet där varje elev tas
upp. Mottagande klassföreståndare träffar även skolsköterskan. Studieledarna
och den nya rektorn (tidigare lärare på skolan) gör sedan en klassindelning för
att ”sprida ut problemen”. Ledningsgruppen har försvunnit sedan 1993 - rek-
torn informerar ibland lärarna direkt. Föräldrarna kontaktas per brev om
någon elev behöver någon typ av extra hjälp.

Vi vet ju att vissa elever inte kan läsa (Lärare 1993).

När skolan börjar på hösten använder speciallärarna fr.o.m. år 1992 ett diag-
nostiskt test i svenska för att kunna ”ta ut” de elever som behöver extra stöd.
Det tar ca 1,5 månader innan alla är testade. Idén kom från Östersund där spe-
ciallärarna var på kurs för att lära sig använda datorer för dyslexiproblem.
Testet kom med ”på köpet”. Grovt räknat hade 10 procent av eleverna pro-
blem - enligt en speciallärare - och det är dessa elever man arbetar med.
Dessutom har en gruppindelning gjorts för att sprida ut problemeleverna
mellan arbetsenheterna. Tidigare har man ”slagit sönder” alla sexor men enligt
rektorn måste eleverna hållas ihop om man ska kunna arbeta i ett 1-9 perspek-
tiv. Varje storgrupp av elever dvs. arbetsenhet får fyra till fem
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klassföreståndare. Enkätresultaten visar bl.a. att tidigare lärare, speciallärare,
föräldrar och skolsköterska har blivit viktigare kontaktpersoner medan kura-
torns roll har minskat sedan 1986.

Prioritering

Elevantalet på skolan minskade med 4,8 procent mellan åren 1986 och 1995.
Den totala undervisningsresursen minskade med 6,5 procent och resurserna
för specialundervisning ökade med 13 procent. År 1986 utgjorde specialunder-
visningsresursen 10,1 procent av den totala undervisningsresursen. Andelen
ökade till 12,2 procent 1995. (Diagram 4.6 s.71) De generella gruppstorlekarna
har i genomsnitt ökat något. Gruppstorlekarna har ökat relativt kraftigt i
Svenska och de samhällsorienterande ämnena (So) medan de minskat något i
Matematik och Engelska. I de naturvetenskapliga ämnena (No) har grupp-
storlekarna minskat något.

Prioriteringen 1986 utgick från arbetsenhetens förslag till specialundervis-
ning. De tre studieledarna och studierektorn jämkar ihop förslagen. Priorite-
ringen sker på två nivåer: 1) mellan arbetsenheterna och 2) specialundervisning-
ens fördelning inom arbetsenheten. Prioriteringen sker elevorienterat - olika
ämnen diskuteras i andra hand. Man har ett gott samarbete mellan de fackliga
representanterna och skolledningen. Skolledningen utarbetar ett förslag från
rektorsområdet (i det här fallet enbart högstadiet) som sedan behandlas på en
rektorskonferens. Tillsammans med ett presidium inom skolstyrelsens arbets-
utskott sker den slutliga behandlingen före det formella beslutet.

Vad betyder det att någon bedömer en elev som svag? (Speciallärare 1986).

Skolledningens roll är tvåfaldig: a) jämka ihop arbetsenhetens förslag till speci-
alundervisning och b) föra fram rektorsområdets behov i prioriteringen mellan
stadierna. Utfallet har gynnat lågstadiet, även om det klart framhålls att man
inte har fastslagit några principer om detta. Anledningen är främst att basre-
surstilldelningen missgynnat lågstadiet och då måste man använda
förstärkningsresursen för att ”rädda” vissa klasser.

1995 är det fortfarande arbetsenheten som fattar beslut om prioriteringar
inom den resursram som angivits av rektor. Arbetsenheterna prioriterar något
olika, t.ex. i vilka ämnen som specialundervisning skall ges. Utifrån gruppstor-
lek och specialundervisningens omfattning är det matematiken som 1995
prioriteras för specialundervisning. Svenskan har i jämförelse med 1986 förlo-
rat både specialundervisningsresurser och fått större undervisningsgrupper. Det
finns en policy att kunna hjälpa eleverna så tidigt som möjligt och att upprätta
en plan för varje elev.

Man säger sig 1995 ha prioriterat på ett stabilt sätt över åren. En lärare me-
nar att man först prioriterar dem som har stora svårigheter i att läsa och skriva.
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I andra hand elever som är ”vilsna i tillvaron”, vilket kan vara svårt att beskri-
va: allmänt svagpresterande, mobbning, psykiska problem och handikapp av
olika slag. Man har två s.k. hörselklasser med bara 20 elever. Problem av disci-
plinkaraktär kan i vissa fall få hjälp genom tillfälliga delningar. Speciallärarnas
schema läggs i princip redan i augusti. Undervisningsformer väljs utifrån beho-
ven. Vissa moment görs i speciallärarnas lokaler medan andra görs i klassen.
De nya datorerna har inneburit en stor förändring till det bättre. ”Statusen” på
speciallärarnas arbete har höjts. En övningslärare anser att speciallärarna har
överblicken när det kommer önskningar från olika lärare och att arbetsenheten
tar besluten.

Om det behövs kallar vi in föräldrar, socialsekreterare eller skolledning (Övningslära-
re 1995).

De nya testen har inneburit att man nu prioriterar mer ”objektivt”. Om det är
åtta elever som ligger under ”normal”- värdena kan specialläraren ta ut de fyra
som ligger lägst. Detta har bl.a. inneburit att specialläraren mer självständigt
gör sin bedömning.

Speciallärarnas roll är viktig enligt rektor. Man har nästan 100 lärarvecko-
timmar specialundervisning och det mesta stödet riktas mot årskurserna 7 och
8. (Diagram 4.7 s.72ff) Varje arbetsenhet gör dock sin egen prioritering.
Gruppdelningarna har minskat och till hösten kommer det att fortsätta (musik
och språk). Rektorns förhoppning är att det kommer att bli ett mer flexibelt
system där det kan finnas betydligt större grupper och ibland mindre.

Hittills har vi inte behövt ta till storsläggan (Rektor 1993).

Det finns inga möjligheter att få ytterligare resurser. Man får omprioritera och
spara t.ex. på grupptimmar. Specialundervisningens omfattning uppfattas vara
relativt väl tillgodosett. Ett angeläget problem är att lokalerna behöver rustas
upp men man upplever sig inte få gehör från politikerna för detta behov.

Resursmobilisering

Bland lärare handlade mobilisering 1986 om att låna en speciallärare eller att
spara en mindre pott för kommande behov. Att få ytterligare resurser diskute-
ras inte. Man är nöjd. Skolledningen lägger ner ett omfattande arbete på att
söka Såsmedel9, men får lika mycket pengar/timmar varje år. Man har inte för-
sökt skaffa mer pengar utöver vad man blir tilldelad. Tilldelningen av resurser
skedde genom en rektorskonferens. Politikernas inflytande begränsades - om
rektorerna var eniga - enbart till ett formellt beslut. Rektor menar att arbets-
enheterna 1995 vänder sig till honom om de saknar pengar. Rektor kan göra
omprioriteringar och om det inte finns utrymme får han vända sig till förvalt-

                                               
9 Medel som kunde sökas från länsskolnämnden för enstaka elever.
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ningschefen som sitter på en mindre summa pengar för speciella ändamål.
Kommunens barn- och utbildningsnämnd fördelar ut pengarna till skolorna i
form av ramar. En viss andel av den totala skolresursen i kommunens budget
behåller kommunen centralt. Dessa pengar ligger hos förvalt-ningschefen. I
budgeten anges grovt hur ramarna skall användas. Pengarna fördelas ut till
varje rektorsområde som bildar var sin resultatenhet inne-hållande barnomsorg,
grundskola, fritidshem m.m. Ett utsagt erfarehetsvärde om vissa skolors soci-
ala problem gör att nämnden och förvaltningen med-vetet styr resurserna till
vissa områden. Det gäller framförallt de pengar som finns kvar på central nivå.
Rektorerna har utifrån den resursram som fördelats ut till skolorna stor frihet
att inom sin budget göra prioriteringar. Under läsåret kan också ompriorite-
ringar göras i den s.k. budgetrevisionen.

I kommunens skolplan finns inga skrivningar som direkt kan kopplas till
elever med behov av särskilt stöd. Det finns heller ingen definition av elever
med behov av särskilt stöd. Barn- och utbildningsnämndens ordförande anser
att politikerna i nämnden måste tydliggöra de politiska målen. Han tycker att
kontakten mellan den politiska nivån och rektorer och annan skolpersonal är
bristfällig. Han upplever att rektorerna gärna avstår från en diskussion med po-
litikerna.

Vi har tappat kopplingen som är mycket viktig att ha. Det mesta sker genom för-
valtningschefen. (Barn- och utbildningsnämndens ordförande 1995).

Smedjeskolans lärare anser att resurserna minskat de senaste fyra åren. (Se
Diagram 6.5 i kapitel 6 s.164) Lärarna i Smedjeskolan tycker att kommunen
inte tillräckligt uppmärksammar skolans resursbehov. Härvidlag har det skett
en dramatisk omsvängning sedan 1986. (Diagram 6.4 s.163)10

Utvärdering

Rektor och studierektor menade att utvärderingen 1986 skulle ske inom ar-
betsenheten, men hur man praktiskt skulle gå tillväga var inte klart. Bl.a. hade
man börjat utveckla ett test som gick ut på att ingen elev skulle kunna lämna
skolan utan att klara av medelprestationen i årskurs sex. De utvärderingar på
skolan som görs är individbaserade och ger därför inga samlade bilder. Speci-
allärarna gör utvärderingar 1995 i samband med åtgärdsprogrammen, men
dessa är enligt rektor dåligt dokumenterade. De utvärderingsresultat som speci-
allärarna erhåller förmedlas oftast vidare enbart till arbetsenheten. Rektor
initierar själv inga utvärderingar. Flera lärare anser sig ha god kontroll och
uppfattning när det går bra eller dåligt, men någon systematisk utvärdering finns
inte. Sista året har många lärare engagerat sig för att förnya arbetssättet enligt

                                               
10 När kategorierna av elever lagts ihop finns 43 stycken (64%) markeringar av totalt 67 under
minskad resurs. 4 stycken har ej svarat.
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den nya läroplanen. De flesta lärarna har frivilligt arbetat en timme varje vecka
med detta.

Rektor berättar att klassföreståndare i årskurs 6 har efterlyst återkoppling,
men att man inte lyckats lösa detta önskemål. Rektor vill att det skall upprättas
en handlingsplan för varje elev som man sedan kan utvärdera, men det funge-
rar inte så än. Han menar att diskussionerna om den nya läroplanen varit
positiva för det pedagogiska klimatet.

Oförändrad organisering och bristande politisk styrning

Skolans organisering kring insatserna för elever med behov av särskilt stöd är
som ovan beskrivits koncentrerad kring arbetsenheterna. Organiseringen är
oförändrad sedan 1986. Denna typ av organisering förutsätter ett väl funge-
rande samarbete mellan skolans lärargrupper. Speciallärarna arbetar relativt
integrerat i klasserna. Det ger en bild av ett samarbete likt kompanjonlärars-
kap, där specialläraren ibland antar rollen som stödlärare. Gemensamma
diskussioner förs varje vecka mellan lärarna om olika pedagogiska lösningar.
Det utvecklar en gemensam grund för deras arbete.

Politikernas inflytande begränsas enbart till ett formellt beslut. Den reella
beslutsstrukturen är i praktiken koncentrerad till förvaltningsnivån och den
rektorskonferens där förvaltningschefen tillsammans med rektorerna från de
olika skolorna fördelar ut resurserna. Fördelningen sker efter erfarenheter från
tidigare år. Det finns ingen tydlig politisk styrning från kommunal nivå.

En bristande politisk styrning i detta fall kan ha bidragit till att skolans or-
ganisation hållit sig intakt under nästan 10 år. Det nära samarbetet mellan
rektorerna och en ekonomisk medveten förvaltningschef kan ha bidragit till
att rektorerna medvetet överlåtit ansvaret till arbetsenheterna.

Norrskolan

Behovsinventering

Behovsinventering karakteriseras 1986 av att främst speciallärarna engagerade
sig. Speciallärarna hade en hög status inom arbetsenheten. Studieledarna hade
också en viktig roll tillsammans med speciallärarna. Även 1995 arbetar ett par
högstadielärare tidvis med specialundervisning och engelska i tre av sex klasser
i årskurs sex. Kuratorn arbetar också på mellanstadiet och medverkar vid klass-
ammansättning. Personliga kontakter och egen bedömning betonas som
informationskällor vid stadieövergången. Tester används, men inte uttalat som
uttagningsinstrument för specialundervisning.

Skolans rektor ansåg 1993 att arbetsenheter och elevvårdsarbetet kunde fun-
gera bättre. Arbetsenheterna var årskursbaserade. Skolledningen försökte
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påverka schemaläggningen så att lärarna främst undervisade i vissa klasser.
Elevvårdslaget där kurator, sjuksköterska, syokonsulent, speciallärare (4 hel-
tidstjänster) och rektor ingår, anser att man alltför snabbt lämnar ifrån sig
elevvårdsproblemen från arbetsenheterna. Från lärarnas sida är man också med-
veten om detta, men anser inte att det är något problem. Elevvårdsfrågor togs
1993 upp 1ggr/månad mot tidigare varje vecka på arbetsen-hetskonferens. An-
svaret har mer lagts på speciallärarna som får hålla kontakt med elevvårdslaget.
Behovsinventering görs främst av speciallärarna och kuratorn som också ar-
betar på låg- och mellanstadiet. Man använder både matematiktest på
mellanstadiet och lästest på höstterminen i årskurs 7. Alla intervjuade anser att
man har en mycket god bild av de behov som finns. Detta visar sig bl.a. ge-
nom att speciallärarnas schema är väl utarbetat redan när terminen börjar.

Enkätresultaten visar bl.a. att kuratorns roll har stärkts medan skolsköters-
kans roll minskat sedan 1986. Speciallärarnas betydelse har ökat något vad
gäller kontakterna innan eleverna kommer till årskurs 7, men har minskat för
kontakterna under läsåret. Däremot har skolledare och andra lärare fått en hög-
re kontaktfrekvens 1995. Fråga 2B som gäller om man arbetar i grupper visar
att Norrskolans lärare i mindre utsträckning än tidigare gör detta (Diagram 4.2,
s. 67 och Diagram 4.3 s. 67), dock ligger man fortfarande över medelvärdet
för undersökningens skolor. Norrskolans lärare försöker också i något mindre
utsträckning skaffa sig information om kommande elever vid terminsstart
(Diagram 4.1 s. 65).

På skolan finns 1995 en uttalad vilja att arbeta utifrån elevernas enskilda be-
hov - eleven ska vara i centrum. Basfärdigheterna att kunna läsa, räkna och
skriva anses som särskilt viktiga, eftersom de utgör basen för inlärning. De
individuella behoven ska styra insatserna. Stödåtgärderna för de elever som har
läs- och skrivsvårigheter p.g.a. sociala störningar och de elever som har dyslexi
får olika stöd. För elever med sociala störningar krävs oftast ett mer helhetsin-
riktat perspektiv, där även föräldrar bör tas med. Det är 1995 oftast
speciallärarna tillsammans med rektor och kurator som inventerar kommande
behov. Personliga kontakter och egen bedömning betonas som informations-
källor vid inventeringen. Skolans lärare söker idag i lite mindre utsträckning, i
jämförelse med 1986, skaffa sig information om kommande elever vid ter-
minsstart. Skolan ser det som önskvärt med en balans mellan förhands-
information och att inte veta något i förväg.

Prioritering

Den totala undervisningsresursen på skolan har minskat med 11,4 procent
mellan 1986 och 1995. Elevantalet har minskat med 4 procent och specialun-
dervisningsresursen har minskat med 21,9 procent mellan de båda mät-
tillfällena. År 1986 utgjorde specialundervisningsresursen 8,2 procent av den
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totala undervisningsresursen. Andelen minskade till 7,4 procent 1995
(Diagram 4.6 s.71). Gruppstorlekarna har generellt sett ökat. De har emellertid
minskat i Svenska och Samhällskunskap medan de ökat i Matematik, Engelska
och No. Matematik och So är de ämnen som får mer specialundervisnings-
timmar 1995 jämfört med 1986.

Behovsprioritering skedde 1986 i nära anknytning till arbetsenheterna och
utfördes på två nivåer, dels inom varje arbetsenhet (varje arbetsenhet har sin
”egen” speciallärare) dels mellan arbetsenheterna. Studieledarna hade en viktig
roll vid båda prioriteringsnivåerna. Norrskolan hade fem vertikala arbets- en-
heter på högstadiet 1986. Studieledarna för dessa representerar sin arbets-
enhets intressen när behovsprioriteringen avgörs i en resursgrupp, som är
gemensam för arbetsenhetsstrukturerna på alla stadier. När de övergripande
prioriteringarna gjorts, sker en mer stadiespecifik diskussion. Prioriterings-
arbetet på skolan fungerar utan konflikter. Man är överens om att inte nagga
specialundervisningen i kanten. Skolan uppfattas vara en av de skolor som får
minst resurser i kommunen.

Om gamla prioriteringar styr blir det vid skolan ett allmänt vårdande av de som en
gång bedömts att vara i behov av särskild hjälp (Speciallärare 1995).

Skolan har 1995 tre horisontella arbetsenheter. Speciallärarna är inte knutna
till någon speciell arbetsenhet och de arbetar olika både till form och innehåll.
Det finns en tydlig konflikt om arbetssättet mellan speciallärarna. Även rektor
har svårt att finna någon enhetlig struktur i deras arbetsformer. Om arbetsen-
heten inte ”räcker till” engageras elevvårdskonferensen. En allmän uppfatt-
ning är att tysta och svaga elever drabbats av försämringar s.k. ”grånissar” me-
dan ”socialt störda” och utåtagerande elever får mer. Nuvarande årskurs 7 har
fler problemelever än vad man anser sig klara av och man diskuterar att skapa
en mindre undervisningsgrupp för störande elever.

Vi får kämpa för att de svaga eleverna ska få någon hjälp i år (Speciallärare 1995).

År 1995 fördelar rektor timmarna till specialundervisning. Speciallärarna har
möjlighet att omförhandla timmarna mellan sig och fördelar timmarna till-
sammans med ämneslärarna i de tre horisontella arbetsenheterna.
Prioriteringar sker liksom 1986 i nära anslutning till arbetsenheterna. Till skill-
nad från idag fanns det 1986 en studieledare till varje arbetsenhet.
Studieledarna hade en viktig roll vid prioriteringen inom arbetsenheterna och
mellan dem. Idag utgör arbetsenheten oftast arena för informella beslut per-
sonalgrupperna emellan. Speciallärarna är inte knutna till någon speciell
arbetsenhet utan ambulerar tämligen fritt. De arbetar olika både till form och
innehåll. Det finns idag en tydlig konflikt om arbetssättet mellan special-
lärarna. Även rektor har svårt att finna någon enhetlig struktur i deras arbets-
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former. En av speciallärarna beskriver sin roll som mycket fri. Han försöker
vara lyhörd och berättar att han inte blivit motsagd av rektor en enda gång.
Elevvårdskonferensen fattar det formella beslutet.

Resursmobilisering

Norrskolan uppträdde 1986 i en ”hearing” inför en central resursgrupp bestå-
ende av politiker och tjänstemän samt fackliga företrädare. Representanterna
uppmanades att redogöra för sina speciella omständigheter för att eventuellt
motivera avvikelser från rektorsområdets ”objektiva” behovsposition enligt
sociala profiler. Norrskolans skolledare uppfattade förfarandet som ett spel
för gallerierna, av större vikt för att skapa konsensus kring tilldelningen på
central, kommunal nivå, än för att möjliggöra en korrigering av sociala pro-
filerutfallet. Detta bekräftades av den centrala nivåns representanter. Den cen-
trala resursgruppen styrde enbart efter den sociala profilen, utan hänsyn till
muntlig framställning.

Det tilldelningssystem som 1986 gällde för enbart skolan gäller år 1993 för
hela kommundelen. Ett nytt system med resultatenheter har införts. Först och
främst är det populationen i kommundelen som ligger till grund för tilldel-
ningen. Sen kommer ”Sopsystemet” som bygger på en viktning av tre variabler
(lågutbildade, socialbidragstagare och ensamstående). Sopsystemet går inte att
påverka. Systemet infördes 1992 och Norrskolans kommundel är inte priorite-
rad. Sedan gör kommundelen en egen prioritering mellan skola, äldreomsorg,
barnomsorg m.m. När cheferna på enheterna får ”sina pengar” är de inte läng-
re öronmärkta. Det är kommundelen som blir tilldelad en summa pengar vilka
sedan används av politikerna i kommundelsförvaltningen för att beställa
tjänster av sina resultatenheter. En förhandling sker mellan rektorn och en
tjänsteman vid kommundelen. Enligt rektorn fungerar detta system ännu inte
så bra. Det har bl.a. blivit svårare att få ytterligare pengar under budgetåret.

Enligt intervjuerna 1995 har det inte skett några drastiska nedskärningar av
resurser. Rektorn har varslat 1,5 tjänster till hösten. Fritidspedagogen har dock
tagits bort medan kuratorsresursen har utökats. Över 60 procent av lärarna
svarar dock att tilldelningen av resurser minskat (Diagram 6.5, s. 164). Skolan
har vänt sig till kommundelskontoret för att få ytterligare resurser. Skolorna
inom kommundelen får inte sina resurser med automatik. Detta år finns 11 lä-
rarveckotimmar extra som kommundelsnämnden riktat till skolan. Lärarna
anser att kommunen (kommundelsnämnden) inte uppmärksammar skolans
behov. Vid en jämförelse med svarsfrekvensen 1986 är man mer missnöjd i
dag, men de flesta var missnöjda även 1986 (Diagram 6.4 s.163).

Utvärdering
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Systematisk utvärdering saknas. De försök med enkäter som genomförts fick
inte något positivt genomslag.

Kommunala avsikter på central nivå kring elever med behov av särskilt stöd. Den rationella
styrkedjan möter en komplex verklighet

Kommunen är 1995 uppdelad i nio stycken kommundelar som leds av en
kommundelsnämnd. Fördelningssystemet bygger på att resurserna fördelas
som påsar, där varje kommundelsnämnd får en påse med pengar för sin verk-
samhet. Resurspåsens storlek fastställs utifrån dels en schablon som utgör ca 75
procent av totalsumman, dels utifrån en del som baseras på socialprofil, vilken
utgör resterande 25 procent. Dessa pengar kan kommundelsnämnden sedan
disponera fritt. Kommunen har en beställar- och utförarorganisation. Kom-
mundelsnämnderna fungerar som beställare och skolenheterna som
utförare/resultatenhet. När kommundelsnämnden skall fördela sina pengar
sker det i förhandling med rektorerna. Förhandlingarna utgår från rektorernas
äskanden och deras verksamhetsbeskrivningar. Det skrivs sedan 2-3 årliga
kontrakt med varje resultatenhet.

Vid sidan om denna rent ekonomiska styrning finns det kvalitativa mål for-
mulerade från politisk nivå i kommunen. Från centralt håll finns ett
måldokument för kommunens olika verksamheter. Det innehåller inriktnings-
mål och delmål. Under rubriken Barn- och ungdom anges följande inriktnings-
och delmål: - ”Barn och ungdomar med behov av särskilt stöd för sin utveck-
ling skall erhålla erforderligt stöd”. - ”Barn- och ungdomar i behov av särskilt
stöd skall särskilt uppmärksammas och förebyggande insatser skall planeras
och genomföras i nära samverkan mellan barnomsorg, skola, individ - och
familjeomsorg, kultur- och fritidsverksamhet, barnhälsovården, barn- och ung-
domshabiliteringen och barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen m.fl.”

Målstyrningens innehåll utarbetas på humanistiska nämnden. Nämnden be-
står av tjänstemän och är s.k. beredningsnämnd till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Elever med behov av särskilt stöd har under ett flertal år
prioriterats för utvärderingar. Kommunen håller på att utarbeta en strategisk
plan för denna elevgrupp. Tjänstemän på nämnden och en utredare (rektor på
en av kommunens skolor) har arbetat med utvärderingar kring elevgruppen.
Man har utgått från frågorna; Vad är det som är svårt? Vad händer i verklighe-
ten? En av utvärderingarna pekar på en klar brist på samverkan kring dessa
elever. Det finns en efterfrågan av tydligare politisk styrning av verksamheterna
och en medveten politisk strategi.

I Norrskolans kommun finns fortfarande ett s.k. Sopsystem 1995. Detta sy-
stem gäller dock inte för rektorsområdet utan för ett större område inom
kommunen. Aktörerna på skolan var dock omedvetna om detta. Som ovan
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beskrivits finns en tydlig avsikt från central kommunnivå att kunna styra verk-
samheterna genom mål. Målen möter en verklighet där dess innehåll får svårt att
få genomslagskraft. Det beror på att de centralt utarbetade målen inte konkreti-
seras och kopplas till de kontrakt som vardera kommundelsnämnd upprättar
med skolenheterna och andra enheter. Förutom att målens innehåll och den
resursmängd som skolorna har att röra sig med inte är kopplade till varandra
innebär kommundelarnas stela styrsystem till resultatenheter att en samverkan
mellan enheterna försvårar en måluppfyllelse. Detta är ett effektivt sätt för po-
litiker att förenkla styrningen men det hämmar en samverkan professioner
emellan, vilket är ett krav för att t.ex. kunna hjälpa elever med behov av sär-
skilt stöd.

Kommundelens kontraktskrivning med rektorerna är ett sätt för nämnden att styra
vad de får och vad som förväntas av verksamheten (Ordförande kommundelsnämn-
den 1995).

Det är, emellertid i första hand det ekonomiska målet, att hålla budget, som
styr verksamheten vilket kan förklara varför skolans personal tycker att skolan
saknar strategier vad gäller arbetet för elever med behov särskilt stöd. Mot
bakgrund av den oklara organisering som skolan uppvisar kring insatserna för
dessa elever förefaller ledarskapet vara bristfälligt och otydligt eller som sko-
lans rektor reflekterar över sin egen situation;

Fan ska vara rektor på denna skola (Rektor 1995).

Det faktum att studieledarna har försvunnit kan också utgöra en bidragande
orsak till varför arbetsenheterna idag har en så otydlig och lös struktur och var-
för speciallärarnas arbete inte är samordnat i större utsträckning.

 Arbetsenhetsmodellen

Båda skolorna har under tidsperioden 1986-1995 minskat sitt elevantal något.
Smedjeskolan från 502 elever till 478 och Norrskolan från 371 elever till 356.
Gruppmedeltalet för den generella undervisningen har i Smedjeskolan ökat
marginellt (från 19,3 till 20,3 elever) och i Norrskolan med ca 1,5 elever (från
19,7 till 20,6 elever, Diagram 4.4, s. 69).

Vid en klassindelning av gruppstorlekarna i skolorna kan vi följdenligt se att
Smedjeskolan, i jämförelse med Norrskolan, har kvar relativt fler grupper
mellan 6-10 elever. Dessa mindre grupper har nästan försvunnit i Norrskolan.
Norrskolan har ökat antalet elever i storleksklasserna 11-15 och särskilt myck-
et i klassen 26-30 elever. Smedjeskolan har en liten ökning i alla klasser
förutom i klassen 11-15 elever (Tabell 4.3 s.69). Resurserna har minskat i båda
skolorna, men minskningen har skett från olika utgångslägen 1986. Den övre
streckade linjen är en s.k. regressionslinje för skolorna 1986. Om man ligger
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över linjen har man mer resurser, respektive mindre, om man ligger under.
Smedjeskolan hade något mer resurser 1986, än vad elevantalet skulle ge an-
ledning att tro, och minskningen innebär att man i Smedjeskolan 1995 ligger
på medelnivån för 1986. I Norrskolan låg man på 1995 års genomsnittsnivå 1986
och har under perioden fått en relativt större minskning än Smedjeskolans.
Norrskolans totala resursnivå 1995 ligger under medelvärdet för de undersökta
skolorna.

Skolorna har prioriterat omfattningen av specialundervisning på olika sätt.
Smedjeskolan har ökat antal timmar i specialundervisning, medan Norrskolan
har minskat. Ökningen är i det här fallet ungefär lika stor som minskningen.
Andelen specialundervisning av totalt antal Lärarveckotimmar är 1995 12,2
procent i Smedjeskolan, respektive 7,4 procent i Norrskolan.

Smedjeskolan har ökat resurserna till engelska, matematik och bild och
minskat resurserna till svenska, samhällskunskap och naturkunskap. Norrsko-
lan har ökat resurserna till svenska och samhällskunskap. I övrigt är resurserna
oförändrade eller minskade i Norrskolan. Gruppstorlekarna i svenska har för
generell undervisning ökat från 20,5 elever 1986 till 26,4 1995 i Smedjeskolan. I
Norrskolan har gruppstorleken i svenska minskat från 19,4 till 18,2 elever. An-
delen specialundervisning i svenska har dock ökat i Smedjeskolan medan den
har minskat i Norrskolan. I samhällskunskap har gruppstorlekarna ökat i
Smedjeskolan från 22,6 elever 1986 till 26,5 1995. I Norrskolan har den mins-
kat från 24,7 till 21 elever. I båda skolorna bedrivs specialundervisning främst i
ämnena svenska, matematik och engelska, men omfattningen är som tidigare
visats, i Norrskolan endast 50 procent av Smedjeskolans speciallärarinsats.

Skolorna har olika strategier vad gäller specialundervisning till olika stadier.
Smedjeskolan ökar antal timmar till årskurs 7 och 8, men minskar antal timmar
i årskurs 9. Norrskolan ökar satsningen på årskurs 8-9 och minskar för årskurs 7.
Gruppstorlekarna i specialundervisningen har i Smedjeskolan förändrats från
1986 till större grupper. Endast 15 procent av grupperna är 1995 mellan 1-2
eller 3-4 elever. År 1986 var 79 procent av grupperna i den storleken. Norr-
skolan har med minskade resurser en motsatt strategi. 78 procent av
grupperna är mellan 1-2 eller 3-4 elever 1995. År 1986 var endast 29 procent så
stora.

Behovsprioritering sker i båda skolorna i nära anknytning till arbetsenheter-
na. Prioritering sker på två nivåer, dels inom varje arbetsenhet (varje
arbetsenhet har sin ”egen” speciallärare) dels mellan arbetsenheterna. Studie-
ledarna har en viktig roll vid båda prioriteringsnivåerna. Prioriteringen är
elevcentrerad. Speciallärarna har en hög status inom arbetsenheten. Norrsko-
lan har fem vertikala arbetsenheter på högstadiet 1986. Studieledarna för dessa
representerar sin arbetsenhets intressen när behovsprioriteringen avgörs i en
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resursgrupp, som är gemensam för arbetsenhetsstrukturerna på alla stadier.
När de övergripande prioriteringarna gjorts, sker en mer stadiespecifik diskus-
sion. I Smedjeskolan är högstadiet ett eget rektorsområde och åtminstone 1986
gjordes en viss prioritering till lågstadiers förmån genom förhand-ling mellan
rektorer. Smedjeskolan och Norrskolan möter olika tilldelnings-principer vid
sina respektive arenor vid (F3). Norrskolan ingick i ett Sop-system och hade
därför starka motiv för att utarbeta detaljerad information över sina behov
1986 för att kunna påverka skolans totala resurssituation.11 Någon sådan kon-
kurrenssituation fanns inte i Smedjeskolan. Den ”yttre” prioriteringen
handlade där om en fördelning mellan stadier. Båda skolorna har även 1995
placerats in i arbetsenhetsmodellen. Norrskolans organisering är dock mer
otydlig 1995 än 1986 och det tycks som om Norrskolan har brottats med stör-
re problem än Smedjeskolan. Norrskolan har dock fortfarande placerats inom
arbetsenhetsmodellen.

Vinthundsmodellen

I Forsskolan (2A), Åskolan (2B) och Göteskolan (2C), var skolledar - och äm-
nesstrukturer dominerande 1986. Dessa skolor hade följande drag gemensamt
1986: ”Vinthundsmodellen” innebar att speciallärarna, när höstterminen star-
tade, uppsöktes av enskilda ämneslärare som ville ha extra hjälp med enskilda
elever. I skolorna var speciallärarna isolerade från ämnesstrukturen i olika hög
grad. Skolledarna hjälpte till att lösa konflikter, som kunde uppstå, när ämnes-
lärarna krävde hjälp från specialläraren. Utan ett aktivt stöd från skolledarna
blev speciallärarna snart överbelastade av de krav som ämneslärarna ställde.

Av de skolor som kategoriserades till vinthundsmodellen 1986 är det bara
Forsskolan som tillhör denna 1995. Åskolan och Göteskolan återfinns 1995
inom skolledarmodellen och behandlas där. År 1995 har Karlsskolan och
Trollskolan kategoriserats om, från skolledarmodellen till vinthundsskolor,
men med delvis andra förtecken och med betydligt färre speciallärare än 1986.

Forsskolan

Behovsinventering

År 1986 besökte rektor och klassföreståndare - i vissa fall även syokonsulent
och skolsköterska - avlämnande skolor under vårterminen. Diskussioner fördes

                                               
11 Sop = Tilldelningssystem som bygger på socialstatistik.
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främst i klasskonferenser, men i viss mån även i elevvårdskonferenser. Olika
tester har tagits bort eftersom många föräldrar och lärare på högstadiet ansåg
att man ville ge eleverna en ny chans utan förutfattade meningar. Detta för-
hindrar dock inte att svensklärarna i förekommande fall testar elever i årskurs
7. År 1986 sökte tre av fyra lärare aktivt efter förhandsinformation om elever
som skulle börja på högstadiet - 1995 gjorde varannan lärare så. Rektor, SYO-
funktionär och klassföreståndare besöker 1995 avlämnande skolor före som-
maren. I början av hösten genomförs diagnostiska prov. Efter en månad har
man också en träff med avlämnande lärare. Om problem upptäcks tas dessa
först upp på klasskonferens. Problemlösning och åtgärdsprogram görs inom
elevvårdskonferensen.

Enkätresultaten visar bl.a. att andra lärare har blivit viktigare kontaktperso-
ner, kuratorns och skolsköterskans roll har stärkts sedan 1986. Special-
lärarnas(ens) betydelse är oförändrad. Fråga 3B som gäller om man arbetar i
grupper visar att Forsskolans lärare i mindre utsträckning än tidigare gör detta
under läsåret (Diagram 4.3, s. 67). Dock är det fler lärare som svarar att man
ingår i grupp när man inventerar behov inför varje läsår, men färre lärare som
försöker skaffa sig information om eleverna. Skolan har 1995 inga arbetsen-
heter. Specialläraren arbetar flexibelt både med små grupper och inne i klassen
och ger även handledning till kollegor. Klasskonferens och elevvårdskonferens
är skolans dominerande konferenstyper (Tabell 5.1, s. 139).

Prioritering

Skolans elevantal har minskat med två procent mellan åren 1986 och 1995 men
den totala lärarresursen har minskat med drygt 14 procent och resurserna för
specialundervisning med 46 procent. Undervisningsgrupperna omfattade 16
elever 1986, 19 elever 1995. 1986 utgjorde specialundervisningsresursen 9,4
procent av den totala undervisningsresursen. Andelen minskade till 4 procent
1995. (Diagram 4.6 s.71)

Speciallärarnas arbete ses som en skolans inre angelägenhet. Politikerna har
inte visat något intresse enligt skolledning och lärare. Hjälp från annan elev-
vårdspersonal är begränsad: kommunen har 1993 inte längre någon egen
psykolog och kuratorshjälp finns bara med 20 tim/vecka för hela kommunen.
På skolan finns flera barn som är inskrivna i särskolan, men som går i vanlig
klass och därmed genererar extraresurser.

År 1993 diskuterar man att inte längre dela klasserna i 20-grupper eftersom
pengarna inte räcker. Skolans lärare och skolledning är mycket oroliga för de
aviserade besparingarna och de uppvaktningar man gjort hos politikerna har
inte medfört någon konstruktiv dialog. En speciallärare uttrycker farhågor om
att det gamla hjälpklassystemet kanske är på väg att införas igen.
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Från skolförvaltningens sida är man medveten om att man resursmässigt
prioriterat låg- och mellanstadierna, men även här kommer budgeten att mins-
ka med ca. 5 procent. Inom kort tror man att en byskola kommer att läggas
ner och att bl.a. gruppstorlekarna på högstadiet kommer att öka. Dessutom
kommer vikariat att dras in. Förvaltningens egen utredning av besparingarnas
konsekvenser beräknar dock en ökning av speciallärarresurser på högstadiet
med ca 10 timmar för att kompensera för större klasstorlekar.

Rektor anser 1995 att det är viktigt med relativt små grupper i specialunder-
visningen. I flera intervjuer framgår att skolan uppfattas fungera sämre än
tidigare, och att särskilt den ”vanligt” svaga gruppen av elever har drabbats.
Specialundervisningen satsas framförallt på årskurs 7. År 1995 finns bara en
speciallärare (50 procent är utlagt på andra lärare) och dessutom är klasserna
större. Man har börjat diskutera mer flexibla lösningar på gruppindelningar,
dvs. att problemgrupper görs mindre och fungerande större. Specialläraren
arbetar flexibelt med både små grupper och inne i klasserna och ger även viss
handledning åt sina kollegor.

Lärare som behöver stöd och hjälp för sina elever vänder sig i stor ut-
sträckning till rektor eller kollegor, men även ofta till speciallärare, kurator och
skolsköterska. Elevvårdskonferensen bestämmer vilka individuella behov som
skall prioriteras. Tre av lärarna är utbildade speciallärare men har inte sådana
tjänster. Speciallärarens schema läggs upp tillsammans med berörd lärare uti-
från varje enskild elev och görs efterhand under året. I början av höstterminen
är det bara ett fåtal som får stöd av speciallärare. Elevvårds- och arbetsenhets-
konferensen bestämmer sedan formellt karaktären av insatserna. Samarbetet
anses fungera utmärkt. Specialundervisningens arbetsformer har inte föränd-
rats över åren eftersom man anser att man alltid har anpassat undervisningen
till olika elevers behov. Däremot har datorernas intåg förändrat undervisning-
ens innehåll. År 1995 finns det särskilda datorprogram för t.ex. stavning och
matematik.

Resursmobilisering

År 1986 fördelades alla resurser genom tumregler i en rektorskonferens. Sedan
det nya systemet med generellt statsbidrag till kommunerna infördes har Barn-
och utbildningsnämnden (BoU) fastställt ”Principer för fördelning av grund-
skolans lärarresurser”. Det innebär att varje skola tilldelas en grundresurs
utifrån sitt elevunderlag samt behovsprövade resurser enligt vissa kriterier.
Kriterierna anger prioritetsordning för olika studiesvårigheter. Barn- och ut-
bildningschefen och rektorerna diskuterar fram en resursfördelning som BoU-
chefen formellt fastställer. Rektor arbetar aktivt - i samråd med klass- och
elevvårdskonferenser - med konkret resursprioritering och omprioritering
inom skolan. Hon har även ansvar för speciallärarnas schema.
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Missnöjet med besparingarna är tydligt i intervjuerna. Möjligheterna att lösa
eller hantera problemelever har begränsats. Tidigare kunde speciallärarna ta
hand om problemen. Idag måste alla hjälpa till. Barn- och utbildningsnämnden
beslutade 1993 att varje skolenhet skulle tilldelas en s.k. grundresurs utifrån
elevunderlaget. I detta beslut fastställdes att en viss del (0,2 vtr/elev) skulle
riktas till elever i behov av stöd. Skolchef och rektorer har en fördelningskon-
ferens inför varje läsår där man diskuterar fram en resursfördelning mellan
skolenheterna.

Enligt intervjuerna har drastiska nedskärningar av resurser skett. Över 70
procent av lärarna svarar att tilldelningen av resurser minskat (Diagram 6.5, s.
164) Skolan försöker diskutera resursbehov med politikerna men har inte lyck-
ats. Vid en jämförelse med svarsfrekvensen 1986 är man dramatiskt mer
missnöjd i dag. Ingen är nöjd med kommunens resurstilldelning 1995 jämfört
med 80 procent nöjda 1986. (Diagram 6.4, s. 163). Andelen lärare som ansåg
att det behövs ökade resurser för arbetet med elever med behov av särskilt
stöd ökade från 40 procent 1986 till 80 procent 1995 (Diagram 6.8, s. 166).
Samtidigt ökade andelen som ansåg att förändrat arbetssätt är viktigt (Diagram
6.6, s. 165).

Utvärdering

En speciallärare menar 1986 att:

Ju mer erfarenhet man har desto bättre tacklar man svåra problem. Visst ser man att
eleverna gör framsteg. Utvärdering har vi varje läsår i slutet av vårterminen. Det nya
är att vi skall lämna in protokoll till barn- och utbildningsnämnden från diskussioner-
na Det lönar sig nog även om vi ibland misslyckas. Jag tror nog ingen har blivit
sämre av våra insatser och samtidigt är jag säker på att jag räddat några elever från av-
grunden. Det finns inget intresse från skolförvaltningen att ta reda på vad vi gör. Om
socialkontoret låg här skulle det nog vara annorlunda. (Speciallärare 1986).

En annan speciallärare menar 1995 att kommunaliseringen inneburit att rek-
torns möjligheter att agera minskat. Rektorns roll som arbetsgivare har
accentuerats. Någon debatt eller diskussion om utvärdering har inte funnits.
Speciallärarnas insatser behöver inte motiveras och skolan har hittills inte ge-
nomfört någon systematisk, dokumenterad utvärdering. Däremot menar man
att utvärderingar sker av åtgärdsprogram och handlingsplaner, bl.a. genom
samtal med föräldrar. I kommunens skolplan 1994-1996 sägs bland annat att
barn- och utbildningsnämndens mål är att ”Se till att varje barn stimuleras ut-
ifrån individuella behov.” Ordföranden anser att:

Skolplanens mål är alltför otydliga. Den nya skolplanen ska ha tydligare, mera utvär-
deringsbara mål. (Ordförande 1995)



97

Kommunen planerar införande av skolenhetsråd. Uppföljning sker dels vid
enhetschefsträffar, dels vid månatliga träffar med elevvårdspersonalen, som
sorterar direkt under BoU-chefen. Stöd till elever med svårigheter är ett av de
områden som, enligt ordföranden, på BoU-nämndens initiativ utvärderats sär-
skilt. Från förvaltningens sida är dock budskapet att det inte finns någon
utvärdering och att man har mycket att lära sig.

Stort missnöje med skolans arbetssätt och större gruppstorlekar i specialundervisningen

Skolans personal tycker idag i ökad utsträckning jämfört med 1986 att det är
viktigt att förändra sitt arbetssätt kring insatserna för elever med behov av sär-
skilt stöd. Skolan upplevs av många lärare fungera sämre än tidigare trots att
intervjuerna visar att samarbetet mellan olika befattningshavare är flexibelt och
väl fungerande. Skolan har traditionellt sett haft små klasser och på så sätt för-
sökt skapa möjlighet att bedriva en elevinriktad undervisning och så långt som
möjligt hjälpa eleverna inom klassens ram. När detta inte längre kan fort- sätta
genom relativt kraftiga besparingar har lärarnas engagemang för de svagare
eleverna intensifierats.

Karlsskolan

Behovsinventering

Överlämnandekonferenser var viktiga 1986 vid övergången till årskurs 7. Under
terminen togs övriga problem upp i klasskonferens. Eftersom nybörjarna -
kommer från olika rektorsområden försöker man därför få en bild av eleverna
innan de anländer. Studiebesök av skolledning, elevvårdspersonal och berörda
lärare sker på mellanstadiet och diagnostiska prov genomförs i årskurs 6. En
viktig princip har varit att sprida ut den ”jobbiga” tredjedelen i varje klass för
att försöka undvika lätta och svåra klasser. Speciallärarna kartlägger elever men
har mindre inflytande över klassammanslagningen än övrig elevvårdspersonal,
eftersom dessa arbetar över stadiegränserna. Om det kommer många svag-
presterande elever försöker man göra grupperna mindre. År 1986 var det
första året som arbetsenheter var helt utbyggda på skolan men även om det
fanns en positiv inställning till arbetsenheter fungerade de inte i praktiken.

År 1992 ökade man antalet rektorsområden från 7 till 20. Samtidigt infördes
den nya ekonomistyrningen med resultatenheter och enligt en special-lärare
har det blivit en bättre och bättre behovsinventering. Förutom den informa-
tion om blivande sexor som han själv införskaffar är det särskilt
skolsköterskan på lågstadiet och kuratorn som är viktiga. Elevvårdsteamet där
även skolvärdinnan och syokonsulenten finns med träffas 1 gång per vecka.
Om akuta problem uppkommer bjuds även föräldrarna in. Vid stadieöver-
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gången diskuterar specialläraren på högstadiet de kommande eleverna med
mellanstadiets speciallärare. Kuratorn samordnar arbetet för de blivande klass-
föreståndarna med att pussla ihop lämpliga klasser.

Skolans arbetssätt har varit stabilt under lång tid även om specialläraren
hoppas att kuratorns insatser kan utökas eftersom han har överblicken över
alla nio åren. Många av de intervjuade menar att det viktigaste förebyggande
arbetet är att få lämpligt sammansatta klasser. När höstterminen pågått några
veckor anordnas klasskonferenser där bl.a. specialundervisningens prioritering
diskuteras.

Den biträdande rektorn menar att det sociala behovet i alltför hög utsträck-
ning styr specialundervisningen.

Det sociala behovet styr också. Är man bråkig och stökig blir det ofta fråga om speci-
alundervisning. Det är ett ganska omfattande fenomen på högstadierna (Rektor
1993).

Hon menar att man på låg- och mellanstadierna har större förmåga att ringa in
problemet och anpassa undervisningen. På högstadierna använder man ordinä-
ra läromedel och gör samma saker, men i mindre grupp. Hon är också kritisk
till hur stadieövergången går till och tycker inte att informationen används på
ett bra sätt. Överlämnandekonferenserna diskuterar kortfattat enskilda elever
men intresset tycker hon är svagt från lärarna på högstadiet. Hon menar att
kopplingen mellan elevvårdsteam och undervisande lärare saknas:

Lärarna saknar ett forum för elevvårdsdiskussion. De hinner bara med under-
visningen. Vi har en stark ämnestradition och vi har fortfarande inga fungerande ar-
betsenheter (Rektor 1993).

Behovsinventeringen 1995 syftar liksom tidigare år främst till att skapa likvär-
diga klasser. Alla sexor går på samma skola vilket förenklar inventeringen.
Kurator och en speciallärare leder det arbetet. Enkätresultaten visar 1995 bl.a.
att alternativen andra lärare, skolsköterska och föräldrarnas stärkt sina positio-
ner medan skolledarens roll minskat - från en låg nivå - sedan 1986. Noterbart
är också att speciallärarens roll förstärkts i frågan om vem man kontaktar under
läsåret! Resultaten på fråga 2B som gäller om man arbetar i grupper visar att
Karlsskolans lärare i betydligt mindre utsträckning än tidigare gör detta under
läsåret (Diagram 4.3, s. 67). Dessutom uppfattar man sig arbeta i grupp i sam-
ma omfattning då som nu (Diagram 4.2, s. 67). Dominerande konferenstyp är
elevvårdskonferensen (Tabell 5.1, s. 139).

Prioritering

Elevantalet på skolan har minskat med 2,8 procent mellan åren 1986 och 1995.
Den totala undervisningsresursen har minskat med 16,1 procent. Vad gäller
specialundervisningsresursen har den minskat med hela 54,6 procent. Den ge-
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nerella gruppstorleken har ökat med 18 procent, men ligger trots det på en re-
lativt låg nivå omkring 20 elever. År 1986 utgjorde specialundervisningsresursen
12,2 procent av den totala undervisningsresursen. Andelen minskade till 6,5
procent 1995. (Diagram 4.6 s.71) Skolan prioriterar specialundervisning i Ma-
tematik, Svenska och Engelska. År 1986 fanns ett fåtal timmar för
specialundervisning i No och So. Generellt sett så har skolan prioriterat små
grupper framför specialundervisning. Det visar sig tydligt då skolan skurit ner
timmarna för specialundervisning med 54,6 procent samtidigt som gruppstor-
lekarna fortfarande håller en relativt låg nivå (Tabell 4.3 s. 69).

Karlsskolan lyckades 1986 att samtidigt ha mindre klasser eller grupper och
flera speciallärare. Trots att man hade satsat på mindre klasser (20-grupper)
sedan 1975/76 hade man många speciallärare. Detta var möjligt genom att
man inte delade klasserna till laboratorer (undantag musik och teknik). Karlss-
kolan var den enda skolan som konsekvent använde ett 20-gruppssystem
1986. Ett omfattande arbete lades ned på att bilda lämpliga klasser. Behovsde-
finitionen skedde genom att ”problemeleverna” identifierade och fördelades
till olika grupper. Klassindelningen utfördes främst av skolledarna och de
medlemmar av elevvårdsstrukturen som arbetade över stadiegränserna. Ett re-
lativt stort antal speciallärare fördelade själva arbetsuppgifterna mellan sig.
Vinthundssystemet motverkades 1986 genom att 20-gruppssystemet avlastade
ämneslärarna. Eftersom klasserna var delade fullt ut undveks den ämnesvisa
konkurrensen.

Den biträdande rektorn menade 1993 att prioritering i första hand handlade
om ett ledningsproblem: man måste i högre utsträckning än hittills lägga sig i
hur undervisningen bedrivs. En lärare ansåg att det var elevvårdsteamet som
ansvarade för prioriteringarna. Om lärare hade synpunkter på hjälp gick man
ofta direkt till specialläraren. Det behövdes inga formella beslut för att få hjälp.
Skolans system med 20-grupper innebar att lärarna i första hand ville lösa
problemen inom klassens ram.

Den största fördelen är att eleverna går i sin egen grupp nästan hela tiden och efter-
som vi har lärare som undervisar i flera ämnen minimeras antalet lärare för gruppen
(Lärare 1993).

Ämnesmässigt var det främst matematik, svenska och engelska som priorite-
rades på skolan 1993. Man hade tre olika kriterier för att elever skulle bli
aktuella för specialundervisning. Först ett diagnostiskt test i årskurs 7. Dessut-
om kunde det bli aktuellt om lärare uppmärksammade problem eller om elever
eller föräldrar reagerade. Man bestämde åtgärder för varje enskilt fall. Ibland
hade specialläraren 14 elever samtidigt och ibland bara en. Det var ibland till-
fälligheter som avgjorde.
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Skolan har 1995 fortfarande små klasser med drygt 20 elever i varje grupp
och inga grupptimmar. Skolans personal hade försökt att parallellägga så
mycket som möjligt men elevantalet har sjunkit med åren vilket hade försvårat
detta. Skolans So- och No-lärare undervisade i alla ingående ämnen och därför
fungerade det och enligt en lärare behöver man inte så mycket specialunder-
visning då. Specialläraren tar framförallt hand om de utåtagerande eleverna.

Skolan har bortprioriterat speciallärare till förmån för mindre klasser. Rektor
har velat bromsa nedskärningen av speciallärare men inte lyckats. Ingen på
skolan berättar under intervjuerna att skolan ingår i ett Sopsystem. En anled-
ning till detta kan vara att skolan anses vara ”normal” och inte får några
extramedel. Ekonomichefen på kommunen uppger att ca. 30 procent av de
totala resurserna fördelas efter en viktning av rektorsområdets behov.

Enligt intervjuerna har drastiska nedskärningar av resurser inte skett förut-
om på speciallärarsidan. Endast 30 procent av lärarna svarar att tilldelningen av
resurser minskat, övriga att det är oförändrat (Diagram 6.5, s. 164). Vid en
jämförelse med svaren 1986 är lärarna dock mer missnöjda jämfört med 1995.
Endast 5 procent tycker att kommunen uppmärksammar skolans behov 1995,
medan drygt 40 procent var nöjda 1986 (Diagram 6.4, s. 163).

År 1986 fanns det ett relativt stort antal speciallärare på skolan som fördela-
de arbetsuppgifterna mellan sig. Idag är situationen annorlunda när det enbart
är en speciallärare kvar på skolan. Det är han som tillsammans med ämneslä-
rarna gör de löpande prioriteringarna inom den resursram som rektor fördelat
ut. De beslutar om vilka elever som skall få stöd hos specialläraren. Det är of-
tast ämnesläraren som tar kontakt med specialläraren och i jämförelse 1986
kontaktar 1995 lärarna i större utsträckning speciallärare och kurator. Det visar
sig också att kontakterna med rektor minskat mellan åren.

Resursmobilisering

Rektorerna lade 1986 fram sina förslag till planeringsavdelningen i kommunen.
Det var rektorns uppgift att argumentera visavi de sociala profiler som en re-
sursgrupp av tjänstemän och politiker arbetat fram. Skolans bidrag beräknades
genom två delar: en undervisningsresurs inklusive administrativa kostnader och
en resurs för elevvård. Kommunens rektorsområden var indelade i tre olika
prioriteringsgrupper som byggde på sociala profiler (inkomster och socialbi-
drag) men också timplaner, delningstimmar och elevantalet, vilket i praktiken
betyder mest enligt ekonomichefen på kommunen. Efter viktning får skolför-
valtningen fram ett antal vtr/per elev som man sedan prissätter beroende på
hur mycket lärarna kostar i respektive rektorsområde. Innan skolan får sina re-
surser slår skolkontoret ihop de olika delarna så att varje skola får en summa
pengar. Denna uträkning hemlighålls inför både rektorer och fack.
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Om facken får veta hur mycket undervisningsresursen är vill de att allting ska läggas
ut i timmar (Ekonomichef 1993).

Lärarna upplever att man 1993 själv kan bestämma mer på skolan. Psykolog-
insatser har man t.ex. minimerat och man arbetar kontinuerligt för att skapa
pedagogiskt lämpliga grupper, vilket i detta fall innebar relativt små grupper
och få gruppdelningar. Biträdande rektor menar att vissa ämnen bör ta större
grupper.

Om man inte har avsatt pengar på skolan finns inte något ytterligare att tillgå
- mer på skämt menar rektor att man möjligtvis kan förhandla med socialför-
valtningen. Anslagen kommer troligen att minska framöver men problemet
för dagen är att grundskolan totalt sett gick med ett ”överskott” med 10 pro-
cent 1992. 38 miljoner kronor utnyttjades inte.

Det konstiga var att inga uppenbara negativa reaktioner uppstod. Men jag vet att
sparandet har gjorts på undervisningen: större grupper och även mindre specialun-
der-visning. Jag tror inte man har följt skolplanen. Men detta visar att det finns stora
möjligheter att förändra utan att det blir katastrof  (Ekonomichef 1993).

Enligt ekonomichefen kan den stora besparingen bero på införandet av resul-
tatenheterna. Totalt i kommunen krävs det från politikerna att man ska skära 2
procent per år överlag de kommande åren. När det nya systemet infördes blev
konsekvensen i praktiken att man avskaffade det gamla budgetssystemet.
Rektorerna äskar inte längre pengar utan blir tilldelade resurser medan en
mindre mängd pengar sparas centralt för oförutsedda utgifter.

År 1995 ”styr” kommunen till största delen sina resurser utifrån elevantalet.
Ca. 30 procent av den totala resursramens/elevpengens storlek regleras dock
på grundval av sociala strukturskillnader mellan rektorsområdena. Elevpengens
storlek skiljer sig därför mellan större områden vilka utgör resultatenheter i
kommunens budget. Skolorna har full frihet att utifrån ramarna prioritera och
fördela resurserna. Alla resurser fördelas på detta sätt och det finns därför nu-
mera inga resurser kvar centralt.

Utvärdering

Behov av förändrat arbetssätt och tydlig prioritering av små grupper framför elevinriktad
specialundervisning

Skolan har minskat i storlek år från år och lärarna är generellt sett inte nöjda
med specialundervisningens utformning. Man saknar främst möjligheterna att
få resurslärarhjälp.

Kommunen har ett gemensamt elevvårdsteam under ledning av skolläkare.
Enheten kan användas vid behov som konsulter. Någon extern eller annan
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utvärdering har inte förekommit. Problemet med utvärdering är att man inte
säger sig komma åt det dynamiska.

Skolans personal tycker 1995 i ökad utsträckning jämfört med 1986 att det
är viktigt att förändra sitt arbetssätt kring insatserna för elever med behov av
särskilt stöd. Bilden av skolan och hur dess specialundervisning är organiserad
visar på en karaktär av beskyddande och omhändertagande arbetssätt. Special-
läraren tar framförallt hand om de utåtagerande eleverna som inte klasslärarna
kan ha kvar i sina undervisningsgrupper. Skolan har traditionellt sett haft små
klasser och på så sätt försökt skapa möjlighet att bedriva en elevinriktad under-
visning och så långt som möjligt hjälpa eleverna inom klassens ram.

Det ska inte vara så att de stökiga eleverna ska få hjälp bara för att lärarna anser det.
Vi får inte glömma de elever som sitter tysta och verkligen behöver hjälp. Vi måste
satsa mer på specialundervisning igen. Det innebär att grupperna kommer att bli
större. Vi försöker idag integrera specialundervisningen mer (Rektor 1986).

Specialläraren på skolan upplever inte att kommunen styr arbetet och orga-
nisationen kring elever med av särskilt stöd men kommunen har påverkar
skolans arbetssätt och organisation på ett indirekt sätt. Förutom att kommu-
nens ekonomiska nedskärningar påverkat skolan har det av kommunen
inrättade Specialpedagogiska centrum haft betydelse för skolans arbetssätt och
organisering. Detta centrum erbjuder helhetsbedömningar av enskilda elever.
På centret arbetar läkare, psykolog, pedagog, och en logoped och dessa har ett
nära samarbete med skolpersonal och föräldrar. De hjälper också till med
andra utredningar, rådgivning och handledning av personal. Verksamheten
finansieras genom att de olika rektorsområdena köper dessa tjänster och dess-
utom får centret anslag från kommunen. Under 1994 har en grupp tjänstemän
på uppdrag från Barn- och ungdomsnämnden gjort en uppföljning av elevvår-
den i kommunen. I rapporten framförs krav att det är nödvändigt att Barn-
och ungdomsnämnden utformar mer enhetliga och tydliga riktlinjer för sådant
som arbetsplaner för elevvården och för den komplicerade frågan om doku-
mentation (åtgärdsprogram, protokoll från elevvårdskonferens, interna och
externa intyg, etc.). I Skolplanen finns det angivet att det för varje elev med
skolsvårigheter skall åtgärdsprogram upprättas och nödvändig hjälp ges så snart
problem uppmärksammats.

Trollskolan

Behovsinventering

När eleverna skulle börja årskurs sju medföljde 1986 skriftliga kommentarer
över vilka elever som erhållit specialundervisning på en särskild blankett utfor-
mad för detta ändamål. Skolledarna använde sedan informationen till att
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skräddarsy klasser till lämpliga klassföreståndare. Klassföreståndare bestäms i
februari och under vårterminen besökte klassföreståndaren sin nya klass. En
speciellt viktig roll hade speciallärarna som hade ett intimt samarbete mellan
stadierna. Man hade t.ex. konferenser enbart mellan speciallärare. När höst-
terminen började hade man ett diagnostiskt prov i svenska och matematik för
att ytterligare bygga under den elevspecifika behovsbilden.

Elevvårdspersonal hade 1986 det egentliga ansvaret över behovsinventer-
ingen även om också klasslärare på mellanstadiet deltog genom att fylla i
blanketten. Skolledarna är indirekt inblandade eftersom de måste känna till
elevernas status när klassföreståndare tas ut. Det fanns ett visst motstånd från
en del lärare att få veta för mycket. Man är rädd för den ”självuppfyllande pro-
fetian”.12 Man vill först bilda sig en uppfattning själv för att undvika att för-
väntningar skapar elevproblem. Tillsammans med skolledarstrukturen bokas
specialundervisningen in, så att i stort sett alla berörda elever börjar vid ter-
minsstarten.

Speciallärarna besökte 1993 alla blivande sjuor under tidig vårtermin och re-
dovisade sedan sina iakttagelser till blivande klassföreståndare och skolledning.
Blivande klassföreståndare besöker också sin klass. Resultatet av detta arbetet
är att man uppfattar sig veta ganska mycket om de nya sjuorna. Det stora
problemet tycker en speciallärare är de elever som kan vara gränsfall till att
behöva hjälp på särskolan. Man har också överlämnandekonferenser på hösten
där även kuratorn medverkar.

Någon behovsinventering gjordes inte 1995 eftersom flera nyckelpersoner
hade slutat och nya hade tillträtt. Speciallärarna och de blivande klassförestån-
darna sköter som tidigare detta i vanliga fall. Enkätresultaten visar att
skolledarens, skolsköterskans och kuratorns roll har stärkts som kontaktper-
soner medan speciallärarens betydelse minskat sedan 1986. Fråga 2B som
gäller om man arbetar i grupper visar att Trollskolans lärare i betydligt mindre
utsträckning än tidigare gör detta (Diagram 4.3, s. 67). Notera att Karlsskolans
lärare liknar Trollskolans lärare i detta avseende. Detsamma gäller fråga 2A i
enkäten där lärarna i mindre utsträckning än 1986 försöker skaffa sig informa-
tion om kommande elever vid terminsstart. Lärarna i Trollskolan uppfattar sig
arbeta betydligt mindre i grupp 1995 än 1986 (Diagram 4.2, s. 67). Om man
jämför med Karlsskolan så uppfattar sig lärarna i Trollskolans arbeta betydligt
mer individuellt även vid behovsinventeringen. Dominerande konferenstyp är
elevvårdskonferens och klasskonferens.

Prioritering

                                               
12 Merton, 1968.
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Den generella gruppstorleken har ökat något, men ligger trots det på en låg nivå
kring 19 elever (Diagram 4.4 s.69). År 1986 utgjorde specialundervisningsresur-
sen 11,4 procent av den totala undervisningsresursen. Andelen minskade till
7,6 procent 1995 (Diagram 4.6 s.71).

Speciallärarna, som 1986 var löst uppdelade i olika ämnen, har vid termins-
starten en s.k. rörlig resurs (3-4 lärarveckotimmar) som fördelades av
klasskonferensen. Det är också klasskonferensen som slår larm vid akuta pro-
blem. Under vårterminen skedde det egentliga budgetarbetet och den centrala
rollen hade resursgruppen som bestod av representanter från hela rektorsom-
rådet. Resursgruppen bestod av en kärna av fackliga representanter men också
en stor del av elevvårdsstrukturen. Även föräldrar- och elevrepresentanter
deltog. Gruppen hade till uppgift att sammanviga de olika ämnenas äskanden
med den elevspecifika behovsstrukturen. Varje ämnesgrupp lämnade in ett
äskande och när totala ramen av resurser var känd skedde en prioritering inom
varje skolenhet. Någon diskussion om skillnader mellan olika resursslag förekom
inte. Alla resurser ses som en total pott och det gäller att fördela pengarna så
bra som möjligt.

Resursgruppen har rätt att sudda ut gränserna i skolstyrelsens beslut (Rektor 1986).

Det fanns viss resurskonkurrens mellan ämnen och stadier, men inga större
konflikter. Ungefär tre heldagar avsätts för resursgruppens arbete. Några for-
mella MBL-förhandlingar hade man inte utan det skedde under
resursgruppens sammanträden. Under året var det svårt att ändra schemat, vil-
ket försvårade även en marginell omfördelning. Ett flertal intervjupersoner an-
såg 1986 att man var missgynnad inom kommunen.

På skolan fanns fortfarande 1993 och 1995 en resursgrupp som ansvarade
för prioriteringar: speciallärare, fackliga representanter, kurator, syokonsulent
och studierektor. Man träffas ca. 2 dagar och fördelar resurserna på de olika
ämnena och lärarna. Särskilt svenska och matematik prioriteras med små grup-
per men även specialundervisning tas upp här eftersom man tidigt vet ungefär
vilka elever som kan bli aktuella till hösten. Först läggs dock schemat och för-
delningen för den generella undervisningen och sedan timmarna för
specialundervisning. Inför varje elevvårdskonferens har man en träff med stu-
dieledarna och om det behövs kallar man berörda klassföreståndare. På hösten
låter man i början alla elever gå i vanlig klass och sedan kan specialundervis-
ningen skifta ganska mycket beroende på vad klassen just för tillfället håller på
med. Resursgruppen är inte involverad i detta. Speciallärarna tillhör årskurs-
bundna arbetsenheter. Arbetsenhetskonferens hålls varannan vecka men de
reella besluten om omprioriteringar av specialundervisning tas innan konfe-
renserna. År 1990 genomfördes en översyn av elevvårdspersonalen och rektorn
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anser att det fungerar bättre nu. Elevvårdspersonalen har kontaktat en organi-
sationspsykolog för att hjälpa till med att få ordning på rutinerna.

Speciallärarna betonar det förebyggande arbetet och man medverkar ofta
som resurslärare i årskurs 7. Kuratorn anser att ett av de större problemen har
att göra med generationsklyftan mellan eleverna och lärarna. Samtidigt upple-
ver rektorn att situationen i samhället påverkar skolan mer och mer negativt,
t.ex. genom den ökande arbetslösheten.

Resursmobilisering

Resurstilldelningen i kommunen skedde 1986 på följande vis: Undervisningsre-
surserna bestod av två delar. I den s.k. grundresursen återfanns basresursen och
60 procent av förstärkningsresursen. Den senare användes för att jämna ut
skillnaderna i basresursutfallet och för att uppnå en jämn lärartäthet inom
kommunen. Den del (40 procent) av förstärkningsresursen som ”behovsför-
delas” var i realiteten den del som skolstyrelsen har kvar att fördela till särskilt
behövande rektorsområden. Den 40 procentiga behovsresursen fördelades ef-
ter en Sop-modell. Av den samlade resursen (grundresursen) utgör den 40
procentiga behovsresursen en mindre del i varje högstadium. Den totala be-
hovsresursen utgör ca. 10 procent av den totala grundresursen. Vid tilldelning
erhåller rektorsområden behovsresurs i en proportionell skala (2 - 1,5 - 1).
Skolor i behovsgrupp 1 får dubbelt så många veckotimmar per elev av behovs-
resursen jämfört med skolor i grupp 3. Hur rektorsområden skall
behovsgrupperas och hur behovskoefficienterna skall beräknas har varit före-
mål för omfattande utredningar av tjänstemän inom kommunen. Indelningen i
behovsgrupper styrde resursflödet mellan rektorsområde och skolkansli. Till-
delningen var automatisk och om oenighet skulle uppkomma över principer-
na var det skolledarstrukturens sak att argumentera för sitt rektorsområde. Nå-
gon återkommande ”hearing” förekom inte.

I kommunen finns 1993 vissa delar av det gamla resurstilldelningssystemet
kvar. Man fördelar ca 4-5 procent av budgeten genom ett Sopsystem (arbets-
lösa, ensamstående, bostadssubventioner och invandrare). Dessutom har man
nyligen börjat kartlägga elever i behov av stöd. En omsorgsgrupp har bildats i
varje distrikt (psykolog, speciallärare och talpedagoger) som verkat ett år. Först
och främst är det meningen att den informationen ska användas i varje di-
strikt, men möjligheten finns också att man kan komma till den centrala
förvaltningen och begära mer resurser om det behövs.

Det nya systemet med resultatenheter innebär att man skriver kontrakt med
varje rektor och att de får ett fullständigt ansvar över tilldelade pengar. Resur-
serna beräknas och tilldelas per elev. För mindre skolor fungerar systemet
dåligt och i så fall går förvaltningschefen in med en utjämningsresurs för att
kompensera. Under ca. 4-5 år har man genomfört besparingar. Förra året spa-
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rades ca. 8 miljoner i undervisningsdelen genom färre grupptimmar och större
klasser. Politikerna har beordrat att specialundervisningen inte får minska.

Målstyrningen är något fullständigt nytt! Nu kan vi för första gången ta ett fullständigt
ansvar genom att vi skriver ett kontrakt med skolförvaltningen (programchefen) och
distriktsnämndens politiker. De är beställare och jag utförare. Så länge jag håller mig
till kursplanerna kan jag nu göra i princip vad som helst. Det finns inga öronmärkta
pengar längre. Det som är lite tråkigt är att jag inte längre har tid med att leda det pe-
dagogiska arbetet. Nu är jag administratör och det var ju inte det jag en gång i tiden
anställdes som (Rektor 1993).

Trots att skolan inte har fått några extraresurser anser man sig ha klarat sig
hyggligt vid en jämförelse med andra skolor i kommunen. Man anser sig inte
ha snålat på specialundervisning. Man har anställt två fasta unga lärarvikarier
som är ”billiga i drift” och sedan har man stora klasser. Specialläraren anser sig
ha ett bra stöd av både elever och lärare. Några besparingar har han inte känt
av hittills, men han tror att det blir värre snart.

De sista tio åren har det inte skett några förändringar i mitt arbete. Eleverna påverkas
inte direkt av alla organisationsförändringar (Speciallärare 1993).

Specialundervisningen är 1995 ifrågasatt på skolan och man satsar på 20-
grupper och få gruppdelningar. Enligt specialläraren har alla lärarna fått fort-
bildning i specialpedagogik, så därför behövs det inga speciallärare.

Speciallärarna är på väg ut (Rektor 1995).

De utagerande eleverna hänvisas till specialläraren. Ämnesstrukturen är stark
på skolan och prioriteringsdiskussionerna handlar om var det är motiverat att
ha gruppdelningar.

Enligt intervjuerna har nedskärningar av resurser skett - särskilt på speciallä-
rare. 40 procent av lärarna svarar att tilldelningen av resurser minskat (vilket är
lägre än medelvärdet för alla skolor), övriga att det är oförändrat och några att
resurserna t.o.m. ökat (Diagram 6.5, s. 164) Vid en jämförelse med svarsfre-
kvensen 1986 är ingen nöjd i dag. Det var dock få som var nöjda 1986.
(Diagram 6.4, s. 163). Trollskolan ingår 1995 i ett s.k. sopsystem. Ingen av de
intervjuade på skolan visste dock något om detta.

Utvärdering

År 1993 skulle de effektmått som kontraktet specificerade utvärderas av be-
ställaren.13 Detta pågick vid intervjutillfället genom flera stora enkätunder-
sökningar. 12.000 enkäter hade skickats ut till elever och föräldrar. Om utfallet

                                               
13 T.ex.: A) 90% av föräldrarna skall anse att de har god kontakt med skolan och får tillräcklig
information från skolan samt kan påverka sitt barns skolsituation. B) Ingen elev skall lämna skolan
utan grundläggande kunskaper i svenska och matematik. C) 90% av föräldrarna skall vara nöjda
med skolans verksamhet och undervisningens kvalité.
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av enkäterna inte blev så bra för en enskild skola skulle man få en chans att
förbättra det hela, men sedan var tanken att politikerna kunde dra in resurser.
Problemet som rektorn ser är att detta kan slå blint om man inte tar reda på
orsakerna bakom utfallet av enkäterna. Det kan ju vara fråga om dåliga lärare,
dåliga chefer eller en svår elevsituation.

Jag tror att politikerna har tänkt till men konsekvenserna är inte genomtänkta. Att
göra decentralisering och utvärdering är nog bra saker, men frågan är hur det nya sy-
stemet i praktiken kommer att fungera. Vi får vänta och se och hoppas att det går
bra. Jag är i varje fall nöjd att jag kan ta ett helhetsansvar för min skola (Rektor
1993).

Stark ämneslärarstruktur och minskad specialundervisning

Trollskolan har liksom Karlsskolan prioriterat gruppdelningar i den gene-
rella undervisningen och minskat på antalet speciallärare. Skolorna har starka
ämnesgrupper och lärarna arbetar mindre i grupp med elever som har behov
av stöd. Det finns ju s.a.s. inte särskilt mycket att göra när det blir problem.

Vinthundsmodellen

Vinthundsmodellen kom till markant användning i Åskolan 1986, men var
tydlig i både Forsskolan och Göteskolan. I Forsskolan och Åskolan var upp-
fattningen hos skolledarna, att kunskapen om elevernas behov var tillräcklig
för att systemet skulle fungera tillfredsställande. I Åskolan ansågs behovet av
särskilt stöd dessutom delvis kunna fångas upp genom att arbetsenhetsstruktu-
ren fått stöd för en schemaläggning med utökat praktiskt arbete inom NO-
ämnets ram. I Göteskolan hade skolledarna och ämneslärarna arrangerat att
svensklärarna med stöd av specialläraren tidigt varje hösttermin testade kun-
skaperna i svenska hos eleverna i årskurs sju. Testet låg till grund för en
gradering av enskilda elevers behov av stöd.

Skolorna i vinthundsmodellen definierade 1986 behov med hjälp av en
stark skolledarstruktur. Skolledarna medlade mellan ämneslärarna och special-
lärarna och speciallärarnas roll var avsevärt svagare i jämförelse med arbets-
enhetsmodellens skolor och var inte självständiga i sin schemaläggning.

I prioriteringsarbetet hade skolorna i modellen sin tyngdpunkt i ämnes-
strukturen. I Forsskolan och Åskolan kom förslag till prioritering från skolle-
darstrukturen som grundades på beräknade elevtalsförändringar och tidigare
erfarenheter. Förslagen diskuterades av lärarna på klasskonferens och/eller
stormöten. Prioritering handlade om gruppstorlekar mellan olika ämnen.
Skolorna i modellen var konsistenta i sina sätt att koppla behovsinventering
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och prioriteringsfunktionerna. I Forsskolan och Åskolan upprätthölls konti-
nuiteten mellan funktionerna av skolledarna, dels genom att de översatte sin
bild av behovssituationen till en för ämneslärarna acceptabel tjänstestruktur,
dels genom att de garanterade speciallärarnas ställning. I Göteskolan var skol-
ledarnas delaktighet mer av övergripande slag. Prioritering var delegerad till
arbetsenheternas och ämneslärarnas representanter.

Forsskolan och Trollskolan har färre elever än 1986. För Forsskolan är
minskningen marginell (5 elever), medan Trollskolan har 36 elever mindre.
Karlsskolan är den enda skolan som har fler elever än 1986 (7 elever).
Gruppmedeltalet för den generella undervisningen har i Forsskolan och
Karlsskolan ökat (Forsskolan från 17,5 elever 1986 till 18,4 elever 1995,
Karlsskolan från 15,1 1986 till 17,9 elever 1995). Karlsskolans ökning är dock
från den lägsta nivån 1986, och trots den kraftiga ökningen ligger man fortfa-
rande under gruppmedelvärdet för alla skolor 1986 (18,4 elever). Trollskolan
minskar gruppmedeltalet, från 18,3 till 18. (Diagram 4.4, s. 69).

Vid en klassindelning av gruppstorlekarna i skolorna kan vi se att Karlssko-
lan dramatiskt minskat antal grupper mellan 6-10 elever. Forsskolan har en
lika dramatisk minskning av antal grupper i storleksklassen 11-15 elever. Ök-
ningen sker i Karlsskolan och Forsskolan för grupper mellan 16-20 elever.
Endast Trollskolan har ett större antal grupper mellan 26-30 elever. Detta in-
nebär bl.a. att antal gruppdelningar generellt har minskat i de tre skolorna
(Tabell 4.3 s. 69).

I alla tre skolorna har det skett en dramatisk nedskärning av antalet lärar-
veckotimmar i specialundervisning och framförallt i Karlsskolan och
Trollskolan. Andelen specialundervisning av totalt antal lärarveckotimmar är
halverad 1995 i Karlsskolan (från 12,2 procent till 6,5 procent 1995). Siffrorna
är något mindre i de två andra skolorna, men skolorna i vinthundsmodellen
1995 har alla prioriterat annat än specialundervisning. Skolornas likartade sätt
att organisera sitt arbete har i detta avseende resulterat i likartat sätt att priori-
tera resurserna.

I alla tre skolorna har i stort sett alla ämnen drabbats av större gruppstorle-
kar. I Forsskolan har den största minskningen skett i naturkunskap, med fem
elever fler i varje grupp. Karlsskolan har en liknande utveckling där engelska
och hemkunskap (minskning med ca 3 elever i varje grupp) har klarat sig bäst.
I Trollskolan är det endast i matematik, hemkunskap och samhällskunskap
som resurserna inte har minskat (i samhällskunskap har gruppstorlekarna
minskat från 23,6 till 21,8 elever).

Skolorna har olika strategier vad gäller specialundervisning till olika stadier.
Forsskolan har dragit ner timmarna i årskurs 7 och 8, men ökat antalet timmar
i årskurs 9 (från 3 till 8 timmar). Trollskolan har minskat mest i årskurs 7 och 8.
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Minskningen är störst i årskurs 9 (från 41 timmar till 33 1995). Karlsskolan har
mer timmar i årskurs 7 1995 än 1986. Där har minskningen framförallt skett i
årskurs 8. (Diagram 4.7 s. 72)

Elevvårdsmodellen

Lundaskolan och Luddeskolan organiserade 1996 sin behovsdefinition inom
elevvårdsstrukturen. Enskilda elevers behov av stöd inventerades fortlöpande
av speciallärarna och ingen av skolorna hade ansatser till ”vinthundssystem”. I
Lundaskolan berodde speciallärarnas starka ställning på att de inte enbart var
tilldelade högstadiet utan flyttade med sina elever vid stadieövergången. Kom-
munens skolpsykologer arbetade dessutom 1986 nära samman med spe-
ciallärarna för att koordinera behovsdefinitionen mellan och inom skolorna. I
båda skolorna förfogade speciallärarna självständigt över sina scheman. Ludde-
skolan hade 1986 en ”hjälpklass” om ca. tio elever med en kontinuerlig
speciallärare. Beslutet om en elev skulle tillhöra hjälpklassen vid stadieöver-
gången togs av avlämnande skola.

Luddeskolan

Behovsinventering

År 1995 finns två arbetsenheter som inte längre präglas av starka ämneskon-
flikter. De kraftiga ämnesgränser som tidigare fanns har upplösts p.g.a. att de
drivande personerna flyttat till andra skolor. De två speciallärarna leder elev-
vårdsarbetet och ansvarar för elevvårdsmöten 1 gång/varannan vecka.
Speciallärarnas roll har förstärkts. Samtidigt har en ny tjänsteorganisation in-
neburit att skolledarfunktionen försvagats. Kommunen har sammanfört
fritidsverksamhet och barnomsorg till en gemensam nämnd med en områdes-
chef över rektorerna. Nedskärningar har skett på annan elevvårspersonal som
t.ex. kurator och skolpsykolog och därmed har skolsköterskan fått en större
arbetsbörda. Hjälpklassen som existerade 1986 har försvunnit. Den minimi-
kvot som skolstyrelsen i kommunen 1986 bestämde att specialundervisningen
skulle erhålla togs bort i slutet av 1980-talet.

Skolans speciallärare har 1995 tillsammans med klassföreståndarna ett sam-
ordnande ansvar för behovsinventeringen inför höststarten. Speciallärarna
genomför tester i årskurs 7 i syfte att kartlägga behoven men speciallärarna
försöker emellertid 1995 i mindre utsträckning än 1986 att skaffa sig informa-
tion om eleverna i förväg. Rektor menar att det finns en strävan mot att arbeta
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mer i arbetslag och mot bakgrund av hur bilden såg ut 1986, då speciallärarna
var isolerade i förhållande till övriga ämneslärare och en tydlig avsaknad av
koppling mellan behovsinventering och prioriteringar fanns att urskilja, före-
faller organiseringen mer integrerad 1995. Det finns dock fortfarande
önskemål från rektor om att i större utsträckning bedriva verksamheten i ar-
betslag. Där skulle enligt rektor ämneslärarna tillsammans med speciallärarna
kunna komma överens om resursfördelningen och insatserna kring elever med
behov av särskilt stöd.

Överlämnandekonferens hålls 1995 på våren mellan sport och påsklov. Spe-
ciallärare och klassföreståndare i årskurs 6 diskuterar igenom de elever som
man behöver information om. År 1995 har speciallärarna deltagit på mellansta-
diets elevvårdskonferenser och det är en speciallärare som tillsammans med
rektor konstruerar de nya sjuorna. Den ”nygamla” rektorn menar att det är en
grannlaga uppgift att ta reda på behoven. Det är inte bra att veta alltför mycket
- det kan ju hända mycket under sommaren och det kan vara positivt att börja
på ”ny kula”. Han betonar att man arbetar mycket med att klassföreståndarna
skall arbeta elevtillvänt.

Om det gäller elever med handikapp ordnar rektorn med personliga assi-
stenter. Detta år testades alla årskurs 7 med ett dyslexi (ord- och läsproblem)
test. På grundval av testerna plockades ett antal elever ut i 6-veckorsperioder
för träning hos speciallärarna (4-6 elever), delvis beroende på att man har fyra
datorer. Efter träning återgår normalt till sin ordinarie klass. I matematik läser
man samlat hela första terminen.

Det brukar lösa sig i slutet av terminen hur många som behöver extra träning (Speci-
allärare 1995).

Under läsåret ordnas en större elevvårdskonferens var 14:e dag där alla be-
rörda deltar. Varje torsdag inleds också personalkonferens med elevärenden
och varje fredag träffar speciallärarna berörda klassföreståndare. Det formella
sägs dock ha luckrats upp med tiden och mycket av kontakterna sköts på ras-
ter. Kurator och psykolog har i praktiken försvunnit eftersom de arbetar
konsultativt. Ett starkt missnöje finns hos lärarna med detta och skolsköters-
kan har övertagit kuratorns tidigare roll.

Enkätresultaten visar bl.a. att speciallärarna, skolsköterskan och studieväg-
ledaren har blivit viktigare kontaktpersoner. Skolledare och tidigare lärare har
minskat i betydelse sedan 1986. Fråga 3B som gäller om man arbetar i grupper
visar att Luddeskolans lärare i högre utsträckning än tidigare gör detta under
läsåret (Diagram 4.3 s. 67). Dock är det färre lärare som svarar att man ingår i
grupp när man inventerar behov inför varje läsår (Diagram 4.2, s. 67).

Klasskonferens och elevvårdskonferens är skolans dominerande konferens-
typer. Enligt intervjuerna har små nedskärningar av resurser skett. Endast ca 25
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procent av lärarna svarar att tilldelningen av resurser minskat (Diagram 6.5, s.
164). Vid en jämförelse med svarsfrekvensen 1986 är man mer missnöjd 1995.
I Luddeskolan är dock 25 procent av lärarna nöjda med kommu-nens resurs-
tilldelning - vilket är högst i hela denna studie (Diagram 6.4, s. 163).

Prioritering

Skolans elevantal har minskat med 14 procent mellan 1986 och 1995. Den
totala undervisningsresursen har minskat med 17,4 procent. Resurserna för
specialundervisning ökade med 4,5 procent (Diagram 4.6 s. 71). Svenska och
matematik är de ämnen som, i likhet med 1986, prioriteras högst i tilldelningen
av specialundervisningsresurser. Undervisningsgrupperna omfattade i genom-
snitt 18,6 elever 1986 och 19,6 elever 1995 (Diagram 4.4 s.69).
Specialundervisningen sker vanligtvis i mindre grupper och speciallärarna an-
vänder sig ofta av datorer i sin undervisning.

Personligen tycker jag att nyttan blir större i liten grupp (Speciallärare 1995).

De renodlade hjälpklasser, med en kontinuerlig speciallärare, som fanns 1986
är borta 1993. Speciallärarna har elevvårdsansvar på skolan och är uppdelat på
två lärare som delat upp ansvaret på var sin halva av skolan. De får fritt använ-
da den resursmängd som fördelats ut av rektor och kan själva prioritera inom
den givna resursramen. Det innebär i praktiken att de kan lägga om sitt sche-
ma själva. Rektor har ett stort förtroende för speciallärarna och är inte
inblandad i de dagliga insatserna. Då elever behöver ytterligare stöd och hjälp
kontaktas 1995 speciallärarna i högre utsträckning jämfört med 1986. Deras
ställning har ytterligare förstärkts.

Speciallärarna är navet som det övriga cirklar kring och fikarummet är problemlös-
ningsstället (Rektor 1995).

Svenska och matematik prioriteras inom specialundervisningen och under
hösten riktas insatserna främst mot årskurs 7. Schemat läggs ut så att matema-
tik och engelska är parallellagt vilket innebär att speciallärarna kan utnyttjas
effektivt. Föräldrar - som resurser - poängteras av flera intervjuade.

Gruppstorlekarna har sedan 1986 höjts och ”taket” på 16 elever i vissa äm-
nen har tagits bort. Enligt en lärare är gruppstorlekarna en infekterad fråga på
skolan. Vissa ämnen har av tradition helklasser, medan andra har mindre. När
helklasserna har blivit större har man varit ovillig att diskutera andra lösningar.
Enligt läraren är skolledningen ovillig att diskutera detta. Tills nästa år har man
dock löst vissa problem genom att ta bort en viss mängd grupptimmar.

Rektorn menar att man inte dragit ner på antalet speciallärare. Nästa år skall
man ta bort ytterligare grupptimmar för att kunna minska klasstorleken gene-
rellt i stället. Antalet speciallärare anses ha sjunkit radikalt sedan 1986. Nu är
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man ca 2,5 tjänster (60 timmar) och deras arbetsformer har gått mot mer kli-
nikundervisning.

De flesta elever som är aktuella för specialundervisning har tidigare år fått
detta. Speciallärarens bedömning är att ca 50-60 procent hör till den gruppen.
Vanligt är att elever själva och föräldrar kontaktar specialläraren direkt, men
oftast kommer undervisande lärare och sedan tar specialläraren kontakt med
föräldrarna om någon åtgärd behövs. I efterhand lämnar specialläraren in sitt
förändrade schema till expeditionen. Om man behöver förankra ett beslut
görs detta på ”stora elevvårdskonferensen”. En speciallärare uppfattar ”syste-
met” som statiskt i den mening att oavsett problem finns det lika mycket
timmar att använda.

Resursmobilisering

År 1995 fördelas resurserna direkt efter elevantalet i de tre områdena som
kommunen delats in i. Fördelningssystemet motiveras med att områdena är
lika stora och att behoven därför är ungefär lika. Förvaltningschefen vill beto-
na att skolplanens mål ska styra områdeschefernas fördelning av resurserna och
i målen anges att elever med särskilda behov i första hand ska tillgodoses. Förr
fanns det i kommunens fördelningssystem resurser riktade till områden som
var mer resurskrävande än andra. Förvaltningschefen menar att det finns en
allmän vilja inom kommunen att på ett bättre sätt kunna fördela resurserna
efter behov.

Områdeschefen har 1995 en mindre pott med pengar ”om det skulle knipa”.
Omprioritering är det normala och man uppfattar att kan uppstå om speciallä-
rarna måste låsas vid en grupp under längre tid. Rektorn tror att skolan ligger
bra till vid en jämförelse men saknar en lätt tillgänglig kurator. Det finns en
central elevvårdsgrupp som man får ringa och beställa tid med och skolsköters-
kan har fått en högre arbetsbelastning. På skolan läggs mycket tid och
engagemang ner på elevvårdsfrågor. Rektorn uppfattar att man tidigare for om-
kring som en ”tätting” men att detta har förändrats. Skolan har ett
verksamhetsråd som är ett samrådsforum med bl.a. ”hem och skola” och övri-
ga berörda. Rektorn tror att detta kan bli ett reellt beslutande forum i
framtiden.

Utvärdering

En önskan om ett mer behovsstyrt fördelningssystem grundat på utvärderingar. Speciallära-
re i stark ställning och ökad satsning på specialundervisning i Svenska och Matematik

Nä, vi gör ingen utvärdering och - Ha,ha. Den är obefintlig (Speciallärare 1995).
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Specialläraren tror dock på utvärdering och att det också är meningen att man
skall arbeta fram bättre planer för enskilda elever. Rektorn efterlyser att speci-
allärarna borde ha s.k. åtgärdsprogram - men det finns ej med undantag för de
elever som alltid är aktuella.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande menar 1995 att resursfördel-
ningen skall grundas på utvärderingar. Från den politiska nivån har man försökt
utvärdera, men misslyckats eftersom dessa utvärderingar varit för ostrukture-
rade och dokumentationen för ojämn. Kommunen har genom en nyligen
utarbetad utvärderingsplan försökt få struktur på utvärderingarna. I planen
finns det angivet vad varje nivå skall utvärdera och förslag på metoder som kan
tillämpas. Barn- och utbildningsnämndens ordförande menar att det är för-
valtningschefens uppgift att ta reda på hur det ser ut och förmedla denna
kunskap vidare.

Bilden över hur skolan och kommunen organiserar sig 1995 uppvisar en av-
saknad av medvetna ställningstaganden och prioriteringar. Det finns en klar
tendens till att man från kommunalpolitisk nivå ner till speciallärarnivå avsäger
sig ansvar för operationaliseringar och prioriteringar av fastställda mål. Kom-
munen anger övergripande mål och resursramar för kommunens
rektorsområden. Områdescheferna fördelar i sin tur ut ramar till vardera skola
där rektor sedan fördelar ut skolans resursram för specialundervisning till spe-
ciallärarna som får ta ansvar för nödvändiga prioriteringar.

Företrädarna på kommunnivå, områdesnivå och skolnivå motiverar denna lik-
artade styrning med att de inte har tillräcklig information för att kunna
förändra fördelningen. Det är därför bättre att låta de som finns närmare verk-
samheten stå för denna. I brist på fungerande utvärderingar leder detta
schabloniserade system till uppdämda behov av att kunna styra resurserna mer
efter behov. Systemet svarar inte på förändrade behov.

Detta styrsystem ökar också förståelsen för skolans organisering. Avsakna-
den av styrning på skolledarnivå kan förklara speciallärarnas starka ställning på
skolan. Den ökar också förståelsen för de upplevda behov av arbetslag som
finns uttryckts.

Lundaskolan

Behovsinventering

År 1986 bedömdes Lundaskolan ha en klar och uttalad koppling mellan be-
hovsinventering och behovsprioritering - i motsats till Luddeskolan. Elev-
vårdsstrukturen tog hand om den elevorienterade delen och en resursgrupp
inom ämnesstrukturen (fackliga och ämnesföreträdare) tillförde ämnes- och
tjänstgöringssynpunkter. I förhandlingen mellan elevvårds - och ämnestruk-
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turen gav det noggranna arbete som elevvårdsstrukturen lagt ned på behovs-
inventeringen dess företrädare en stark bas att utgå ifrån. I båda skolorna var
ämneslärarna centrala i prioriteringsarbetet.

År 1993 var det vid klasskonferensen på våren som behov av hjälp togs upp
till nästa år. Ingenting bestämdes dock på vårterminen. Information om de bli-
vande sjuorna gavs av studierektorn, med hjälp av skolpsykolog och kurator.
Vid höstterminens början hade man en överlämnandekonferens med lärarna
från mellanstadiet och alla lärare i årskurs 7. Dessutom diagnostiska prov i ma-
tematik, rättstavning och läsförståelse.

När vi var två speciallärare delade vi upp klasserna mellan oss. Nu har jag jobbat ett år
själv med det här eftersom hon fick sluta - hon passade inte som speciallärare. Man
ser till totalbilden av proven och sedan försöker jag göra reklam för mig. Specialun-
dervisningen får inte ses som ett straff (Speciallärare 1993).

För de utåtagerande pojkarna i årskurs 9 fanns 1993 en särskild lärare (ca 9
timmar). Specialläraren har ofta timmar med hela klasser medan den ordinarie
läraren hjälper till. Efter ca 2 månader under hösten ansåg specialläraren att
schemat blivit någorlunda stabilt.

Särskilt viktigt verkade samarbetet mellan kuratorn och specialläraren vara.
Skolledningen fanns inte med när specialläraren bestämde vilka elever som
hon skulle hjälpa och hon upplevde sällan att hon hade problem med att
”sätta det ena mot det andra.”

Jag jobbar nära eleverna och det är ett trevligt arbetsklimat på skolan. Jag har förtro-
ende både från skolledning, lärare och elever. Men andra t.ex. politiker har jag aldrig
hört något från. Och nu ska man dra in kuratorn hos oss. Vi har försökt att proteste-
ra, men man har bestämt att dra in 50 procent av kuratorstjänsterna rakt över i hela
kommunen. Det är katastrof tycker jag. Det kanske hade varit bättre om kuratorn
hade varit avlönad av skolan, men nu är det socialförvaltningens budget (Speciallära-
re 1993).

Rektorn på skolan är 1995 relativt ny men var tidigare studierektor på skolan.
Rektorn har endast till viss del accepterats av lärarna och hon tycker att det är
svårt att leda personalen eftersom hon upplever att lärarna är rädda för föränd-
ringar.

De vill arbeta efter gamla mönster. (Rektor 1995).

År 1995 hålls överlämnandekonferens i början av höstterminen för den största
gruppen av elever som gått på skolan tidigare. För de elever som gått i bysko-
lorna utanför rektorsområdet ordnar skolpsykologen konferenser på
vårterminen. Klassföreståndarna får själva ansvara för kontakterna till avläm-
nande lärare. Tester används i årskurs 7 för att fånga upp problem t.ex. dyslexi.
Ett centrum för dyslexiproblem utanför Lund utnyttjas för detta. De båda spe-
ciallärarna delar upp klasser mellan sig.
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Under läsåret hålls klasskonferenser och elevvårdskonferens två gånger per
termin. Under mellantiden finns en informell grupp - elevvårdsteamet - som
träffas varannan vecka och utreder komplicerade fall. I denna grupp ingår inte
speciallärarna. Den nya rektorn menar att samarbetet mellan lärarna är brist-
fälligt på skolan och att behov av handlingsplaner finns.

Behovsinventeringen sker vid överlämnandekonferenser men vad denna
konferens har för betydelse är osäkert då skolan innehåller både mellanstadie-
och högstadieklasser. De informella kontakterna mellan lärarna betonades
1995 och dessa kontakter kan i praktiken ses som det forum där informatio-
nen utbyts om elever med behov av särskilt stöd. Personalen på Lundaskolan
är idag jämfört med för tio år sedan mindre benägna om att skaffa sig infor-
mation om eleverna innan de börjar. För alla elever i årskurs 7 anordnas olika
typer av tester i t.ex. svenska, engelska eller matematik. Efter dessa tester vän-
tar man lite med att ta ut eleverna till specialundervisning eftersom man anser
att klassgemenskapen i de nya sjuorna måste byggas upp först.

På skolan finns 1995 1,5 speciallärartjänster och dessa arbetar främst med
eleverna enskilt eller i grupp. Så har det alltid varit på skolan. En av speciallä-
rarna på skolan tycker att det är meningslöst att vara i klassrummen eftersom
den undervisning som förs där ändå inte är anpassad för elevernas behov.
Trots detta anser hon sig vara som en av de andra lärarna fast med mindre
elevgrupper. Hon vill gärna få ett starkare stöd av skolledningen och anser att
timmarna inte ligger där de borde ligga.

Enkätresultaten visar att skolledarens, skolsköterskans, föräldrar, kurator
och psykologens roll har stärkts som kontaktpersoner medan speciallärarnas
betydelse minskat sedan 1986. Fråga 2B (Diagram 4-3, s. 67) som gäller om
man arbetar i grupper visar att Lundaskolans lärare i samma utsträckning gör
detta. Detsamma gäller fråga 2A där lärarna i mindre utsträckning än 1986 för-
söker skaffa sig information om kommande elever vid terminsstart - skolan
ligger över medelvärdet både 1986 och 1995. Dominerande konferenstyp är
elevvårdskonferens och klasskonferens.

Prioritering

I Lundaskolan har resurserna totalt sett minskat med mellan 1986 och 1995,
vilket inneburit att de generella gruppstorlekarna har ökat. Gruppstorlekarna i
matematik och svenska har ökat medan de i engelska och So- och No-ämnena
har minskat något. Tilldelningen av resurser för specialundervisning har inte
generellt blivit mindre utan läroveckotimmarna för denna undervisning har
ökat relativt sett jämfört med 1986 (Från 5,4 procent till 6,1 procent, Diagram
4.6 s.71). Tilldelningen av resurser för specialundervisning skiljer sig mellan
ämnena eftersom matematik har fått mindre timmar medan engelska och
svenska fått mer.
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Efter en samlad bedömning utifrån både antalet läroveckotimmar i special-
undervisning och generell gruppstorlek går det att se att svenska är det ämne
som prioriterat mellan 1986 och 1995. På skolan finns inte någon klar strategi
för vilka elever som ska prioriteras. Elever med fysiska handikapp prioriteras
dock i en särskild grupp för sig och konkurrerar inte med övriga grupper. Det
uttrycks så att man tar undan dem vid rangordningen och menar att de alltid
får de resurser de behöver. Den andel av eleverna som har läs- och skrivsvårig-
heter får enligt många den hjälp de behöver. Det är också den grupp som
prioriteras i första hand .

Enligt intervjuerna har nedskärningar av resurser skett. Nästan 80 procent
av lärarna svarar att tilldelningen av resurser minskat (vilket är högst för alla
skolor i undersökningen)( Diagram 6.5, s. 164). Vid en jämförelse med svars-
frekvensen 1986 är ingen nöjd i dag. Det var dock mycket få som var nöjda
1986 (Diagram 6.4, s. 163). Resurserna för specialundervisningen har dock inte
minskat på skolan.

Resursmobilisering

En ny organisation för skolan i kommunen infördes den 1 januari 1993 med
bl.a. minskade rektorsområden som följd. Rektorn på skolan är ”samverkans-
ansvarig” för tre rektorer i andra områden och detta ansågs av den intervjuade
rektorn som en tung belastning.

De östra delarna av kommunen har känt sig underprioriterade under lång tid
och i början av 1990-talet var det särskilt en rektor som började agera. Det
dåvarande systemet byggdes på basresurs och förstärkningsresurs som gjordes
om till a) pedagogisk förstärkning b) viktad resurs och c) reserv. Under 1992
bröts detta upp samtidigt som en politisk diskussion om att införa skolpeng
bordlades. I samband med denna turbulens bestämdes det att de östra delarna
av kommunen (ca. 1/3) skulle - i tilldelningen - behandlas som ”egna kom-
muner”. De östra delarna får därmed egna summor som beräknas helt elev-
proportionellt.

I grunden utgår vi dock fortfarande från det gamla systemet. En tjänsteman på skol-
kontoret leker länsskolnämnd (Rektor 1993).

Innerstan är besvärligare att hantera: Först tas en gemensam reserv på 500
timmar bort. Sedan fördelas genom Sop 1.000 timmar och sedan återstår det
1.535 till vad som kallas pedagogisk förstärkning. Den viktade resursen tar
hänsyn till tre sociala variabler som sedan viktas olika. Dessutom ger ett högre
medelvärde på indexet ett exponentiellt utfall. Man tar också hänsyn till klass-
fyllnadsgrad. Större klasser ger mer pengar - vilket ger motiv till besparingar
(detta gäller inte i de östra delarna). Tilldelningssystemet är komplicerat.
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Jag tror inte politikerna förstår det här och jag tror inte att man vet vad man vill.
Visst vill man öka valfriheten för t.ex. elever och föräldrar att välja skola, men hur
gör man det och hur ska tilldelningsprinciperna fungera i det sammanhanget? Om
man bestämmer en enhetlig tilldelning som beror på antalet elever kommer vissa att
förlora rejält och andra vinna (Rektor 1993).

I kommunen tillämpas 1995 en ny ekonomistyrningsmodell där resursför-
delningen till grundskolan sker dels genom ett grundbidrag och ett rörligt bidrag.
Grundbidraget är baserat efter särskilda fördelningsgrunder, som bl.a. tar hän-
syn till rektorsområdenas specifika struktur. Det rörliga bidraget är lika för alla
elever inom respektive stadium. Centralt inom skolförvaltningen finns vissa
centrala resurser, som är ämnade för den centrala skolverksamheten t.ex. skolsty-
relse och skolkansli; andra resurser disponeras för exempelvis gemensam
verksamhet av rektorsområdena eller tillförs dessa som riktade resurser för ele-
ver i behov av stöd. Inom grundbidragets undervisningsresurs finns en s.k.
äskad resursförstärkning för elever i behov av stöd. Dessa resurser erhålls inför
nytt budgetår efter särskilt äskande från rektorsområdena. Kommunen får prio-
ritera mellan äskanden.

Bilden år 1995 är vad gäller resursmobilisering motstridig. Å ena sidan fram-
hålls att resurserna är otillräckliga. Å andra sidan sägs det att behoven
tillgodoses ganska bra. Resurserna räcker till och eleverna får den hjälp de be-
höver. Skolans elever har inte särskilt mycket problem mycket beroende på att
eleverna ofta har en trygg hemmiljö och föräldrar som är intresserade och
stöttande.

Resurserna på skolan förmedlas via rektor sedan speciallärarna angett vilken
tilldelning de vill ha för sin verksamhet. Rektor för sedan en diskussion med
speciallärarna kring de elever de begärt pengar för. Personalen på skolan kon-
taktar emellertid idag speciallärarna i mindre utsträckning då vissa elever
behöver extra stöd jämfört med för tio år sedan.

Utvärdering

Den enda utvärdering som nämns 1995 är kontinuerliga och förmodligen
ganska ostrukturerade samtal med eleverna. Någon utvärdering i övrigt har inte
redovisats. I kommunens skolplan finns 1995 angivelser kring elever med be-
hov av särskilt stöd. I skolplanen står det att varje rektorsområde ska fördela
resurserna så att kostnaderna för tillräckliga stödåtgärder till elever i behov av
stöd först ska avdelas. Därefter skall medel för tillräckliga stödåtgärder förde-
las. Vidare anges att bedömningen av elevernas läs- och skriv-svårigheter ska
ske kontinuerligt och att individuella planer skall upprättas och följas upp och
utvärderas.

En oklar organisering. Specialundervisningen behåller andel på en blygsam nivå
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Bilden över hur Lundaskolan organiserar sig och agerar för att tillgodose ele-
ver med behov av särskilt stöd är oklar. Det framgår att skolan inte har en klart
uttalad strategi för denna grupp av elever. Att förklara detta utifrån att skolan
inte tar hänsyn till dessa elevers behov av stöd vore dock felaktigt utan bör
snarare ses utifrån det faktum att skolans lärare traditionellt inte upplevt sig ha
så stor andel elever i behov av stöd och därför inte varit i behov av att utarbeta
någon klar strategi. Det finns idag på skolan ett stort behov av samverkan och
gemensamma handlingsplaner. Rektors ledningssvårigheter och skolans indivi-
duellt starka lärare försvårar en samverkan bland personalen.

Kommunen har en lång tradition som utbildningsort, naturligtvis mycket
beroende på tillgången på universitetsutbildning. Det finns en ambition på
kommunalpolitisk nivå att försöka styra skolornas arbete kring elever med be-
hov av särskilt stöd. Det görs genom att styra resurserna efter behovens
omfattning i de olika rektorsområdena och genom de mål som anges i kom-
munens dokument kring elevvårdsarbetet. Rektorsrollen kan karakteriseras
som svag och det är istället de enskilda lärarna som styr insatsernas inriktning
och karaktär. I en skolkultur med starka ämneslärare får även speciallärarna en
mindre roll. De får oftast arbeta utanför klassen i klinikform med elever som
inte klasslärarna vill ta sig an. Det händer även ibland att specialläraren får
hoppa in i ämneslärarnas ställe då denna ska ha elevens val.

Elevvårdsmodellen

Endast Lundaskolan hade en klar och uttalad koppling mellan behovsinven-
tering och behovsprioritering 1986. Elevvårdsstrukturen tog hand om den
elevorienterade delen och en resursgrupp inom ämnesstrukturen (fackliga re-
presentanter och ämnesföreträdare) tillförde ämnes- och tjänstgörings-
synpunkter. I förhandlingen mellan elevvårds- och ämnesstrukturen gav det
noggranna arbete som elevvårdsstrukturen lagt ned på behovsinventeringen
dess företrädare en stark bas att utgå ifrån. Översättningen från elevernas behov
till tim- och tjänstgöringsfördelning skedde utan konflikter. Elevernas intres-
sen föll inte bort.

Behovsprioriteringen i Luddeskolan var 1986 mer problematisk. Omfatt-
ningen av speciallärare var garanterad av politikerna till en viss miniminivå.
Medel hade öronmärkts för att inte påverkas av elevtalsminskningar - vilket var
ett allvarligt problem inom kommunen. Inom ramen kunde speciallärarna själ-
va ordna sitt arbete. Övrig prioritering ordnades inom ämnesstrukturen utan
att skolledarna kunde dämpa en hög konfliktnivå. I matematikämnet hade man
flexibel nivågruppering vilket ledde till att man kunde satsa mer på de svagare
eleverna.
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I båda skolorna var ämneslärarna centrala i prioriteringsarbetet. I Luddesko-
lan var speciallärarna mer isolerade i förhållande till övriga ämneslärare. Av-
saknaden av uttalad koppling mellan behovsinventering och prioritering 1986 i
Luddeskolan indikerade att problem fanns i organiseringen. Lunda - och Lud-
deskolan har som de flesta övriga skolor färre elever. I Lundaskolan är
minskningen marginell (5 elever), men i Luddeskolan är minskningen 50 ele-
ver. Gruppmedeltalet för den generella undervisningen har i Lundaskolan
minskat från 21,2 elever 1986 till 20,5 elever 1995 - och Luddeskolan ökat från
19 till 19,5 elever, (Diagram 4.4, s. 69). Lundaskolan hade det högsta grupp-
medeltalet 1986 och ligger också högt 1995. Vid en klassindelning av
gruppstorlekarna i skolorna kan vi se att Lundaskolan minskat antal grupper
mellan 26-30 elever - men från en mycket hög nivå 1986. I Luddeskolan är bil-
den tydlig - minskningen sker på små grupper (dvs. gruppdelningar) och
ökningen är stor mellan 16-20 elever (Tabell 4.3 s. 69). Resurserna har minskat
i båda skolorna. Dock är det bara Lundaskolan som låg under regressionslinjen
för 1986. I jämförelse har Luddeskolan betydligt mer resurser än Lundaskolan.
Ungefär lika många lärarveckotimmar läggs ut i båda skolorna 1995 (610 lärar-
veckotimmar), men Luddeskolan har 60 elever färre.

I de två skolorna har det skett en ökning av antalet lärarveckotimmar i spe-
cialundervisning. Andelen specialundervisning av totalt antal Lärarvecko-
timmar har i Luddeskolan ökat från 9,3 till 12,1 procent 1995. I Lundaskolan
är ökningen från 5,4 till 6,1 procent - relativt sett är skolan den som lägst har
prioriterat specialundervisning. Skolornas relativt likartade sätt att organisera
sitt arbete har resulterat i olika sätt att prioritera resurserna. I båda skolorna är
gruppstorlekarna större i matematik (1995 ca 23 elever i båda skolorna, 1986
18-19 elever). Lundaskolan har mycket lite specialundervisning kvar i matema-
tik, medan Luddeskolan ökar omfattningen av specialundervisning i både
matematik och svenska. Skolorna har olika strategier vad gäller specialunder-
visning till olika stadier. Luddeskolan har fördelat ökningen av timmarna till
årskurs 7-9. Lundaskolan har ökat antal timmar i årskurs 7 och 9.

Skolledarmodellen

I denna modell finns inte längre Karlsskolan kvar. Skolan har redovisats under
vinthundsmodellen. Åreskolan (4A) och Kungsskolan (4B) har bedömts kvar-
stanna medan Åskolan (2B) och Göteskolan (2C) kategoriserats här, istället för
i vinthundsmodellen. Vad som främst kännetecknar skolledar-modellen är att
skolorna organiserat ett delat ansvar mellan elevvårds - och skolledarstruktu-
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rerna vad gäller behovsdefinition. Skolledarstrukturen tillsammans med elev-
vårdsstrukturen är direkt engagerad med att inventera individuella behov.
Skolorna använder eller har börjat använda arbetsenheter som en viktig sam-
arbetsform, men inte lika konsekvent som inom arbetsenhetsmodellen.
Arbetsformerna är mycket varierade och mer komplicerade än inom övriga
kategorier.

Åreskolan

Behovsinventering

Tyngdpunkten i arbetet med behovsinventering låg såväl 1986 som 1995 inom
elevvårdsstrukturen. Rektor, speciallärare, kurator, skolsköterska och klassföre-
ståndare besökte avlämnande skolor, deltog i överlämnandekonferenser etc.
Stödbehov diskuterades först i klasskonferenser och arbetsenhets-konferenser
innan de togs upp för beslut i elevvårdskonferens. I kommunen finns en sam-
verkansgrupp mellan skola, socialtjänst, polis, kultur/fritid och föreningsliv. År
1986 sökte sju av tio lärare aktivt efter förhandsinformation om elever som
skulle börja på högstadiet - 1995 gjorde fyra av tio så. Samtliga strukturer är
1995 involverade i behovsinventeringen, med tyngdpunkt i elevvårds - och
skolledarstruktur. Överlämnandekonferenser hålls både på vår- och tidig höst-
termin. Mellanstadielärarna ger skriftlig information om elever med stödbehov
och sociala problem och dessutom besöker speciallärare och blivande klassfö-
reståndare mellanstadiet och genomför en utflyktsdag till Vålådalen under
vårterminen. Skolsköterskan har under sommaren kontakt med kollegor på
mellanstadiet. Skolan har ett program för mottagandet av årskurs 7 och en
samtalsgrupp med klassföreståndare, skolvärdinna och kurator. Sociala frågor
hanteras främst av kurator och rektor, medan pedago-giska problem hanteras
av speciallärarna som genomför olika test i början av årskurs 7. Om nya stöd-
behov uppstår vänder sig ämneslärarna till klassföreståndaren som i sin tur tar
kontakt med speciallärare, rektor eller kurator.

En ny organisation för skolan infördes 1992 och högstadiet fick bl.a. en ny
biträdande rektor. Den stora förändringen har dock varit att skolan har mins-
kat med ca 1/3 genom att man byggt en ny högstadieskola i ett närliggande
samhälle. För behovsinventering under året ansvarar biträdande rektorn som
kontinuerligt sammanställer en förteckning över behov till en nyinrättad elev-
vårdscentral (kurator, särskoleutredare, sjukgymnast och psykolog). Men de
behov som centralen tar hand om är de stora problemen - elever på gränsen
till särskolan.

De jordnära problemen har decentraliserats (Rektor 1993).
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Vid stadieövergången skall skriftliga rapporter skickas till centralen. Tradi-
tionella besök görs av rektor och speciallärare på låg- och mellanstadierna
under våren men man har begränsat besöken till de skolor som anmäler pro-
blem. Enkätresultaten visar att andra lärare respektive tidigare lärare blivit
viktigare som kontaktpersoner medan skolledarnas betydelse minskat sedan
1986. Fråga 3B som gäller om man arbetar i grupper visar att Åreskolans lärare
i betydligt mindre utsträckning än tidigare gör detta under läsåret - en minsk-
ning med drygt 20 procent (Diagram 4.3, s. 67). Det är också färre lärare som
svarar att man inventerar behov inför varje läsår. Klasskonferens och elev-
vårdskonferens är skolans dominerande konferenstyper. Enligt intervjuerna
har drastiska nedskärningar av resurser skett. Ca 70 procent av lärarna svarar
att tilldelningen av resurser minskat (Diagram 6.5, s. 164). Vid en jämförelse
med svarsfrekvensen 1986 är man dramatiskt mer missnöjd 1995. Endast någ-
ra är nöjda med kommunens resurstilldelning i dag jämfört med 1986. År 1986
ansåg 70 procent av lärarna att skolans behov uppmärksammades i kommu-
nens resurstilldelning, men 1995 var denna andel endast fyra procent
(Diagram 6.4, s. 163). Andelen lärare som ansåg att det behövs ökade resurser
för arbetet med elever med behov av särskilt stöd ökade från 42 procent 1986
till 60 procent 1995 (Diagram 6.8, s. 166). Samtidigt ökade andelen lärare som
ansåg att ett förändrat arbetssätt är viktigt, från 26 till 31 procent.

Prioritering

Skolans elevantal minskade med 37 procent mellan åren 1986 och 1995. Den
totala lärarresursen minskade lika mycket, medan resurserna för specialunder-
visning ökade med nästan 29 procent (från en relativt låg nivå). Andelen
specialundervisning ökade från 3,1 procent till 6,7 procent (Diagram 4.6 s. 71).
Undervisningsgrupperna omfattade i genomsnitt 15 elever 1986 och 16 elever
1995. På skolan har man två speciallärartjänster 1993 och rektorn menar att
förtroendet för speciallärarnas kompetens har falnat samtidigt som ämneslä-
rarnas självkänsla ökat.

I praktiken fungerar skolan även 1995 på samma sätt som 1986. Man har
t.ex. fortfarande relativt mycket specialundervisning i idrott (6-7 timmar). Nya
behov måste 1995 lösas genom omprioriteringar som i så fall beslutas i elev-
vårdskonferens. Halva skolan fungerar som en arbetsenhet och hanterar sina
resurser mer självständigt än den andra som inte ansetts mogen för det förtro-
endet. De två speciallärarna på högstadiet arbetar på olika sätt. Den ena har
”mottagningsstation”, eget schema, sitter med små elevgrupper och är sällan på
besök i klasserna. Den andra går in i klasserna, men planerar inte detta till-
sammans med övriga lärare. Den ena fungerar som specialist, den andra som
stödlärare.



122

Resursmobilisering

Lärare som behöver stöd och hjälp för sina elever vänder sig oftast till rektor,
men även till andra lärare, speciallärare eller skolsköterska. Den som behöver
mer resurser tar kontakt med rektor men även med skolpolitiker. Det nya till-
delningssystemet har lyckats ta bort det interna ”bråket” mellan rektorerna
men även den centrala elevvårdsgruppen har haft betydelse i sammanhanget
eftersom denna grupp i mångt och mycket övertagit fördelningsproblematiken.
Det stora problemet är på 1990-talet att resurserna minskar i snabb takt. Mål-
styrningen och de nya resultatenheterna fungerar dessutom dåligt. Som rektorn
uttrycker det:

Viljan finns, men köttet är svagt. Det blir hela tiden återfall till regel- och detalj-
styrning (Rektor 1993).

Ett flertal modeller för resurstilldelningen har diskuterats inom kommunen.
Den modell som nu fungerar går ut på att först avsätta en särskild pott i kom-
munen för elever i behov av stöd, som sedan fördelas av elevvårdscen-tralen.
Övriga resurser fördelas schablonmässigt per elev. Politikerna har i kommu-
nen varit aktiva med att ta fram modellen. Ansökningsförfarandet finns dock
kvar och ambitionen från politikerna verkar vara att t.ex. antalet gruppdelning-
ar skall vara lika över hela kommunen. Från skolledningens sida tycker man att
den ambitionen är ett övertramp på rektorernas resultatansvar.

Man är inne och fifflar i detaljerna. Man visar att man inte litar på rektorerna. Politi-
kerna vill ha en gemensam policy när pengarna delas ut, men sedan finns det ingen
uppföljning. Förra året fick barn och ungdomsnämnden sparkrav på 4 milj kr och
detta år fick vi under pågående budgetår besked om att vi måste spara ytterligare 6 milj
kr. Det måste till stora förändringar för att klara av den ekvationen och extraordinära
lösningar måste till. Bl.a. finns det idéer om att lägga ner någon högstadieskola och
kanske låta eleverna gå kvar i årskurs 7 på mellanstadiet (Rektor 1993).

Rektorsområden tilldelas 1995 - i princip - resurser efter elevantal. Till stöd för
Barn- och utbildningsnämndens fördelning finns nycklar för olika resursslag
(undervisning, skolskjutsar etc.). Rektorerna sköter fördelningen inom varje
rektorsområde. Den centrala elevvårdsgruppens framtid är oviss eftersom psy-
kologen sagt upp sig. Flera intervjuade var missnöjda med genomförda
besparingar som de ansåg drabbade de svaga mest. Resurs-problemen diskute-
ras ständigt.

Jag har en känsla av att politikerna i kommunen har en låg uppskattning av utbild-
ning. Skolan är något som kostar mycket. Skolan var tidigare statligt reglerad.
Kommunpolitikerna kunde inte göra så mycket. Nu tar de chansen. Visst ska skolan
spara, men nu är smärtgränsen passerad. Sparandet har inneburit att aggressiviteten
mot skolförvaltningen ökat (Högre tjänsteman 1995).
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Sedan det nya systemet med generellt statsbidrag till kommunerna infördes
tilldelas skolorna resurser utifrån elevantal. När nya behov uppstår måste be-
fintliga resurser omfördelas. Rektor är huvudansvarig för resursprioritering,
men fattar besluten i elevvårdskonferens.

Utvärdering

Elevvårdsstrukturen betydelsefull. Rektor centralfigur och ett kraftigt minskat elevantal.

Skolan har hittills inte genomfört någon speciell utvärdering men genom var-
dagsiakttagelser, observationer, samtal och konferensprotokoll ansåg många av
de intervjuade att de ändå kunde se konkreta resultat av sitt arbete. I kommu-
nens skolplan, som antogs 1992, sägs ingenting explicit om åtgärder för elever
med behov av särskilt stöd. Skolplanen håller 1995 på att revideras.

Skolan ligger i glesbygd med stora avstånd. Samtliga strukturer var involve-
rade i arbete med behovsinventering även om skolledarnas betydelse minskat.
De intervjuade var överens om att andelen elever som behöver stöd ökar.
”Både ökad ambition och det socioekonomiska läget” utpekas som orsaker.

Kungsskolan

Behovsinventering

Årskursledare, kurator och speciallärare besöker 1993 mellanstadiet i januari.
Probleminventeringen är både av social och pedagogisk natur men inga tester
används. Specialläraren anser att man med tiden har blivit noggrannare. Ku-
ratorn ansvarar för att klassammansättningen blir bra och i princip vet
speciallärarna sitt schema när hösten börjar. Speciallärarna ansvarar för olika
årskurser och arbetsenheterna består således av respektive årskurs. Under året
har man elevvårdskonferens varje vecka där ibland speciallärarna kallas, men i
praktiken lägger speciallärarna upp specialundervisningen informellt och be-
slutas i elevvårskonferensen efteråt. Om det gäller omprioriteringar tar
klassföreståndaren upp frågan i elevvårdskonferensen. Skolan har ett nyinrättat
elevvårdsteam där rektor, syokonsulent, skolsköterska och kurator ingår. Detta
år menar flera av de intervjuade att man stärkt klassföreståndarens roll på be-
kostnad av överblicken. Årskursledaren är inte heller längre ansvarig för
elevvårdsarbetet och ett visst missnöje finns med detta.

Avvägningen mellan specialundervisning och annan undervisning är kon-
troversiell. Adjunkterna vill ha små grupper, men då måste man också acceptera
en större spridning i grupperna. En pågående diskussion är om man ska satsa
på busarna eller de svaga - ”lyckligtvis” är det ofta samma sak enligt speciallä-
raren. Man har 1995 på skolan en liten grupp av elever i årskurs 8 och 9 (4-8
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elever) som kallas ”den lilla gruppen” vilka främst är uttagna på sociala grunder
och som undervisas kontinuerligt av en speciallärare (21 vtr, 25-30 procent av
total mängd specialundervisning).

Klasserna på mellanstadiet besöks 1995 under våren av årskursledaren för
den nya sjuan samt speciallärare och kurator. I maj hålls en överlämnandekon-
ferens med skolledningarna och lärarna i avlämnande skolor. Under början av
hösten ordnas klasskonferenser där berörda elever diskuteras. Informella
kontakter mellan speciallärare och lärare betonas. Elevvårdskon-ferens (med
skolledning, årskursledare, kurator, speciallärare och klassföreståndare) hålls
varje vecka och fattar beslut om vilka elever som skall ha specialundervisning.
Kuratorn ansvarar för elevvårdskonferensen. Rektorn har byggt upp en led-
ningsgrupp som förutom rektorn består av de tre årskursledarna. De tre
speciallärarna ansvarar för var sin årskurs och följer inte eleverna. Tester
genomförs endast vid misstanke om läs- och skrivsvårigheter.

På skolan bildar rektor tillsammans med de tre årskursledarna en lednings-
grupp som i allmänhet benämns som skolledargruppen. Enligt rektor har alla
ledarna i denna grupp skolledaransvar. Skolledargruppen med rektor i spetsen
fattar formellt beslut om tjänstefördelningen för speciallärarna. Före beslut tar
rektor in önskemål och förslag från speciallärarna. Det är årskursledarna som
tillsammans med speciallärare och kurator inventerar behoven hos de elever
som ska börja årskurs sju på skolan. Dessutom gör speciallärarna tester under
första året för att identifiera mer dolda behov.

Generellt sett så arbetar speciallärarna oftast i klinikform med ett fåtal elever
per grupp. I sjunde klass försöker speciallärarna oftast hjälpa eleverna i klass-
rummen medan man i åttonde och niondeklasserna måste plocka ut vissa
elever. En av de intervjuade speciallärarna skulle vilja bestämma mer själv då
allt skulle gå mycket fortare. Elevvårdskonferensen på skolan är ett viktigt fo-
rum för löpande ärenden. Den sammanträder varje vecka och fattar det
formella beslutet om vilka elever som skall få specialundervisning. I konferen-
sen ingår skolledning, årskursledarna, elevvårdspersonalen samt berörda
klassföreståndare. Det är rektor som ser till att konferensen tar upp fallet.

Enkätresultaten visar att andra lärare, skolsköterska och kurator blivit vikti-
gare som kontaktpersoner under läsåret. Vid inventering av elever inför
högstadiet har även speciallärarnas betydelse ökat. Fråga 3B som gäller om
man arbetar i grupper visar att Kungsskolans lärare i dramatiskt högre ut-
sträckning än tidigare gör detta under läsåret - en ökning från 10 till 45 procent.
Det är också fler lärare som svarar att man ingår i grupp när man inventerar
behov inför varje läsår (Diagram 4.2, s. 67). Klasskonferens och elevvårdskon-
ferens är skolans dominerande konferenstyper. Enligt intervjuerna har inte
drastiska nedskärningar av resurser skett men ca. 40 procent av lärarna svarar i
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enkäten att tilldelningen av resurser minskat (Diagram 6.5, s. 164). Vid en jäm-
förelse med svarsfrekvensen 1986 är man mer missnöjd i dag. Endast några är
nöjda med kommunens resurstilldelning i dag jämfört med ca 45 procent
1986. (Diagram 6.4, s. 163).

Prioritering

Skolan har försökt att uppnå en gruppstorlek kring tjugo elever i samtliga äm-
nen. Gruppstorlekarna har emellertid ökat mellan 1986 och 1995. I samtliga
ämnen förutom de samhällsorienterande har den generella gruppstorleken
ökat. Den totala undervisningsresursen har minskat medan resurserna för spe-
cialundervisningen har ökat. Andelen specialundervisning har ökat från 8
procent till 8,7 procent (Diagram 4.6 s.71). Svenska är det ämne som förlorat
specialundervisningsresurser. De samhällsorienterande ämnena har både fått
mer specialundervisning och minskade grupper. Detta ”ämne” kan därför sä-
gas ha prioriterats mellan åren vad gäller specialundervisning.

År 1993 har skolan klasser med 20 elever men till hösten bli de något större.
Politikerna har gjort en utvärdering om vad föräldrarna tycker. Man anser sig
ha klarat sig bra jämfört med andra kommuner. Skolan får en klumpsumma
som bygger på antalet elever. År 1993 har de besparingar som krävts främst
drabbat elevaktiviteter och läroböcker. Innan systemet med resultatenheter
infördes för två år sedan åkte skoldirektören runt och förhörde sig om läget och
sedan fördelade han den centralt innehållna potten. Det slog mycket olika från
år till år. Det positiva med resultatenheter är enligt rektorn att man kan påverka
på ett friare sätt medan det negativa är merarbetet. Hon säger att hon strävar
efter att kunna delegera så mycket som möjligt till årskursledarna. Rektor på
skolan har en central roll vid beslutsfattande efter att inventeringen skett. När
väl resurserna/timmarna är fördelade kan speciallärarna själva bestämma hur
de vill arbeta och fördela timmarna mellan elever. Rektor ser genom de upp-
rättade åtgärdsprogrammen att speciallärarnas arbetssätt skiljer sig från
varandra.

På skolan finns 1995 ingen klar strategi för vilka behov som ska prioriteras.
Den allmänna uppfattningen är dock att elever med läs- och skrivsvårigheter
och de som har koncentrationsproblem ska prioriteras högst för särskilda in-
satser. Lärarna menar att de fått fler problematiska elever under åren. Skolans
personal anser att det är elever med måttliga behov som fått mindre resurser.
Fler problematiska elever tillsammans med ökade klasstorlekar kan förklara
personalens upplevda resursminskning.

Rektor förefaller vara nyckelperson när det gäller att omprioritera inom
skolans existerande och fasta resursram. Rektor, som tidigare varit speciallära-
re, känner ett ansvar för att skolans resurser används så optimalt som möjligt.
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Hon kontrollerar så att det sker en jämn fördelning mellan ämnena och hur
många elever som får specialundervisning.

Resursmobilisering

Innan man börjar fördela områdets budget måste man specificera hur mycket
som ska användas till olika ändamål och med det underlaget fastställs en
”detaljbudget” av skolstyrelsen. Möjligheterna 1993 att äska pengar som tidiga-
re finns inte och i praktiken känner man sig inte tvingad att följa politikernas
detaljbudget.

Resurserna fördelas av skolkontoret i proportion till antalet elever. En
”prislapp” sätts på elever mellan 6-11 år och en för 12-15 år. I kommunen finns
en liten central reservresurs som dock blivit mindre med åren. Uppfattningen
bland intervjuade lärare är att gruppen med måttliga problem drabbats mest.
Skolan har sedan länge 20-grupper men gruppstorlekarna har höjts eftersom.
En allmän uppfattning är att skolan fått många problematiska elever utan att få
mer resurser och skulle önska en mer riktad tilldelning av resurser. På skolan
vänder man sig till rektor om man behöver ytterligare resurser. En speciallära-
re har försökt utvärdera den ”lilla gruppen” i årskurs 9 och man planerar att
göra upp handlingsplaner för alla elever. Några andra utvärderingar av syste-
matisk natur har inte skett. En högre tjänsteman på kommunen uttrycker att
pengarna bättre kommer till nytta genom att använda dem till elever i behov
av stöd.

Kommunen tillämpar 1995 ett resursfördelningssystem där skolans resurser
styrs per elev. Från den politiska nivån har man försökt skapa en decentralise-
rad skola genom att tilldela varje rektorsområde en resurspeng som de sedan
fritt får använda. Till denna ram finns inga direkta angivelser eller direktiv
kopplade. I detta schabloniserade fördelningssystem görs från den politiska
nivån inga prioriteringar mellan rektorsområden eller elevgrupper. Det är rektor
som har uppgiften att prioritera inom sin resursram och ansvara för att elever
får det stöd de behöver.

Utvärdering

Strävan mot generell gruppstorlek och ett kommunalt avsägande av ansvar i en decentrali-
serad organisation

År 1993 uppges att en central utvärdering av elevvården gjorts av en rektor för
några år sedan. Man har haft studiedagar men upplever sig sakna en fungerande
konkret modell. Den ”lilla gruppen” har gjort att man fått arbetsro jämfört
med tidigare då det ofta var fråga om katastrofinsatser.

Vid årets slut kräver politikerna någon form av kvalitetsrapport. Kommu-
nens skolplan togs först 1992 och om tre år ska man försöka göra en riktig
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utvärdering. Ett problem enligt områdeschefen är att det på flera skolor inte
finns konkreta arbetsplaner som går att utvärdera emot:

Vi har ett gott rykte och vi har fler elever som vill komma hit än vad vi har plats för.
Under året har det kommit 4-5 elever i behov av stöd som medvetet har sökt sig till
oss. Med den nya konkurrensen flyter det hela något (Områdeschefen 1993).

Det finns på skolan 1995 en ambition att följa upp och utvärdera skolans ar-
bete och skolledningen försöker få in utvärderingar från varje årskurs. Några
specifika utvärderingar kring insatser för elever med behov av särskilt stöd har
dock inte gjorts.

I kommunens skolplan anges 1995 att varje elev skall ges det stöd och den
hjälp den behöver med hänsyn till svårigheter eller handikapp. Vidare anges att
rektorsområdenas arbetsplaner skall innehålla handlingsplaner för elevvårdsar-
betet. Utöver dessa skrivningar har kommunen inte några andra fast-lagda
dokument där det explicit sägs något om särskilda insatser. Från kommunal
sida upplever man att det finns stora behov av utvärderingar men samtidigt
finns en osäkerhet kring dess värde i förhållande till vad de kostar att genom-
föra. Om utvärderingar skall göras menar man att dessa borde ligga på
rektorsnivå. Skolan ser utvärderingar som ett sätt att tydliggöra för politiker
om dagens förändrade behov och lärarna tycker idag i klart högre utsträckning
att det är viktigare att ta kontakt med politiker än rektor då ytterligare resurser
behövs.

Kommunens företrädare uttalar att det är rektor som är ytterst ansvarig för
att eleverna får den hjälp de behöver och att detta ska lösas inom den givna
resursramen. På skolan finns 1995 jämfört med för tio år sedan ett ökat intresse
för utvärderingar. Det bör ses mot bakgrund av att kommunens styrsystem
har förändrats under de senaste åren. I det gamla systemet fördelades 80 pro-
cent av resurserna utifrån elevantal 20 procent låg kvar centralt och fördelades
efter behov. För att rektorsområdena skulle erhålla pengar ur den centrala re-
sursen fick de äska pengar. Kommunen upplevde problem då de skulle
prioritera mellan behovsgrupper och områden.

Skolans personal tycker idag jämfört med 1986 att kommunen i mindre ut-
sträckning uppmärksammar elever med behov av särskilt stöd i sin resurs-
fördelning till skolan. En av skolans speciallärare menar att de som bestämmer
över ekonomin borde ha bättre kunskaper om skolans verklighet.

Det borde vara bättre kontakter mellan skola och politiker (Speciallärare 1995).

Åskolan

Behovsinventering
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Tyngdpunkten i arbetet med behovsinventering låg 1986 inom skolledarstruk-
turen. Ämneslärare som ville ha hjälp med enskilda elever sökte upp
speciallärarna. Skolledarna hade ett avgörande inflytande över vilka elever som
fick specialundervisning. År 1995 återfanns tyngdpunkten i inventeringsarbetet
inom elevvårdsstrukturen. Skolan rekryterade elever från eget rektorsområde
och såväl rektor som kurator och skolsköterska har kunskaper om eleverna
redan innan de började på högstadiet. År 1986 sökte drygt 60 procent av lärar-
na aktivt efter förhandsinformation om elever som skulle börja på högstadiet -
1995 gjorde bara 15 procent så.

Behovsinventeringen sker 1993 genom att klasslärare och speciallärare från
mellanstadiet diskuterar med speciallärarna på högstadiet. Det sker även en
skriftlig anmälan från mellanstadiet till skolledningen på högstadiet om önske-
mål av specialundervisning. Skolledningen får också muntlig information men
dessa önskemål godtas inte direkt. I början av höstterminen har speciallärarna
diagnostiska prov i matematik och läsförståelse. Övriga lärare får ingenting veta
om elever i behov av stöd innan detta är gjort. Det anses viktigt att man inte
har förutfattade meningar när hösten börjar. Speciallärarna arbetar inom olika
paralleller i de olika årskurserna (a - b, c - d). Överlämnandekonferensen har
man tagit bort. Uppfattningen var att det uppkom sekretessproblem och ris-
ken var stor att man ”skvallrade” för mycket och att föräldrar kom i kläm.
Ibland har man i början av hösten särskilda konferenser som gäller enstaka
elever där alla lärare får information.

Inga omprioriteringar sker innan elevvårdskonferensen tagit upp frågan. I
praktiken sker omprioriteringarna tillsammans med skolledningen. Initiativ
kan komma från arbetsenheten en gång/månad eller klasskonferens två gång-
er/termin. Men besluten tas i elevvårdskonferensen. Om det handlar om
omprioriteringar finns också speciallärarna med vid dessa konferenser.

Arbetsformerna för speciallärarna är blandade, klinik eller klass. Ibland tar
speciallärarna också över vissa lektioner och då får klassläraren vara extraresurs.
Detta anses vara stimulerande även om speciallärarna uppfattar att det är be-
svärligt att hela tiden vara tvungen att anpassa sig till den enskilde läraren.
Inställningen till hjälp är oftast positiv och alla lärare är angelägna om att få
hjälp i klassen.

År 1994 börjar en halvering av skolan eftersom en ny skola har byggts.
Många lärare kommer inte att få fortsatt arbete trots att de blivit lovade. En ny
organisationsmodell har införts vid den nya skolan där rektor självständigt får
anställa sina lärare och därför är arbetsklimatet på skolan 1993 mycket an-
strängd. Organisationsförändringen har bl.a. inneburit att en förskollärare har
blivit områdeschef, bl.a. för högstadiet.
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Åskolan har 1995 ny rektor, ny speciallärare och också många nya lärare.
Gamla rutiner har brutits. Rektor, klassföreståndare, kurator och skolsköterska
medverkar i överlämnandekonferenser under vårterminen. Under höst-
terminen genomförs tester och kvartssamtal och stödbehov diskuteras på ett
flertal konferenser även omt tyngdpunkten ligger hos elevvårdskonferensen.
Nya behov och förslag till omprioriteringar diskuteras i klass- och arbets-
enhetskonferens. Beslut om omfördelning fattas av rektor efter diskussion i
elevvårdskonferensen. Skolan rekryterar enbart elever från eget rektors-område
vilket underlättar eftersom många inblandade redan har kunskaper om eleverna
innan de börjar högstadiet. Speciallärarna har också informella träffar med
kollegor på mellanstadiet och kurator och skolsköterska arbetar även på mel-
lanstadiet. Under höstterminen genomförs test i årskurs 7. Diskussioner pågår
om hur man bäst skall använda konferenssystemet för elever med svårigheter.
Informella kontakter betonas som det viktiga.

Enkätresultaten visar liksom i Karlsskolan att förändringar skett i Åskolans
arbetsformer sedan 1986. Skolledare, speciallärare och andra lärare har ökat
sin betydelse under läsåret medan skolsköterska och kurator blivit mindre vik-
tiga som kontaktpersoner. Vid inventering av elever inför högstadiet har
speciallärarnas, andra lärares och skolsköterskas betydelse ökat. Fråga 3B som
gäller om man arbetar i grupper visar att Åskolans lärare i något mindre ut-
sträckning än tidigare gör detta under läsåret. Det är dock mycket färre lärare
som svarar att man ingår i grupp när man inventerar behov inför varje läsår.
Detta skulle kunna bero på att skolan 1995 rekryterar elever från eget mellan-
stadium. Klasskonferens, elevvårdskonferens och arbetsenhetskonferens är
skolans dominerande konferenstyper. Enligt intervjuerna har drastiska ned-
skärningar av resurser skett. Ca. 65 procent av lärarna svarar att tilldelningen
av resurser minskat (Diagram 6.5, s. 164). Vid en jämförelse med svarsfre-
kvensen 1986 är ingen lärare nöjd idag. År 1986 var ca 70 procent av lärarna
nöjda (Diagram 6.4, s. 163).

Prioritering

Skolans elevantal halverades mellan åren 1986 och 1995. Undervisningsgrup-
perna omfattade vid våra båda mättillfällen i genomsnitt 16 elever.

De statliga måldokumenten ger stöd för prioritering av elever med svårigheter. Vi har
organiserat större grupper för att frigöra resurser till elever med behov av särskilt
stöd (Rektor 1995).

Vad gäller gruppdelningar osv. hade det inte (1993) skett några förändringar
under de senaste åren. Samma resursinsats i specialundervisning har också be-
hållits, ca 55 tim. Inom kommunen har det ibland utnyttjats sociala profiler,
men de har inte använts fullt ut. Rektorer har dessutom försökt att beskriva
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sina områden på ett mer kvalitativt sätt. Osäkerheten är stor om vad den nya
organisationen med resultatenheter kommer att innebära men det är meningen
att man skall kunna agera lite friare. Vad som kan komma är att man från
kommunens sida börjar ifrågasätta t.ex. elevvårdspersonalens existensberät-
tigande. Den nya organisationen genomfördes 1992, men det konkreta arbetet
rullar på som tidigare. Klinikundervisningen har kanske minskat något i om-
fattning. Speciallärarna anser att man i högre utsträckning gör en bedömning i
varje enskilt fall. Man skiljer inte längre ut enskilda elever så mycket som tidiga-
re.

Resursmobilisering

Sedan det nya systemet med generellt statsbidrag till kommunerna infördes
tilldelas skolorna resurser utifrån elevantal. När nya behov uppstår måste be-
fintliga resurser omfördelas. Rektor är ytterst ansvarig för prioritering/
omprioritering av resurser. Rektor beslutar efter diskussion i elevvårdskonfe-
rens. År 1986 ansåg 70 procent av lärarna att skolans behov
uppmärksammades i kommunens resurstilldelning. År 1995 var motsvarande
andel nära noll. Andelen lärare som ansåg att det behövs ökade resurser för
arbetet med elever med behov av särskilt stöd ökade från 32 procent 1986 till
95 procent 1995 (Diagram 6.8, s.166). Samtidigt minskade andelen lärare som
ansåg att ett förändrat arbetssätt är viktigt från 26 procent till noll.

Utvärdering

En skola som halverats i storlek med många nya lärare. Nya arbetsformer har inte utkris-
talliserats.

Något intresse för utvärderingsfrågor utifrån, t.ex. från politiker har man inte
märkt.:

Utvärdering är i grunden en politisk fråga. Politikerna har bara en diffus bild av hur vi
har det. Jag tror dock att politikerna har blivit mer medvetna, tidigare var det nog
mer tjänstemannastyrning än i dag (Rektor 1993).

Elevvårdspersonalen anser att en försämring har inträffat eftersom elevvårds-
konferens bara hålls ca. en gång i månaden mot tidigare varje vecka. Samarbe-
tet anses ha försämrats. Speciallärarna hade 1993 på eget initiativ formulerat ett
måldokument som man ämnar försöka utvärdera men osäkerheten var stor om
hur man konkret skulle gå tillväga. Skolan har hittills inte (1995) genomfört
några systematiska, dokumenterade utvärderingar av arbetet med stöd till ele-
ver med behov av särskilt stöd. Lärarna bildar sig uppfattningar om elevernas
utveckling genom ”personliga observationer”, ”allmän bedöm-ning” eller
”spontana intryck”.
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Kommunens skolplan antogs av kommunfullmäktige i december 1995 och
gäller för tiden 1996-1999. Elevvårdsplanen för grundskolan antogs 1989. Den
kommer att revideras med ledning av den utvärdering som nyligen genomförts
av Umeå universitet. I skolplanen utpekas åtta prioriterade områ-den. Ett av
dessa är ”Elever med behov av särskilt stöd”. Elevvårdsplanen innehåller rikt-
linjer för klassråd, arbetsenhetskonferens, elevvårdskonferens och
elevvårdspersonal: kurator, psykolog, skolsköterska, skolläkare, syofunk-tionär,
skolvärdar, samordnare och personella assistenter. I kommunen finns en sär-
skild elevvårdsenhet - kuratorer, psykologer, skolsköterskor och elev-
assistenter. Elevvården fungerar konsultativt - som stöd till den pedagogiska
verksamheten.

Det pedagogiska ansvaret ligger på pedagogerna - även ifråga om elever med behov
av särskilt stöd (Skolchefen 1995).

Göteskolan

Behovsinventering

Elevvårdsteamet (kurator, psykolog, speciallärare och rektor) träffas 1993 1
gång per månad. Elevvårdskonferens hålls 1 gång/vecka och på torsdagar har
man klasskonferenser för alla lärare där elevvårdsfrågor tas upp. Vid överläm-
nandet besöker speciallärarna mellanstadiet och på hösten hålls över-
lämnandekonferens. Den biträdande rektorn ansvarar för klassammansätt-
ningen. Under våren är speciallärarna med i varje klass på mellanstadiet under
en halvdag för att känna på stämningen och miljön. Dessutom diskuterar man
med klassföreståndarna för att ta reda på vilka insatser som gjorts. Speciallärar-
na träffas kontinuerligt under terminen.

Speciallärarna spelar 1995, liksom de gjorde 1986 och 1993, en viktig roll
när kommande behov ska inventeras. De tar kontakt med avlämnande skola
och genomför tester i sjunde klass. Personalen på skolan försöker inte i samma
utsträckning skaffa sig information om eleverna innan de börjar som de gjorde
1986. Stödbehoven diskuteras sedan i olika konferenser. Elevvårdskonferensen
fattar oftast beslut om åtgärdsprogram i de fall det är fråga om mer grava pro-
blem. Syftet är att få ett brett insatsarbete som är helhetsinriktat. I andra fall
fattas ofta beslut kring insatserna utanför någon av konfe-renserna. Det är då
ytterst rektor som fattar det formella beslutet efter en dialog med speciallärar-
na.

Skolan präglas 1995 av sina nya balettklasser som även rekryterar elever från
kranskommunerna. Speciallärarna är viktiga på skolan och ansvarar för be-
hovsinventeringen. Alla elever som bedöms aktuella för specialundervisning får
besöka skolan under våren. Tunga fall behandlas i samråd med skolpsykologen.
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Under året tas elevfrågor upp i årskurskonferens och elevvårdskonferens varan-
nan vecka. I elevvårdskonferensen ingår skolledning, syo, speciallärare,
skolpsykologen och aktuella klassföreståndare. Under höst-terminen genom-
förs tester i svenska och matematik av alla elever. Dyslexitest genomförs vid
behov. Stödbehov diskuteras på ett flertal konferenser. Alla intervjuade menar
att elever med stora svårigheter inte har drabbats av försämringar. Däremot
har det blivit sämre för elever med måttliga svårigheter.

Enkätresultaten visar att speciallärare och skolledare blivit viktigare som
kontaktpersoner under läsåret. Vid inventering av elever inför högstadiet har
även tidigare lärare och speciallärarnas betydelse ökat. Resultaten på fråga 3B
som gäller om man arbetar i grupper visar att Göteskolans lärare i något mind-
re utsträckning än tidigare gör detta under läsåret. Det är också färre lärare som
svarar att man ingår i grupp när man inventerar behov inför varje läsår. Klass-
konferens, elevvårdskonferens och arbetsenhetskonferens är skolans
dominerande konferenstyper. Enligt intervjuerna har inte drastiska nedskär-
ningar av resurser skett. Dock är det i enkäten ca 70 procent av lärarna som
svarar att tilldelningen av resurser minskat (Diagram 6.5, s. 164). Vid en jäm-
förelse med svarsfrekvensen 1986 är man mer missnöjd i dag. Ingen lärare har
svarat att man är nöjd med kommunens resurstilldelning i dag jämfört med ca
40 procent 1986 (Diagram 6.4, s. 163).

Prioritering

Elevantalet på skolan har minskat mellan 1986 och 1995. Det har bl.a. medfört
att den totala undervisningsresursen också minskat mellan åren. Andelen resur-
ser för specialundervisning av den totala resursen har ökat från 5,7 procent till
8,7 procent (Diagram 4.6 s. 71). Gruppstorlekarna i specialunder-visning har
generellt sett ökat mellan åren. Ämnet svenska har förlorat specialundervis-
ningsresurser medan skolan idag på ett tydligare sätt satsar på
specialundervisning i de samhällsorienterande ämnena. Speciallärarresursen är
kopplad till alla elever inklusive baletteleverna. Rektor ser inte direkt att skolan
skulle gynnas ekonomiskt av baletteleverna, men kan tänka sig att det gynnar
skolan indirekt då dessa elever generellt sett inte är i så stort behov av stödin-
satser. Eftersom elevpengen för dessa barn även de innehåller en stödschablon
så blir resurssituationen för specialundervisning på skolan totalt sett gynnsam-
mare.

Flera lärare anser 1993 att man inte har sparat på specialundervisning. Där-
emot är klassmedeltalet högt (32-33 elever, om man inte tar hänsyn till
gruppdelningar). På skolan fanns två speciallärare (55 timmar). För två år sedan
hade man ca 100 timmars specialundervisning. De stora klasserna anses vara
ett resultat av att stadsdelsnämnden hade ett kraftigt underskott för 2-3 år se-
dan. År 1993 får skolan 7-8.000 kronor mindre i tilldelning per elev. Eleverna
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har demonstrerat och våren 1993 strejkade man i en högstadieskola i distriktet.
I stadsdelsnämnden - i kommunen finns 21 stycken - bestämmer man över
tilldelningen som bygger på en elevpeng, dvs. att pengarna följer med eleven
vid flyttning. I kommunen har man rätt att byta skola vid stadieövergångar.
Principen är att man fördelar alla pengar och så får man på skolorna ta hela an-
svaret. År 1992 fick skolan ett överskott som man fick behålla till 75 procent.
Om man däremot får ett minus får man behålla hela underskottet till nästa år.

Speciallärarna har ett starkt mandat från skolledningen och anser sig också få
arbeta som speciallärare och inte som resurslärare. Det är inte ovanligt att spe-
ciallärarna tar över hela ämnet för eleven och sätter betyg. Speciallärarna
försöker arbeta så att man först går in i klassen och kollar arbetssättet och per-
sonkemin innan åtgärder bestäms. Om det är elevens brister/behov som är
orsaken tas detta upp på AEK så att lärarna är med på det hela. Sedan görs ett
åtgärdsprogram för varje elev - även om det inte alltid sätts på pränt. I prakti-
ken anser en speciallärare att man avskaffat arbetsenheterna på skolan.
Elevvårdsteamet handleder speciallärarna 1 gång/månad och fungerar som
”bollplank”. Skolledningen behöver inte vara med när omprioriteringar be-
slutas.

Efter att rektor 1995 fattat beslut om insatsernas storlek har skolans tre
speciallärare liksom tidigare stor frihet att prioritera inom den resurspott de
erhållit. De avgör själva på vilket sätt de vill arbeta, men det finns en vilja från
rektors sida att de ska arbeta mer som konsulter gentemot klasslärarna. Speci-
allärarna arbetar framförallt i klinik med enskilda elever eller i små grupper. De
har sedan redovisningsskyldighet till rektor hur de använt pengarna. Skolledar-
funktionens delaktighet var 1986 av övergripande slag och prioriterings-
processen var då delegerad på lägre nivå. Rektorsrollen på skolan kan 1995 be-
skrivas som relativt stark och det är också han som personalen, i ökad
utsträckning jämfört med 1986, kontaktar då nya behov uppstår under året.

Resursmobilisering

Kommunen tilldelar 1995 rektorsområdet resurser enligt schablon som bygger
på elevantalet. Intervjupersonerna ansåg allmänt att resurserna räckt till - med
smärre undantag - och att en viktig orsak var balettskolan som fått frikostiga
bidrag. Till hösten tillkommer en halv speciallärartjänst och dessutom 15 tim-
mar till kuratorstjänst. Alla intervjuade är missnöjda med tilldelningen.

Jag tror inte politikerna är riktigt medvetna om konsekvenserna av besparingarna.
Det finns ett glapp mellan oss och dom (Speciallärare 1993).

Kommunen tillämpar 1995 en resursfördelningsmodell där elva kriterier styr
fördelningen av resurser till de olika stadsdelarna. Här rör det främst sociala
faktorer som åldersstruktur, antal invandrare, antal socialbidragstagare m.m.
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Inom stadsdelen fördelas pengarna till skolan efter dels en grundresurs som
följer schablon och dels efter en stödresurs. Schablonresursen omfattar all
skolverksamhet i stadsdelen utom resurser för stöd åt elever i behov av stöd,
undervisning i hemspråk och samlad skoldag. Schablonresursen är baserad på
en summa per elev och stadium.

Stödresursen är avsedd för stödundervisning till barn med särskilda behov
och fördelas mellan stadsdelens olika skolor utifrån ett kvotsystem baserat på
läroveckotimmar. Stadsdelschefen menar att det är samma målstyrande princip
som man från central kommunnivå tillämpar. Stadsdelsnämnden ger rektor stor
frihet att använda pengarna fritt men villkoret är att rektor håller sig inom ra-
men och uppfyller uppsatta mål. Den stödresurs kommunen tilldelar skolan
per elev är 0,23 läroveckotimmar. Vid en jämförelse med 1986 kan vi konsta-
tera att läroveckotimmarna inte har minskat, utan snarare ökat. Skolans
grupper har dock ökat generellt sett vilket kan förklara den känsla av minskade
resurser för specialundervisning som skolans personal ger uttryck för 1995.
Antalet elever med svårare problem anses öka. Det förstärks också av att sko-
lan av resursskäl inte längre kan skicka lika många elever till kommunens
skoldaghem.

Från stadsdelsförvaltningen har man initierat ett arbete med att utveckla
fördelningsprincipen för stödresursen. Det har tillsatts en arbetsgrupp med
speciallärare från samtliga skolor med uppdrag att ta fram kriterier för behovet
av stödundervisning. Dessutom har förvaltningschefen gett ett par rektorer i
stadsdelen i uppdrag att göra en inventering av antalet elever i stadsdelen som
får hjälp genom specialundervisning. Enligt rektor är detta en utgångspunkt för
att gå vidare med utvärderingar. Han tycker att resurserna kan användas på ett
annorlunda sett.

Utvärdering

Schabloniserat styrsystem med stödresurs och en känsla av minskade resurser

Ingen systematisk utvärdering av specialundervisningen har gjorts. Däremot
görs varje läsår en enkätundersökning för att utröna arbetsklimat mellan elever
och lärare och för att ta reda på hur informationen och elevvården fungerat.
En lärare håller 1993 på med en uppsats på högskolan för att se hur gymnasie-
eleverna har uppfattat skolgången på skolan. Man strävar efter att alla
specialtimmar ska användas som ”riktig” specialundervisning och målet är att
eleven återvänder till sin vanliga klass. I slutet på året skrivs en verksamhetsbe-
rättelse över hela skolans arbete som skickas till förvaltningen, men man vet
inte hur den används.
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Rektor anser 1995 att det finns ett stort behov av utvärderingar av de insat-
ser som görs och att det saknas en helhetssyn kring eleverna i stadsdelen. Mot
bakgrund av de ökade initiativen som tagits från förvaltningshåll i stadsdelen
kan man urskilja ett ökat behov av att utveckla fördelningssystemet och arbe-
tet kring utvärderingar i samverkan med andra verksamhetsområden. Det kan
ses utifrån det faktum att fördelningssystemet idag inte i tillräcklig grad tar
hänsyn till förändrade elevbehov i de olika områdena. Systemet försvårar också
samverkan mellan skolor och andra verksamhetsområden då det fortfarande
finns ekonomiskt och verksamhetsmässigt revirtänkande.

Skolledarmodellen

Åreskolan är en liten högstadieskola inom en till ytan stor kommun. Avläm-
nande lärare ansvarar för att äska resurser för sina elever till årskurs 7. För att
koordinera behovsinventeringen reser 1986 en skolledare med speciallärar-
utbildning och en skolpsykolog runt till kommunens mellanstadieskolor. Be-
hovsinventeringen utmynnar i att speciallärarnas schema är fastlagda när
skolarbetet börjar. Elevvårdsstrukturen är central för det fortlöpande arbetet
med att definiera behov och elevvårdskonferensen bedömer stödinsatsernas
omfattning. Detta förhindrade att vinthundssystemet etablerades.

Liksom i Åreskolan hade Kungsskolan motverkat vinthundssystemet genom
att behoven definierades av speciallärarna och hanterades inom elevvårdskon-
ferensen. Kommunen har flera högstadieskolor. Kommunens skolkansli och
skolpsykologer koordinerade 1986 behovsinventering.

Skolorna i skolledarmodellen skiljer sig åt vid behovsprioritering. I Åresko-
lan hade man funnit en användning för sina nyetablerade arbetsenheter.
Arbetsenheterna fanns med som en samordnande länk vid avvägningen mel-
lan mer elevorienterade och starkare ämnesspecifika arbetsformer vid skolan.
Inom arbetsenhetsstrukturen samordnade studieledare och studierektor/rektor
ett prioriteringsförslag som utarbetats av representanter för ämnesstrukturen
och elevvårdsstrukturen.

I Kungsskolan organiserades behovsprioriteringen så att översättningen
mellan elevbehov och tjänstefördelning skedde inom ämnesstrukturen. Elev-
vårdsstrukturen som tog hand om detaljarbetet inom behovsinventeringen fick
sin tim- och tjänstefördelning etablerad först och påverkade inte prioriterings-
arbetet inom ämnesstrukturen. I Åreskolan fanns kopplingen mellan
behovsinventering och behovsinventering klart uttalad. I Kungsskolan fanns
problem av skäl som liknade de i Luddeskolan 1986. I båda fallen var ämnes-
strukturen så dominerande i prioriteringsarbetet att överblicken för elevernas
behov förlorades. Arbetsformerna för kopplingen mellan elevvårdsstrukturens
arbete för behovsdefinitionen och ämnesstrukturens prioritering var oklar.
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Vinthundssystemet kom till markant användning i Åskolan och Göteskolan
1986. Enligt skolledarna var kunskapen om eleverna tillräcklig för att systemet
skulle fungera tillfredsställande. I Åskolan ansågs behovet av särskilt stöd dess-
utom delvis kunna fångas upp genom att arbetsenhetsstrukturen fått stöd för
en schemaläggning med utökat praktiskt arbete inom No-ämnets ram. I Gö-
teskolan hade skolledare och ämneslärare arrangerat att svensklärarna med
stöd av specialläraren tidigt varje hösttermin testade kunskaper i svenska hos
årskurs 7. Testet låg till grund för en gradering av enskilda elevers behov av
stöd. Åskolan och Göteskolan definierade behov genom en stark skolledar-
struktur som hanterade de samrådsproblem som uppkom när vinthun-
dssystemet praktiserades. I prioriteringsfunktionen hade skolorna sin tyngd-
punkt i ämnesstrukturen. I Åskolan kom förslagen till prioritering från
skolledarstrukturen vilka byggde på beräknade elevtalsförändringar och tidigare
erfarenheter. Förslagen behandlades av lärarna på klasskonferens och/eller
stormöten. Båda skolorna var konsistenta i sina sätt att koppla funktionerna. I
Åskolan upprätthölls kontinuiteten mellan funktionerna av skolledarna som
garanterade speciallärarnas ställning och resursbehov. Detta gällde också för
Göteskolan men där var skolledarnas delaktighet mer av övergripande slag
och delvis, vad gäller prioriteringen, delegerad till arbetsenheternas och ämnes-
lärarnas representanter.

Åskolan och Åreskolan har båda drabbats av en mycket kraftig elevtals-
minskning - i båda fallen handlar det om att nya skolor byggts. Elevtalen har i
båda fallen halverats. Kungsskolan och Göteskolan har 1995 ca 60 elever färre
än 1986. Gruppmedeltalet för den generella undervisningen har i alla skolor
förutom Åskolan ökat - och mest i Göteskolan (från 18,1 till 20,5 elever,
Diagram 4.4, s. 69). I Åskolan är minskningen från 17,4 elever till 17 elever
1995. Vid en klassindelning av gruppstorlekarna i skolorna kan vi se att Åsko-
lan dramatiskt ökar antal grupper mellan 6-10 elever. Kungsskolan minskar
antalet grupper mellan 26-30 elever och ökar antalet grupper mellan 21-25 ele-
ver. Göteskolan ökar däremot grupperna mellan 26-30 elever och minskar
antalet gruppdelningar (6-10 elever). Åreskolan ökar antalet grupper mellan 16-
20 elever och har 1995 inga grupper mellan 26-30 elever (Tabell 4.3 s. 69).
Antalet Lärarveckotimmar totalt har minskat i alla fyra skolorna. Relativt sett
har dock Kungsskolan förbättrat sin position, medan särskilt Göteskolan och
Åskolan försämrat sina. Den största försämringen har inträffat i Åskolan.

I tre skolor har andelen specialundervisning förstärkts. Särskilt mycket gäller
detta i Göteskolan och Kungsskolan. Skolorna i gruppen uppvisar en mycket
varierande prioritering på olika ämnen. Åreskolan och Kungsskolan prioriterar
samhällskunskap medan Göteskolan ökar gruppstorlekarna i ämnet.
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Skolorna har olika strategier vad gäller specialundervisning till olika stadier.
Kungsskolan och Göteskolan har ökat antal timmar i årskurs 7 och 9, medan
Åskolan dragit ner i dessa årskurser. Ökning har däremot skett i årskurs 8 i Ås-
kolan. Åreskolan har i stort samma prioritering som 1986. Gruppstorlekarna i
specialundervisning har i Åreskolan och Åskolan blivit mindre medan motsatt
förhållande gäller för Kungsskolan och Göteskolan. I Kungsskolan syns tydligt
den stora gruppen i årskurs 9. I Åskolan är alla grupper mellan 1-2 elever 1995.
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Reliabilitetstest av intervjuerna

Ett sätt att kontrollera intervjuernas resultat är att se om enkätundersök-
ningens lärare också identifierar samrådsstrukturer och de modelltyper som
konstruerats. Någon perfekt överensstämmelse kan inte förväntas. Lärare för
alla ämnen ingår i enkäten men inte i intervjuerna och alla lärare är inte lika
engagerade i det behovsinriktade arbetet som de intervjuade. Men åtminstone i
de skolor där organiseringen är fast etablerad bör majoriteten lärare uppleva
sig arbeta inom samma arbetsformer som ”aktivisterna”. I enkäten finns en
fråga som kan användas för en ”kontroll”, fråga 4B (Tabell 5.1).
   Frågan ger möjlighet att för olika behovstyper markera, vilken slags konfe-
rens som är den vanliga på skolan. Svaren visar att elevvårdskonferens är mest
vanlig för det behovsinriktade arbetet, följd av arbetsenhetskonferens och
klasskonferens. Ämneskonferensen anges inte som ett vanligt forum för att
behandla den typ av elevinriktade behov som frågan avser. I Tabell 5.1 anges
den typ av konferens som av lärarna anges som vanligast för behovstypen.
Inom parentes redovisas andelen (procent) av skolans lärare som nämnt kon-
ferenstypen en gång (flera alternativ kan markeras). De tre konferenserna
elevvårdskonferens, arbetsenhetskonferens och klasskonferens behandlar i
stort sett två av de fyra behovstyper som kategoriserats. Men användningen av
konferenserna skiljer sig från skola till skola. Om elevvårdskonferensens bety-
delse för elevens levnadsförhållanden råder hög samstämmighet. Elevens lev-
nadsförhållanden behandlas i alla skolor utom två, Norrskolan och
Smedjeskolan framförallt på elevvårdskonferensen. För de övriga behovstyper-
na är också arbetsenhetskonferensen centralt forum för skolorna både 1986
och 1995. Detta är ett starkt stöd för att skolorna har kategoriserats rätt i mo-
delltypen ”arbetsenhetsmodellen”. Arbetsenheter förekommer också i andra
skolor, där framförallt Åskolan använder detta forum 1995, vilket den inte
gjorde 1986. Även för de skolor som kategoriserats inom skolledarmodellen
kan betydelsen av elevvårdkonferensen tolkas som ett stöd för att kategorise-
ringen av skolorna är tillfredställande. Elevvårdskonferensen leds ju vanligtvis
av rektor.
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Tabell 5.1  Ofta diskuteras elevernas speciella behov på konferenser av något slag.
Vilken konferens diskuterar ni vanligen elever med följande behov?

FYS SLS KONC LEV
Typ  % Typ  % Typ % Typ  %

Arbetsenhetsmodellen 1A Smedjeskolan 86 AEK 82 AEK 96 AEK 87 EVK 82
1A Smedjeskolan 95 AEK 100 AEK 95 AEK 95 AEK 77
1B Norrskolan 86 AEK 75 AEK 92 AEK 96 AEK 72
1B Norrskolan 95 AEK 64 AEK 82 AEK 95 AEK 68

Vinthundsmodellen 2A Forsskolan 86 EVK 62 KLK 57 EVK 73 EVK 71
2A Forsskolan 95 EVK 41 EVK 48 EVK 52 EVK 63
2B Åskolan 86 KLK 68 KLK 77 KLK 74 EVK 83
2C Göteskolan 86 AEK 76 AEK 95 AEK 85 EVK 79
4C Karlsskolan 95 EVK 80 EVK 50 EVK 75 EVK 60
T1 Trollskolan 95 KLK 93 KLK 100 KLK 76 EVK 72

Elevvårdsmodellen 3A Lundaskolan 86 EVK 55 EVK 67 EVK 89 EVK 67
3A Lundaskolan 95 KLK 87 KLK 92 KLK 92 EVK 83
3B Luddeskolan 86 KLK 90 KLK 90 KLK 90 EVK 90
3B Luddeskolan 95 KLK 67 EVK 67 EVK 73 EVK 67

Skolledarmodellen 4A Åreskolan 86 KLK 61 KLK 65 EVK 56 EVK 68
4A Åreskolan 95 KLK 94 KLK 100 KLK 89 KLK 72
4B Kungsskolan 86 EVK 63 EVK 74 EVK 90 EVK 89
4B Kungsskolan 95 KLK 90 KLK 100 EVK 100 EVK 90
4C Karlsskolan 86 EVK 67 AEK 81 EVK 80 EVK 80
T1 Trollskolan 86 EVK 72 AEK 74 EVK 66 EVK 89
2B Åskolan 95 AEK 77 AEK 90 AEK 91 EVK 81
2C Göteskolan 95 KLK 76 KLK 79 EVK 87 EVK 87

Procent av skolans lärare som nämnt konferenstypen en gång. AEK=Arbetsenhetskonferens EVK=Elevvårdskonferens
KLK=Klasskonferens FYS=Fysiska problem SLS=Skriv- och lässvårigheter KONC=Koncentrationsproblem LEV=
Elevens levnadsförhållanden

I intervjustudien har särdrag i skolornas organisering av det undersökta po-
licyproblemet identifierats bl.a. med hjälp av förhärskande konferensanvänd-
ning för grundläggande funktioner. Om klasskonferens tas som en indikation
på en organisering i enlighet med SL-strukturen, elevvårdskonferensen antas
påvisa EV-strukturens betydelse i organiseringen och arbetsenhetskonferensen
får indikera en organisering i enlighet med AE-strukturen visar sig överens-
stämmelsen mellan intervjustudiens och enkätundersökningens resultat
tillfredsställande. I Göteskolan ledde den höga samstämmigheten runt arbets-
enhetskonferensens betydelse delvis till ytterligare intervjuer 1986 och till en
modifierad uppfattning om skolans arbetsformer.
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Diagram 5.1  Vanligaste konferens inom varje organiseringsmodell
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Kännetecknande för skolorna i vinthundsmodellen 1986 var att balansen
mellan elevfokuserad behovsdefinition och ämnesorienterad prioritering mel-
lan behov, skedde genom personliga ingripanden av skolledare. Dessa
strukturerade det behovsinriktade arbetet genom generella förstärkningar av
olika ämnens timantal och dirigerade det så att lärarkollektivet avlastades det
direkta ansvaret. Också i Göteskolan var användningen av förstärkningsresur-
sen strukturerad på detta sätt, men Forsskolan och Åskolan präglades i ännu
högre grad av en stark SL struktur. Detta kännetecknas i enkätmaterialet av att
klasskonferensen är den vanliga arenan för att behandla alla typer av behov.
Skolledarmodellen innehåller mycket olika skolor med det gemensamma draget
att det behovsinriktade arbetet sker i förhållandevis komplexa organiserings-
former, där SL- och EVstrukturerna är viktiga.

Skolornas konferensanvändning för olika behovstyper varierar avsevärt. I
några fall tyder lärarnas svar på att ett dubbelarbete förekommer, vissa typer av
behov behandlas på en mängd olika typer av konferenser. Detta behöver na-
turligtvis inte tolkas negativt. Det kan finnas skäl att ta upp samma elev(er) i
olika forum, dessutom förändras elevernas problem (och aktörernas uppfatt-
ningar om problemen) över tid. En annan tolkning av resultaten är att ar-
betsformerna i vissa skolor är förhållandevis oorganiserade. I skolor med ar-
betsenhetskonferenser som ett klart urskiljbart mötesalternativ är konsek-
vensen i lärarnas koppling av behovstyper till konferenstyp klar. Samstämmig-
heten i deras svar är större.
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Den fråga som använts för att undersöka sambanden mellan konferens- och
behovstyp kan inte enkelt översättas till intervjustudiens begrepp. Den jämfö-
relse som gjorts av slutsatserna från två materialtyper lider av mer brister för
vissa skolor än för andra. Avvikelserna är inte sådana att de ifrågasätter de re-
sultat om organiseringsmönster som intervjustudien redovisar. I fråga om
skolor med arbetsenhetsorganisering av behovsdefinition och prioritering är
överensstämmelsen god, liksom den också är för skolor med påtaglig skolledar-
centrering. Skolor med komplexa organiseringsformer har motsvarande, svår-
tydbara resultat i enkäten.

Sammanfattning av organiseringsmodellerna

Arbetsenhetsmodellen

Båda skolorna som kategoriserats i modellen använde ett arbetssätt som i allt
väsentligt överensstämde med den arbetsform som läroplanen LGR 80 före-
skrev. Organiseringen är konsistent genom att kopplingen mellan strukturer
som är delaktiga i behovsdefinition respektive behovsprioritering är uttalad
och klar. Arbetsenheten utgör den centrala samrådsstrukturen tillsammans
med elevvårdsstrukturen. Behovsdefinitionen karakteriseras i båda skolorna av
att elevvårdsstrukturen, främst speciallärarna, integreras i arbetet genom en väl
utbyggd - och som det visar sig - mycket stabil arbetsenhetsstruktur. Studiele-
darna har en viktig roll tillsammans med speciallärarna. Behovs-prioritering
sker i båda skolor i nära anknytning till arbetsenheterna. Båda skolorna har
även 1995 placerats in i arbetsenhetsmodellen. Norrskolans organisering är
dock mer otydlig 1995 än 1986 och det tycks som om Norrskolan har brottats
med större problem än Smedjeskolan.

Vinthundsmodellen

I Forsskolan, Åskolan och Göteskolan var skolledar- och ämnesstrukturer
dominerande 1986. ”Vinthundsmodellen” innebar att speciallärarna, när
höstterminen startade, uppsöktes av enskilda ämneslärare som ville ha extra
hjälp med enskilda elever. I skolorna var speciallärarna isolerade från ämnes-
strukturen i olika hög grad. Skolledarna hjälpte till att lösa konflikter, som
kunde uppstå, när ämneslärarna krävde hjälp från specialläraren. Utan ett aktivt
stöd från skolledarna blev speciallärarna snart överbelastade av de krav som
ämneslärarna ställde. Vinthundsmodellen kom till markant användning i Ås-
kolan, men var tydlig i både Forsskolan och Göteskolan. I både Forsskolan och
Åskolan var uppfattningen hos skolledarna, att kunskapen om elevernas behov
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var tillräcklig för att systemet skulle fungera tillfreds-ställande. Skolorna i mo-
dellen definierade 1986 behov med hjälp av en stark skolledarstruktur.
Skolledarna medlade mellan ämneslärarna och special-lärarna. Speciallärarnas
roll var avsevärt svagare i jämförelse med arbets-enhetsmodellens skolor. De
var inte självständiga i sin schemaläggning. Prioritering handlade om grupp-
storlekar mellan olika ämnen.

Av de skolor som kategoriserades till vinthundsmodellen 1986 är det bara
Forsskolan som tillhör denna 1995. Åskolan och Göteskolan återfinns 1995
inom skolledarmodellen. År 1995 har Karlsskolan och Trollskolan kategorise-
rats om, från skolledarmodellen till vinthundsskolor, men med delvis andra
förtecken och med betydligt färre speciallärare än 1986. I både Karlsskolan och
Trollskolan har man 1995 bortprioriterat specialundervisning till förmån för
mindre grupper i den övriga undervisningen. Behovsinventeringen syftar
främst till att skapa likvärdiga klasser. Specialläraren tar i båda skolorna fram-
förallt hand om de elever som stör undervisningen. Rektorernas tidigare starka
position är betydligt försvagad i de tre skolorna 1995.

Elevvårdsmodellen

Lundaskolan och Luddeskolan organiserar sin behovsdefinition inom elev-
vårdsstrukturen. Enskilda elevers behov av stöd inventeras fortlöpande av
speciallärarna. Ingen av skolorna har ansatser till ”vinthundssystem” i någon
form. I Lundaskolan beror speciallärarnas starka ställning på att de inte enbart
är tilldelade högstadiet. De flyttar med sina elever vid stadieövergången.
Kommunens skolpsykologer arbetar dessutom 1986 nära samman med spe-
ciallärarna för att koordinera behovsdefinitionen mellan och inom skolorna. I
båda skolorna förfogar speciallärarna självständigt över sina scheman.

Endast Lundaskolan hade en klar och uttalad koppling mellan behovsin-
ventering och behovsprioritering 1986. Elevvårdsstrukturen tog hand om den
elevorienterade delen och en resursgrupp inom ämnesstrukturen (fackliga re-
presentanter och ämnesföreträdare) tillförde ämnes- och tjänstgöringssyn-
punkter. I förhandlingen mellan elevvårds- och ämnesstrukturen gav det nog-
granna arbete som elevvårdsstrukturen lagt ned på behovsinventeringen dess
företrädare en stark bas att utgå ifrån. Översättningen från elevernas behov till
tim- och tjänstgöringsfördelning skedde utan konflikter. Elevernas intressen
föll inte bort.

Behovsprioriteringen i Luddeskolan var 1986 mer problematisk. Omfatt-
ningen av speciallärare var garanterad av politikerna till en viss miniminivå.
Medel hade öronmärkts för att inte påverkas av elevtalsminskningar - vilket då
var ett allvarligt problem inom kommunen. Inom ramen kunde speciallärarna
själva ordna sitt arbete. Övrig prioritering ordnades inom ämnes-strukturen
utan att skolledarna kunde dämpa en hög konfliktnivå.
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I båda skolorna var ämneslärarna centrala i prioriteringsarbetet. I Ludde-
skolan var speciallärarna mer isolerade i förhållande till övriga ämneslärare.
Luddeskolan präglas 1995 av speciallärarnas starka ställning. Arbetsformerna
karakteriseras som flexibla. De problem som fanns mellan olika ämneslärar-
grupper 1986 existerar inte längre. Lundaskolans arbetsformer har inte för-
ändrats i någon större omfattning sedan 1986. Lundaskolan är den enda skolan
som 1995 ingår i ett tilldelningssystem som innehåller en behovskate-gorisering
(Sopsystem).

Skolledarmodellen

Vad som främst kännetecknar skoledarmodellen är att skolorna organiserat ett
delat ansvar mellan elevvårds- och skolledarstrukturerna vad gäller behovsdefi-
nition. Skolledarstrukturen tillsammans med elevvårdsstrukturen är direkt
engagerad med att inventera individuella behov. Skolorna använder eller har
börjat använda arbetsenheter som en viktig samarbetsform, men inte lika kon-
sekvent som inom arbetsenhetsmodellen. Arbetsformerna är varierade och
mer komplicerade än inom övriga kategoriseringsgrupper.

I denna modell finns inte längre Karlsskolan kvar. Åreskolan och Kungs-
skolan har bedömts kvarstanna medan Åskolan och Göteskolan kategori-
serats här, istället för i vinthundsmodellen.

Liksom i Åreskolan hade Kungsskolan 1986 motverkat vinthundssystemet
genom att behoven definierades i elevvårdskonferensen. Inventeringen skedde
genom speciallärarnas försorg. Skolorna i skolledarmodellen skiljer sig åt vid
behovsprioritering. I Åreskolan hade man funnit en användning för sina ny-
etablerade arbetsenheter i anslutning till behovsprioriteringen.
Arbetsenheterna fanns med som en samordnande länk vid avvägningen mel-
lan mer elevorienterade och starkare ämnesspecifika arbetsformer vid skolan.
Inom arbetsenhetsstrukturen samordnade studieledare och studierektor/rektor
ett prioriteringsförslag som utarbetats av representanter för ämnesstrukturen
och elevvårdsstrukturen.

I Kungsskolan organiserades behovsprioriteringen så att översättningen
mellan elevbehov och tjänstefördelning skedde inom ämnesstrukturen. Elev-
vårdsstrukturen som tog hand om detaljarbetet inom behovsinventeringen fick
sin tim- och tjänstefördelning etablerad först och påverkade inte prioriterings-
arbetet inom ämnesstrukturen. I Åreskolan fanns kopplingen mellan
behovsinventering och behovsprioritering klart uttalade. I Kungsskolan fanns
problem av skäl som liknade de i Luddeskolan 1986. I båda fallen var ämnes-
strukturen så dominerande i prioriteringsarbetet att överblicken för elevernas
behov förlorades. Arbetsformerna för kopplingen mellan elevvårdsstrukturens
arbete för behovsdefinitionen och ämnesstrukturens prioritering var oklar. I
Kungsskolan är 1995 avvägningen mellan specialundervisning och annan un-



144

dervisning kontroversiell. En pågående diskussion är om man ska satsa på
”busarna” eller de svaga. Man har på skolan en liten grupp av årskurs 8 och 9
(4-8 elever) som kallas ”den lilla gruppen” som främst är uttagen på sociala
grunder och som undervisas kontinuerligt av en speciallärare. Åskolan har ny
rektor, ny speciallärare och har också många nya lärare. Stödbehov diskuteras
på ett flertal konferenser men tyngdpunkten ligger hos elevvårdsstrukturen.
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 6 

Den organiserade interaktionen och systemskiftet

I det förra kapitlet granskade vi närgånget skolornas organiseringsmönster, priorite-
ring av resurser och lärarnas förändrade attityder utifrån varje enskild skolas
perspektiv. I början av detta kapitel diskuteras dels de mer generella förändringar
som skett i den organiserade interaktionen mellan 1986 och 1995. I slutet av kapit-
let diskuteras systemskiftets möjliga betydelse för att förklara förändringarna. När
detta görs används idealtypens fyra funktioner som analysinstrument. Vi kan se det
som två perspektiv. Idealtypen tar sin utgångspunkt från en idé om effektiv organise-
ring av aktörernas arbetsformer medan organiserad interaktion betonar en större
helhet där lärarnas föreställningar om sitt handlande, deras syn på omgivande fakto-
rer och resultatet av det resursmässiga prioriteringsarbetet integreras. Idealtypens
funktioner för organisering är en naturlig utgångspunkt för en diskussion om sy-
stemskiftets betydelse eftersom dessa belyser både aktörernas idéer och vad de
faktiskt uppfattar sig göra.

Generalisering av fallstudier

Det går att ifrågasätta både möjligheten och önskvärdheten att generalisera fallstudi-
er. Problemet med att generalisera kan med goda argument överlämnas till dem
som önskar tillämpa resultaten på sin egen situation.1 Vad som avgör möjligheterna
eller önskvärdheten att generalisera utifrån en fallstudieundersökning är en bedöm-
ningsfråga. Viktiga faktorer i det sammanhanget kan då t.ex. vara hur många fall som
studerats och med vilka metoder. Förutsättningarna för att kunna generalisera fall-
studier varierar och möjligheterna måste bedömas från ”fall till fall”. Göran Wallén
tar upp dessa aspekter på generaliserbarhet vid fallstudier:

Generaliserbarhet i process eller metodik. I forskning som avser förändringar i en organisation
eller ett samhälle är förhållandena ofta inte direkt jämförbara med vad som sker på andra

                                               
1 Merriam, 1994 s 184-187. Se även Devine, 1995 s 145 för en diskussion om validitet och möjligheter/
risker att generalisera fallstudier och Bogason, 1998 s 41 som menar att en induktiv och konstruktivistisk
bottom-up approach aktivt bör motarbeta alla generaliseringsanspråk.
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håll. Man kan inte heller göra parallella projekt med olika förutsättningar och grad av påver-
kan. Därmed blir även orsakssambanden inom fallets ram osäkrare. (Man kan inte t.ex. låta
halva befolkningen få nya ersättningsregler vid sjukdom och låta den andra halvan (slumpvis
vald) vara kontrollgrupp för att studera effekten.) Själva karaktären på forskningen är sådan
att det gäller intensivstudier av ett enstaka fall. Analysen av situationen före och efter en
förändring är utgångspunkten för bedömning av effekterna. Detta är dock inte tillräckligt:
ur forskningssynpunkt är genomförandet eller ”processen” väl så viktiga som resultatet i
just det studerande fallet. Metoder för planering, förändring, bedömning och behandling
av patienter på grundval av tolkningar av deras upplevelser m.m. måste vara sådana att de
kan förmedlas och tillämpas på andra fall. Resultaten av en omorganisering på ett företag
kan kanske inte gälla generellt medan däremot förfaringssättet, grunddrag i processen kan
det. Kommunicerbarhet och tillämpbarhet kan vara indikatorer på eller ersättare för generaliser-
barhet. Grundidén med generaliserbarhet är ju dels att man skall få fram kunskap om
allmängiltiga lagförhållanden (för att förklara, göra prognoser, testa hypoteser), dels att ge-
neraliserbarhet är en grund för tillämpbarhet. Komparativa studier. För att uppnå mer
ingående kunskap om vilka faktorer som inverkar i ett fall och undersöka förutsättningarna
för generaliserbarhet kan fallstudier utvidgas till systematiskt jämförande (komparativa)
studier av fall med olika förutsättningar.2

Liksom Wallén menar Ralf Helenius att möjligheter finns att generalisera utifrån
fallstudier när vissa egenskaper i fallen upprepas eller återkommer i det empiriska ma-
terialet.

Härtill genmäler jag att man enligt min mening kan generalisera riktigt bra på basen av kva-
litativa undersökningar trots att de ger det typiska och inte det representativa. Men också
det typiska blir representativt, när man igenkänner vissa karakteristika i bestämda återkom-
mande totalsammanhang.3

Förutom varianten att man helt avstår från anspråk att generalisera, dvs. att man
menar att de studerade fallen har ett intresse i sig, kan man säga att det finns ytterli-
gare tre varianter av generaliseringslinjer.4 Bo Bengtsson menar att den ”näst
fegaste linjen” är att man har ett explorativt eller hypotesgenererande syfte, dvs. att
bereda vägen för den ”stora” undersökningen. Fegheten skulle enligt Bengtsson
bestå i att man försöker dra generella slutsatser och samtidigt gardera sig mot att
behöva stå till svars för dem. Ambitionen med denna linje bör i varje fall vara att
generera hypoteserna.

De två mer ambitiösa linjerna kallar Bengtsson variabellinjen respektive mekanism-
linjen. Variabellinjen anknyter till en mer ”positivistisk” vetenskapssyn medan
mekanismlinjen till den ”hermeneutiska”. Variabellinjen bygger vanligtvis på en
”kvasiexperimentell design” som baseras på ett strategiskt urval av fall. Urvalen av
fall bygger vanligtvis på hypoteser om betydelsen av t.ex. politiska majoritetsförhål-
landen, kommunernas ekonomi m.m. på det man vill undersöka och analysen
baseras på likheter i bakgrundsvariabler och skillnader i undersökningsvariabler.
Skillnaderna i utfall kan då förväntas bero på skillnader i förklaringsvariablerna. Bo

                                               
2 Wallén, 1996.
3 Helenius, 1990 s 344.
4 Bengtsson, 1998 s 221-224.
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Bengtsson menar att variabellinjen skulle tjäna på att man gör ett arbetsmässigt an-
tagande om determinism:

Eftersom hypoteserna ofta… bygger på förförståelse och rationalitet borde inga avvikelser
alls förväntas i ett litet strategiskt urval. Om avvikelser ändå observeras bör all energi sättas
in på att förklara dessa, först genom en ingående granskning av resultatens reliabilitet, och
därefter - om avvikelsen står sig - genom att den ursprungliga hypotesen modifieras med
ledning av iakttagelserna. Det senare blir då ett viktigt inslag i en teoriutveckling baserad på
fallstudier.5

De problem som uppkommer med variabelansatsen kan sammanfattas med föl-
jande frågor: När vet man att hypotesen bekräftats eller inte när man inte har
möjligheter att använda statistisk signifikansprövning? Hur skall man behandla av-
vikelserna från hypotesen - kan hypoteser bara delvis verifieras eller falsifieras? Vad
uppnår man om man eventuellt bekräftar hypotesen?

Mekanismansatsen tar sitt avstamp i ett antagande om att människors rationalitet
ligger bakom de sociala mekanismer vi studerar. Här är ambitionen att kunna gene-
ralisera ”mönster och tendenser gemensamma och underliggande för flera
ytfenomen.”6 En social mekanism skulle kunna beskrivas som ett rationalistiskt spel
- jämför t.ex. ”fångarnas dilemma” inom spelteorin - där styrkan blir att man kan
dra paralleller mellan helt olika sociala fenomen. En rationalistisk generalisering
kräver inte någon kvasiexperimentell design. Möjligheterna att generalisera utifrån
enstaka fall blir också möjlig. Likheten med variabellinjen är att det blir avvikelserna
som blir det intressanta, men i det senare fallet exempelvis från en teori som baseras
på rationalistiska mekanismer. Dessa empiriska avvikelser kan då bero på att forska-
ren inte lyckats beskriva de sociala mekanismerna på tillräckligt konsistent och
fullödigt sätt, alternativt att aktörerna inte agerat rationellt.

I avhandlingens forskningsperspektiv och i den använda idealtypen finns anta-
ganden om att aktörer kan organisera sig och handla rationellt. Som kunskaps-
teoretisk grundval antas att människan är rationellt handlande och att det bör finnas
samband mellan en aktörs avsikter och dennes handlande.7 Därmed relaterar sig
avhandlingen på ett tydligt sätt till ”mekanismlinjen” där ambitionen blir att utifrån
icke statistiska empiriska generaliseringar uppnå analytiska generaliseringar dvs. ana-
lytisk i den mening att man generaliserar till teoretiska propositioner istället för till
populationer. Jag instämmer med Bo Bengtsson när han skriver att det knappast
behöver finnas någon motsättning mellan empirisk och analytisk generalisering:

Jag kan inte förstå annat än att en analytisk generalisering alltid förutsätter en empirisk.
Denna behöver inte vara statistisk, utan den kan vara resonerande, den kan bygga på her-
meneutisk tolkning eller bara på sunt förnuft, men om ingenting kan sägas om de empiriska
observationernas generella giltighet blir den analytiska generaliseringen meningslös. [Förut-

                                               
5 Bengtsson, 1998 s 222.
6 Alvesson & Sköldberg, 1994 s 40.
7 Se kapitel 2 för en diskussion om detta.



148

satt att man inte med ”teori” bara menar summan av tidigare känd empirisk kunskap om
samma frågeställning och på samma analysnivå som den egna empirin; i så fall blir ju analy-
tisk generalisering bara ett särfall av empirisk generalisering.] Och omvänt är det svårt att
tänka sig någon intressant empirisk generalisering som inte bygger på någon form av teori.8

I avhandlingens görs både empiriska och analytiska generaliseringar där de senare
försöker besvara frågor om hur och varför, istället för hur vanlig eller hur ofta? De
analytiska generaliseringarna kan sägas utgöra ”vissa grunddrag i processen” i ter-
mer av sociala mekanismer. Givet att denna studie är en systematisk och
komparativ fallstudieundersökning som använder en idealtyp som teoretisk refe-
rensram är möjligheterna relativt goda att kunna generalisera tolkningen av
resultaten i avhandlingen. Eller som Rhodes uttrycker det:

Second, altough case studies are the stock-in-trade of the historian and criticised for focu-
sing on the particular and the unique, they can compare and generalise. As I have argued
elsewhere, the comparative case method allows valid generalisations provided that there is
a theoretical statement against which to compare the case studies. If there are several case
studies, carried out to a standard design, whith each case compared to the initial theory in
turn, it is possible to make analytical, not statistical, generalisations.9

Frågan hur långt dessa generaliseringar kan dras är dock en mer diskutabel fråga,
dvs. kan slutsatserna och tolkningen också gälla utanför skolans domäner? I denna
fråga blir naturligtvis osäkerheten oändligt mycket större och här överlämnas be-
dömningen i stort sett - kanske något fegt - till läsaren eller praktikern som själv får
fråga sig vad som i undersökningens fall passar in eller är tillämpliga på andra situa-
tioner.

Organisering

I följande avsnitt analyseras i vilken mån det skett mer generella förändringar i
skolornas sätt att organisera sitt arbete. Hur ser ett mikro-politiskt spel ut och vilka
förändringar har skett mellan 1986 och 1995? I de följande tre avsnitten beskrivs
empiriska generaliseringar av de förändringar som observerats i den organiserade
interaktionen i varje enskild skola.

Skolorna använder som vi tidigare kunnat konstatera olika typer av arbetsformer
när elever i behov av stöd tas om hand.10 I de analysscheman som redovisas nedan
finns inte (F3) Resursmobilisering och (F4) Utvärdering med. Det saknas helt en-
kelt någon variation att analysera. Resursmobilisering handhas av skolledare 1986,
vilket gällde även 1993 och 1995, även om styrkan eller betoningen har förändrats.
                                               
8 Bengtsson, 1998 s 224. (Texten inom klamrarna finns i en not i Bengtsons text.)
9 Rhodes, 1995 s 56.
10 För en beskrivning om hur organiseringsstudien gått till och de begrepp som används se kapitel 5 s 75.
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Systematisk utvärdering saknas helt. För varje skola visar staplarna var tyngdpunkten i
organiseringen finns för funktionerna. De streckade linjerna markerar att t.ex. skol-
ledarstrukturen i skolan tillsammans med elevvårdsstrukturen intimt samarbetar med
att inventera individuella behov. Där det inte finns linjer är samarbetet inte lika tyd-
ligt. I de fall där staplarna markerar flera olika typer av samarbetsstrukturer är
organiseringen för funktionen otydlig (t.ex. i Åskolan och Göteskolan 1995). För en
beskrivning av samarbetsstrukturerna se Figur 5.1 s. 78. I Figur 6.1 och Figur 6.2 är
de undersökta skolorna ordnade dels efter funktionerna F1 och F2, och dels efter
vilken eller vilka samrådsstrukturer, som arbetar med uppgifter i anslutning till re-
spektive funktioner. Skolor med likartade sätt att organisera sig inom funktionerna
är grupperade i figurerna.

Några generella iakttagelser

Generellt karakteriseras organiseringen av att många aktörer med delvis olika in-
tressen är inblandade i olika faser och funktioner. Några har tagit på sig uppgiften
att identifiera behoven och att försvara dessa behov i prioriteringsarbetet gentemot
andra intressen. Ofta är detta samma aktörer. Organiseringen för behovsdefinition
har vissa gemensamma nämnare i högstadierna. Speciallärarna och annan elevvårds-
personal har generellt det primära ansvaret. Dessa vidarebefordrar ofta uppgifterna
till skolledare och till blivande klassföreståndare. Större svårigheter finns i rektors-
områden där elever från ett flertal mellanstadieskolor strålar samman i högstadiet.

Ett många gånger omfattande arbete med intervjuer och klassbesök läggs ner i alla
skolor. När höstterminen börjar ordnar man vanligen någon typ av diagnostiska
prov, som i vissa skolor används som urvalsinstrument för specialundervisning. I
andra skolor är speciallärarnas schema i hög utsträckning färdigt när höstterminen
börjar. Information om elevers behov av stöd är väl tillgodosett. Det är dock inte
självklart att man som lärare vill använda sig av denna kunskap. De argument som
förs fram för att avstå information handlar om att försöka undvika den ”själv-
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Figur 6.1  Implementationsstrukturer 1986
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Figur 6.2  Implementationsstrukturer 1995
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uppfyllande profetian” dvs. att kunskap om behov av stöd leder till attityder som
skapar själva problemet.

Om inga förutfattade meningar finns från början kanske möjligheterna finns att
den enskilde eleven klarar sig bättre.

När prioriteringar inom skolorna diskuteras uppkom det 1986 ett problem som
har att göra med hur arbetsformerna fungerade på skolan. I ett par skolor användes
inte information om elevers behov när prioriteringar beslutades. Störst problem
blev det i de skolor där aktörer som samlat in information om enskilda elever inte
medverkade i prioriteringen. Detta problem existerar inte 1995.

När vi jämför de mer övergripande mönster som framträder i figurerna är det
framförallt följande förändringar som är relativt tydliga:

♦ Skolledarstrukturen är 1995 inte lika involverad i arbetet med behovsdefinition
som 1986. Skolledarna har fått en större betydelse i prioriteringsfasen.

♦ Elevvårdsstrukturen har förstärkt sin betydelse i behovsinventering och markant i
prioriteringsfasen.

♦ Ämneslärarstrukturen har minskat sin betydelse i prioriteringen.
♦ År 1995 har alla skolor en koppling mellan behovsinventering och prioritering.

Detta var inte fallet 1986.

En tydlig slutsats som inte redovisas i något schema är också att organiserade ak-
tiviteter för att mobilisera resurser i stort sett är borta 1995. År 1986 var alla
skolledare på något sätt involverade. Det är ibland lätt att konstatera mönster och
tendenser i materialet, men det är svårt att se någon direkt samvariation mellan t.ex.
organiseringsmodell och den lokala kontexten. Otvivelaktigt kan man organisera sig på
olika sätt i snarlika kontextuella omständigheter och tvärtom! En sammanfattning av lik-
heter och skillnader i skolorna finns i Tabell 6.1.

De faktorer som finns med är följande: organiseringsmodell 1986-1995, struktur
på arbetsenheterna (vertikal innebär att klasser från flera årskurser ingår), i vilken om-
fattning prov och test används som urvalsinstrument för specialundervisning, om
skolan rekryterar från eget rektorsområde eller inte, om speciallärarna har ett färdigt
schema när terminen startar eller avvaktar med detta tills man själv har bildat sig en
uppfattning (”clean sheet”), vilken roll speciallärarna har och resurs-förändringar i
specialundervisning sedan 1986.
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Tabell 6.1  Likheter och skillnader i några faktorer mellan skolorna
Organise-
ringsmodell
1986 och 1995

AE-struktur Prov som
urvalsin-
strument

Rekrytering
eget rektors-
område

”Clean
sheet” v
s fär-
digt
schema

Speciallärarroll Tilldelning
1995

Resursanvändning

1A Smedje-
skolan

AE Vertikal Ja Nej Sche-
mat
läggs
tidigt
på HT

Specialist
och konsult.
Mycket stark

Per capita Mer Sp

1B Norr-
skolan

AE Horison-
tell

Nej Till stor del.
Kurator +
några lärare
arbetar i
6:an

Fär-
digt
sche-
ma

Specialist
och stödlära-
re. Konflikt
om arbets-
sätt.

Sop Mindre Sp

2A
Forsskolan

Vinthund Ingen Delvis Nej Clean
sheet

Blandat Lednings-
konferens

Minskning

2B Åskolan Vinthund
86. Skolle-
darmodell
95

Vertikal Ja Ja. Enbart.
Kurator
och skol-
sköterska
gemensamt

Clean
sheet

Specialist
och stödlära-
re

Sop Relativ ökning.
Absolut halve-
ring

2C Göte-
skolan

Vinthund
86. Skolle-
darmodell
95

Horison-
tell

Delvis Nej Clean
sheet

Specialist Per capita
till skolan.
Sop till
kommun-
delen

Ökad andel Sp-
undervisning.

3A Lunda-
skolan

Elevvårds-
modell

Ingen Ja Nej Clean
sheet

Specialist Sop Ökad andel Sp-
undervisning
från låg nivå

3B Ludde-
skolan

Elevvårds-
modell

2 Vertikala Ja Delvis Clean
sheet

Specialist
och stödlära-
re

Per capita Ökad Sp

4A
Åreskolan

Skolledar-
modell

Halva
skolan
arbetsen-
het

Delvis Nej Fär-
digt
sche-
ma

Specialist
och stödlära-
re

Per capita Relativt mer Sp

4B Kungs-
skolan

Skolledar-
modell

Horison-
tella

Nej Nej Clean
sheet

Specialist
och stödlära-
re

Per capita Mer Sp

4C Karls-
skolan

Skolledar-
modell 86.
Vinthund 95

Inga Nej Nej Clean
sheet

Stödlärare Sop Kraftig minsk-
ning Sp

T1 Troll-
skolan

Skolledar-
modell 86.
Vinthund 95

Inga Nej Nej Clean
sheet

Stödlärare Per capita Kraftig minsk-
ning Sp

Tabellen ger ett intryck av en fragmentiserad empirisk verklighet. Någon upplys-
ning om hur den organiserade interaktionen mer generellt har förändrats och
möjliga förklaringar till dessa finns knappast att hämta. Om vi ändå försöker tolka
materialet utifrån fallstudierna kan följande konklusioner dras: Det har i flera skolor
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skett stora förändringar i skolornas organisering, medan andra uppvisar mer av stabilitet och
kontinuitet.

En viktig grundläggande orsak till policyproblemet ”att tillgodose elever i behov
av stöd” är att elevgrupper är heterogena. Även om mycket arbete läggs ner för att
sprida ut variationen så att klasserna blir någorlunda likartade, är elevgrupper nor-
malt utomordentligt varierande. Det är t.ex. ingen ovanlig åsikt bland intervjuade
både 1986 och 1995 att elever som erhåller mycket specialundervisningsresurser hell-
re borde skrivas in i särskolan.

Både vad gäller behovsinventering och prioritering måste man från det empiriska
materialet dra slutsatsen att aktörerna arbetar ambitiöst med att hitta fungerande arbetsfor-
mer. Detta sker dock i normalfallet utan inblandning från externa aktörer.
Medborgarna t.ex. genom politiker eller föräldrarnas önskemål påverkar varken vilka
typer av behov som skall tillgodoses eller vilka typer av prioriteringar man gör.

Konfliktnivån inom skolorna verkar ha dämpats 1995 jämfört med 1986. Detta kan bero
på att antalet gruppdelningar minskat och att gruppstorlekarna blivit mer ”rätt-visa”.
Om alla ämneslärare har ungefär lika stora grupper - vissa lärare har fått mindre
grupper och andra större - försvinner en viktig anledning till konflikter.

I flera skolor går det inte att komma ifrån intrycket att man mer kraftfullt betonar arbetet med
allmänt elevvårdande åtgärder 1995 än 1986. Det kan t.ex. gälla att förebygga mobbning
och ett arbete med att engagera föräldrar i högre utsträckning än tidigare. I Smedje-
skolan hade t.ex. flera blivande klassföreståndare besökt alla blivande elever i ”sin”
klass i hemmet på sommarlovet. En tendens finns också i enkäten att föräldrar har
blivit allmänt viktigare som kontaktpersoner. Det verkar som om många lärare vill
engagera föräldrarna i det elevvårdande arbetet.

Resursanvändning

I kapitel 4 presenterades data som beskriver hur skolorna använder tilldelade resur-
ser 1986 respektive 1995. När resurser används till olika ändamål ger detta in-
dikatorer på hur olika aktörsgrupper lyckats tillgodose sina intressen. Resultatet
skulle kunna ses som ”output” från en mikro-politisk process där olika intressen
lyckats tillgodose sig mer eller mindre bra.11

Några mått på effekter på elevnivå har inte samlats in. För en pedagogiskt in-
tresserad läsare hade detta kanske varit önskvärt, och sådana mått hade naturligtvis

                                               
11 Wildavsky,1979 s 192. Se även Lindblad, 1995 som rekommenderar fler mikropolitiska studier p.g.a.
att skolornas mikropolitiska strategier alltmer kan komma att ersätta politiska beslut vid avreglering och
marknadsstyrning av skolor.
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varit bättre mått än de som använts.12 Anledningen till denna brist är främst att ak-
törerna själva inte anser sig ha valida och mätbara indikatorer på elevnivå av arbetet
med elever i behov av stöd.

Det finns ett starkt positivt samband mellan antalet elever och antal lärarvecko-
timmar. Både basresurs och förstärkningsresurs beräknades 1986 från elevantalet.
Sambandet har - kanske något överraskande - blivit starkare 1995, trots att sektors-
bidraget tagits bort. En skola kan erhålla mer resurser än andra på två sätt. Dels kan
politisk nämnd fördela olika mycket resurser till olika rektorsområden. Dels kan rek-
torsområdet i sin tur prioritera annan skolenhet eller annat stadium. Ett prioriterat
rektorsområde i en kommun kan således prioritera sitt lågstadium i stället för högsta-
diet. I diagram och tabeller åtskiljs generell undervisning från specialundervisning. 13

I diagrammen beskrivs ofta båda tillsammans.
Uppgifterna om specialundervisningens ämnesinriktning och gruppstorlek sam-

lades in genom intervjuer av speciallärarna själva.14 Särskild vikt lades vid att få
speciallärarna att avgöra om deras undervisningstid användes till reell (riktad) speci-
alundervisning, eller som vanlig gruppdelning. Med få undantag var dessa uppgifter
lätta att redovisa för specialläraren även om det fanns större problem med data om
specialundervisning än för den generella. Speciallärarna har stora möjligheter att
relativt snabbt förändra arbetets inriktning och innehåll. Relativt små förändringar
kan också få stora effekter. Det kan ibland räcka med att en resurskrävande elev
flyttar till ett annat rektorsområde för att en avsevärd mängd resurser kan frigöras
för andra ändamål.

Uppgifterna inhämtades dels under höstterminen 1986 och avser en normal vecka
under senhösten 1986, dels vårterminen 1995. Data bygger inte på klassuppgifter
utan på undervisningsgrupper. För att kunna få ett jämförbart material var det nöd-
vändigt att undvika kommunernas och skolornas budgetstatistik. Olika budget- och
redovisningssystem skulle innebära stora problem. Det mest naturliga vore kanske

                                               
12 Fullan, 1992 s 10f.
13 I en undersökning 1991 var specialundervisningens andel av den totala undervisningsvolymen 11,8
(mätt i lärarveckotimmar) Skolverket, 1993a, s 43. Vid en jämförelse med den här undersökningens mate-
rial måste man dock vara försiktig eftersom statistiken här bygger på faktisk genomförd (riktad)
undervisning. Skolverket konstaterar att tilldelningen av resurser till specialundervisning mellan kommu-
nerna varierar kraftigt. Kommuner med stor andel barn med ensamstående föräldrar, stor andel barn med
minst en utländsk förälder och stor andel lågutbildade tenderar att ha fler lärarveckotimmar i specialun-
dervisning. Skolverket konstaterar att de bakomliggande förklaringarna till variationen måste sökas i de
enskilda skolorna: ”En bakomliggande förklaring till att antalet lärartimmar per elev varierar är hur skolan
och undervisningen är organiserad. Ju större undervisningsgrupperna är, desto lägre blir kostnaden per
elev. Hur stora undervisningsgrupperna är bestäms delvis av de kommunala preferenserna, men också av
de strukturella förutsättningarna. I glesbygd och på orter med ett mindre antal elever kan det vara svårt att
organisera skolan på annat sätt än i små klassenheter. I framför allt glesbygdskommunerna ligger antalet
lärartimmar per elev högre än genomsnittligt.” Skolverket, 1993a, s 44.
14 De ”speciella- speciella” eleverna (begreppet användes allmänt på skolorna som en beteckning på elever
som utsätts för extraordinära åtgärder, t.ex. anpassad studiegång och avskild undervisning i skoldaghem
utanför skolan) behandlas inte.
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att i varje skola undersöka hur mycket resurser - i pengar - som skolorna har förde-
lat i sin budget till olika ändamål.15 Men det finns flera problem med ett sådant
projekt. Förutom olika budgetsystem ”kostar” lärare olika mycket. T.ex. är en nyut-
examinerad lärare betydligt billigare än en äldre. Det behövdes ett mått som var
jämförbart mellan skolorna. Lösningen som används i avhandlingen heter Lärar-
veckotimmar (Lvtr) och har en rad viktiga fördelar. För det första är måttet inte
direkt penning- eller budgetberoende.16 För det andra är Lärarveckotimmar ett mått
som visar hur mycket lärarledd tid eleverna får.

Lärarveckotimmar är det mått som bäst mäter den faktiska resursanvändningen
ur elevernas perspektiv. Om en lärare undervisar en klass/grupp fyra timmar med
40 minuter/per gång och vecka, blir resursförbrukningen 4 Lärarveckotimmar. Om
man beslutar att satsa något mera på ämnet/gruppen införs kanske en grupptimme i
veckan. Resultatet blir tre helgruppstimmar + två halvklasstimmar = 5 Lärarvecko-
timmar. Vid en ytterligare halvklasstimme blir resurssatsningen 2+2+2=6
Lärarveckotimmar. Samma princip gäller för grupper i specialundervisning. Ju fler
lärarveckotimmar som läggs ut på ett veckoschema, desto kostsammare. Skolans
tilldelning av pengar i budgeten begränsar i princip hur mycket som ”läggs ut” i un-
dervisningstid. Resursanvändning är ett ”nollsummespel”, både i kommunen som
helhet och i skolenheterna.17 Den totala resursmängden utgör ett tak. Satsas extra
på något måste något minskas.

I följande diagram redovisas hur många lärarveckotimmar man ”borde” ha satsat
vid ett visst elevantal. Genom enkel regressionsanalys beräknas en s.k. regressions-
linje. Residualerna, dvs. avvikelsen från det förväntade värdet, visar hur många
lärarveckotimmar som skolan har prioriterat eller underprioriterat i ett visst ämne, i
jämförelse med övriga skolor. Jämförelser kan göras både inom varje skola - vad
gäller ämnesprioriteringar - och mellan skolorna. Avvikelserna från det förväntade

                                               
15 Det finns olika typer av kostnadsmått om man vill jämföra kommuner eller skolor. Man kan använda
absoluta, relativa eller någon typ av enhetskostnad. Varje typ av mått har sina problem eller som Skolver-
ket skriver i en rapport; ”Kostnadsmått är relativt lätta att ta fram, men det finns flera problem
förknippade med att ta fram de korrekta kostnaderna. Det kan exempelvis ibland vara svårt att av redovis-
ningstekniska skäl hänföra kostnader till rätt verksamhetsområde. Ibland försvåras jämförelser av
kostnader mellan kommuner ytterligare av att man använder olika metoder för att beräkna verksamhetens
kapitaltjänstkostnader. Dessutom finns skillnader i sätt att se på fastighetskostnader och värderingsprinci-
per”.  Skolverket, 1993a, s 17. I rapporten analyseras kommunala kostnadsskillnader för elever i grund-
skolan. Man försöker genom multivariat regressionsanalys skatta betydelsen av olika förklaringsfaktorer
till variationen. Analysresultaten tyder på att kommunala skillnader i kostnad per elev i grundskolan i stor
utsträckning beror på skillnader i strukturella förutsättningar och behov.
16 För skolledningen är detta naturligtvis en sanning med modifikation. Beroende på hur mycket läraren
kostar i lön blir en lärarveckotimme olika mycket värd.
17 Från mitten av 1980-talet t.o.m. 1992 var antalet tjänstgörande lärare i grundskolan relativt konstant
trots att antalet elever minskade. Sedan har den trenden brutits. På ett år minskade antalet lärare med fem
procent. Detsamma gällde antalet lärartimmar per elev, men minskningen är där större ca.10 procent. Att
inte antalet lärare minskat i samma takt beror på att undervisningsskyldigheten sänktes. Antalet lärartim-
mar är 1994 ungefär lika många som läsåret 1980/81 (Socialstyrelsen, 1994:4, s 108).
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värdet beror inte på elevantalet utan måste kunna förklaras eller förstås mot bak-
grund av hur skolorna prioriterat och organiserat arbetet för elever i behov av stöd.
Diagram 6.1 visar antal elever respektive antal lärarveckotimmar totalt 1986 och
1995. Diagrammet sammanfattar datamaterialet (5.604 grupper av elever) i sin mest
agregerade form. I diagrammet finns två regressionslinjer utritade som beräknats
enligt minsta kvadratmetoden.18 Den övre linjen gäller för 1986 och den undre för
1995. I diagrammet har aktuellt elevantal använts för respektive år. Regressionskoef-
ficienten (r) visar att sambandet är starkt 1986 (r)=0,93 mellan antal elever och antal
lärarveckotimmar och att sambandet t.o.m. har stärkts 1995 (r)= 0,97. De runda
punkterna symboliserar antal lärarveckotimmar för varje skola 1986 och kryssen
1995. Pilarna i diagrammet binder samman varje skola 1986 och 1995. Att sambandet
har stärkts innebär att tilldelning av skolornas resurser i dag sker i ännu högre utsträckning än
1986 genom en ”per capita” tilldelning. Detta resultat stämmer helt med aktörernas upp-
fattningar.

Diagram 6.1 visar att både resurser och antal elever minskat i de flesta skolorna.
Regressionslinjen 1995 har ”skiftat ner” (med ca 25-50 lärarveckotimmar dvs. 1-2
lärartjänster) under linjen för 1986. Detta skifte innebär att resursminskningen är
högre än vad elevtalsminskningen skulle ge anledning att tro. En helt relaterad re-
sursminskning p.g.a. färre elever skulle ha inneburit en marginell justering av linjen
för 1986. Åskolan och Åreskolan har under perioden minskat elevantalet dramatiskt.
I båda fallen beror minskningen av att nya skolenheter byggts. Karlsskolan har som
exempel något fler elever och trots detta betydligt färre lärarveckotimmar än 1986.
Luddeskolan har färre elever men ungefär lika mycket lärarveckotimmar som 1986.

                                               
18 Minsta kvadratmetoden innebär att den räta linjen dras så att den följer observationerna så nära som
möjligt. Korrelationskoefficienten (r) är ett beroendemått mellan parvisa värden i X- och Y-kolumnerna.
Värdet ligger mellan -1 och 1. Ett värde nära -1 eller 1 visar att det finns god korrelation mellan värdena.
Ett värde nära noll visar att det inte finns någon statistisk påvisbar korrelation.



157

Diagram 6.1  Totalt alla lärarveckotimmar
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Nästa diagram visar vad som har hänt med prioriteringarna till elever i behov av
stöd, dvs. specialundervisningen.

Diagram 6.2  Lärarveckotimmar specialundervisning
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Vi kan se att det inte skett någon generell nedskärning av resurserna till specialun-
dervisning. Däremot har det skett stora förändringar inom skolorna - vissa skolor
har prioriterat specialundervisning, andra har inte gjort detta. År 1986 förklaras
drygt hälften (57 procent) av variationen i specialundervisning av antalet elever. År
1995 har skolorna närmat sig varandra. 84 procent av variationen förklaras av an-
talet elever 1995. Det finns också en annan tendens i materialet som säger att större
skolor satsat mer på specialundervisning i jämförelse med mindre.

Ett annat mått som också beskriver skolornas olika sätt att prioritera sina resurser
är Lärarveckotimmar per elev.19 Nedanstående tabeller visar medelvärdet av
Lvtr/elev totalt, för generell undervisning och för specialundervisning. Om vi jäm-
för Diagram 6-1 med Tabell 6.2 (s. 159) ser vi att ett flertal skolor lyckats fördela (i
medeltal) mer tid till eleverna.20 Detta gäller särskilt Smedjeskolan och Luddeskolan.
Även Åskolan, Göteskolan, Åreskolan och Kungsskolan ökar. I Forsskolan och
Karlsskolan får eleverna betydligt mindre lärartid per elev. Tabell 6.2 bör dock
kombineras med Tabell 6.3 och Tabell 6.4. Det är annars lätt att misstolka staplar-
na. Om vi först tittar på Göteskolan så är det tydligt i Diagram 6-1 att det skett både
en elevtalsminskning och resursminskning. Tabell 6.2 tyder dock på att man trots
detta fördelar mer tid till eleverna.Tabell 6.3 och Tabell 6.4 visar att detta inte gäller
för den generella undervisningen. Ökningen - som slår igenom i Tabell 6.2 beror på
att eleverna som får specialundervisning får mer tid per elev 1995 än 1986. Smedje-
skolan och Luddeskolan fördelar mer tid till eleverna i alla tre tabellerna. I
Forsskolan och Karlsskolan beror den kraftiga minskningen i Tabell 6.2 på grup-
perna i specialundervisningen - den generella undervisningstiden har minskat
marginellt. Det är fortfarande så 1995 att Karlsskolan lyckas förmedla mest tid per
elev i generell undervisning och att Lundaskolan ligger lägst i undersökningens
skolor både 1986 och 1995.

                                               
19 Måttet visar medelvärdet av alla grupper. I grunden divideras antalet lärarveckotimmar med antal elever
i varje grupp. Därefter har ett medelvärde räknats ut. Observera att måttet kan ses som ett omvänt mått av
gruppstorleken, se Diagram 4.4, s 69.
20 I Tabell 6.2 tas ett medelvärde mellan ”enheterna” generell undervisning och specialundervisning.
Eftersom specialundervisningen för det mesta sker i små grupper får specialundervisningens medeltal ett
starkt genomslag i tabellen.
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Tabell 6.2  Lärarveckotimmar per elev totalt
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Tabell 6.3  Lärarveckotimmar per elev generell undervisning
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Tabell 6.4  Lärarveckotimmar per elev specialundervisning
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Vad som framgår i ovanstående diagram är knappast slumpvisa förändringar. Det
finns en viss ”stabilitet” i materialet i den meningen att skolor som hade mer resur-
ser 1986 också ligger bra till 1995 vid en jämförelse. Det tycks också som om
skolorna närmar sig varandra. Man skulle kunna misstänka att dessa förändringar
beror på medvetna strategier att antingen prioritera specialundervisning eller generell
undervisning och att synen på hur man organiserar sitt arbete också speglas i resurs-
användningen. I vissa skolor har argumenten för specialundervisning segrat.

Attityder

I detta avsnitt beskrivs generella förändringar i lärarnas värderingar och uppfatt-
ningar både till resursanvändning i stort och till uppfattningar som rör lärarnas
självvärdering av arbetet. Lärarnas uppfattningar om hur väl man lyckats ta hand om elever
med olika typer av behov, var relativt positiv 1986. Uppfattningarna är 1995 betydligt mer ne-
gativ (Diagram 6.3). I diagrammet visas lärarkollektivets bedömning av sina möjlig-
heter att tillgodose olika typer av behov.
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Diagram 6.3  Vilka möjligheter har du att med nuvarande personella och ekonomiska re-
surser tillgodose Dina elevers speciella behov?
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Fem behovstyper identifierades av lärarna i intervjuundersökningen: fysiska och
motoriska handikapp (FYS), skriv-läs- och språksvårigheter (SLS), grava koncentra-
tionssvårigheter (KONC), elevens levnadsförhållanden (LEV). Behovstyperna har
mycket olika ställning i skolans arbete. Levnadsförhållanden är en uppgift för sko-
lans ”specialister”. Men de övriga behovstyperna, med undantag för fysiska och
motoriska behov, är direkta arbetsuppgifter för skolornas personal. Ser man till
svarsalternativet ”mycket goda” möjligheter ansåg lärarna 1986 att de hade bäst
möjligheter att tillgodose behoven för elever med skriv- och lässvårigheter. Elever
med fysiska och motoriska behov ansågs också kunna tillgodoses relativt väl, men
här övervägde trots allt svarsalternativet ”mindre goda”. Detta alternativ får sedan
flest respondenter för möjligheterna att tillgodose behov på grund av grava kon-
centrationsproblem. Båda behovstyperna hade ”dåliga” som andra svarsalternativ.
Behov som sammanhänger med elevernas levnadsförhållanden hade ”dåliga” eller
”mindre goda” möjligheter att bli tillgodosedda inom skolans ram. Försämringen är
kraftig i 1995 års enkät jämfört med 1986 års.

Det fanns 1986 inte skolor som ansåg sig vara konsekvent bättre eller sämre än
materialets genomsnittsvärden. Däremot fanns det skolor där ”positivismen” re-
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spektive ”negativismen” var mer utbredd än i andra. Den förra var större i Smedje-
skolan, Åskolan, Åreskolan, Kungsskolan och Trollskolan. Här ingick både skolor
som var konsekvent och inkonsekvent organiserade och skolor som ansåg sig miss-
gynnade i kommunens tilldelningsprofil. Negativismen var främst markerad i
Norrskolan, Göteskolan och Luddeskolan. I Norrskolan verkade det vara så att
missnöjet med skolstyrelsens tilldelningsprinciper slog igenom. Lärarnas uppfatt-
ning 1995 är att de fått betydligt sämre möjligheter att tillgodose elever i behov av
stöd jämfört med 1986. Smedjeskolan, Luddeskolan, Kungsskolan och Karlsskolan
är något mer positivt inställda än övriga skolor 1995, dvs. den negativa svarstrenden
är inte lika stark i dessa skolor. Åskolan är den skola som är mest negativ 1995.

Vi kan konstatera att 1986 var en i mångt och mycket idyllisk tid i jämförelse med
1995. Lärarna anser sig i klart lägre utsträckning lyckas med sitt arbete. Denna atti-
tydförändring kan dock inte enbart förklaras genom hänvisning till försämrade
resurser. Nästan hälften av lärarna konstaterar 1995 att resurserna varit oförändrade
de senaste fyra åren. Missnöjet med den kommunala resurstilldelningen är trots
detta massivt från lärarnas sida.

Ser man till svarsalternativet ”mycket goda” möjligheter ansåg lärarna 1986 att
behoven för elever med skriv- och lässvårigheter hade bäst möjlighet att tillgodoses.
Elever med fysiska och motoriska behov ansågs också kunna tillgodoses relativt väl,
men här övervägde trots allt svarsalternativet ”mindre goda”. Detta alternativ får
sedan flest respondenter för möjligheterna att tillgodose behov på grund av grava
koncentrationsproblem. Båda behovstyperna hade ”dåliga” som andra svarsalterna-
tiv. Behov som sammanhänger med elevernas levnadsförhållanden hade ”dåliga”
eller ”mindre goda” möjligheter att bli tillgodosedda inom skolans ram. Försäm-
ringen är kraftig i 1995 års enkät.

Behovstyperna har mycket olika ställning i skolans arbete. Levnadsförhållanden
är en uppgift för skolans ”specialister”. Men de övriga behovstyperna, med un-
dantag för fysiska och motoriska behov, är direkta arbetsuppgifter för skolornas
personal, och framför allt överraskar de ”dåliga” möjligheterna att tillgodose behov i
samband med koncentrationssvårigheter 1986. Det fanns 1986 inte skolor som an-
såg sig vara konsekvent bättre eller sämre än materialets genomsnittsvärden.
Däremot fanns det skolor där ”positivismen” respektive ”negativismen” var mer
utbredd än i andra.

Lärarnas uppfattning 1995 är att de fått en betydligt sämre arbetssituation jämfört med
1986. Smedjeskolan, Luddeskolan, Kungsskolan och Karlsskolan är något mer po-
sitivt inställda än övriga skolor 1995, dvs. den negativa svarstrenden är inte lika
stark i dessa skolor. Åskolan är den skola som är mest negativ 1995.

En av frågorna i enkäten belyser lärarnas uppfattning om skolans resursbehov
uppmärksammas tillräckligt i kommunens tilldelning (Diagram 6.4).
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Diagram 6.4  Tycker du att din skolas behov uppmärksammas tillräckligt i kommunens re-
surstilldelning.?
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Vi bör komma ihåg att situationen 1986 innebar att ca. 25 procent av undervisnings-
resurserna dvs. förstärkningsresursen var en kommunal angelägenhet. År 1995
fördelas alla resurser genom den kommunala budgeten. Detta betyder att frågan inte
betyder samma sak 1986 och 1995. År 1986 handlar frågan om förstärkningsresur-
sens fördelning medan frågan 1995 troligtvis har tolkats som att gälla den totala
resurstilldelningen. Om vi ändå vågar bortse från denna väsentliga skillnad så är sva-
ret entydigt och klart: 1986 var en i jämförelse med 1995 idyllisk tid. Endast 5
procent av lärarna är i medeltal nöjda 1995 mot nästan hälften 1986. Det enda s.k.
undantaget är Luddeskolans lärare där ”hela” 25 procent av lärarna är nöjda 1995.
Man kan också konstatera att i de två skolor - Smedjeskolan och Luddeskolan - som
har mest specialundervisning 1995 uttrycker lärarna ett mindre missnöje än övriga.
De skolor som 1986 var mer missnöjda ansåg sig vid tidpunkten vara missgynnade i
jämförelse med andra skolor inom kommunen. År 1995 är missnöjet mer entydigt
och gemensamt. Om frågan i stället handlar om hur tilldelning av resurser föränd-
rats de senaste fyra åren anser dock 40 procent av lärarna att resurserna är
oförändrade (Diagram 6.5 s.164).21 Det är dock knappast inkonsekvent att samti-
digt tycka att resurserna är oförändrade och att skolans behov inte
uppmärksammas. Svaren på frågan om resurserna har minskat de senaste fyra åren

                                               
21 Observera att denna fråga inte fanns med i enkäten 1986!
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(frågan ställdes inte 1986) visar att de flesta lärare menar att resurserna har minskat.
Nära 60 procent i medeltal av lärarna svarar att resurserna har minskat (Diagram 6.5).22

Luddeskolan, Kungsskolan, Karlsskolan och Trollskolan har gemensamt att ma-
joriteten anser att resurserna är oförändrade. Intressant är att den kraftiga
minskningen av speciallärare i Trollskolan och Karlsskolan inte får ett genomslag i
svaren.

Diagram 6.5 Har tilldelningen av resurser till elever med olika behov förändrats vid din skola
under de fyra senaste åren?
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Svaren på fråga 6 i enkäten (Diagram 6.6, s. 167; Diagram 6.8, s. 166) belyser lä-
rarnas uppfattning om hur väl man lyckas med sitt arbete och vad man tycker är
viktigast att göra de närmaste två åren. 26 procent anser 1986 att skolans nuvarande sätt
att arbeta är tillfredsställande mot endast 6 procent 1995. Däremot är det exakt samma
procentantal 1986 som 1995 som anser att man måste försöka ändra sättet att ar-
beta på skolan (22 procent).

Nära hälften av lärarna anser det vara viktigt med mer resurser (49 procent) 1986. År 1995
svarar 67 procent av lärarna att ytterligare resurser måste till om skolan skall kunna arbeta
effektivt. Karlsskolans lärare anser dock i mindre utsträckning att mer resurser be-
hövs 1995. Här verkar skolans lärare mer tycka att det är viktigare att försöka ändra
arbetssättet. I Åskolan anser 95 procent att det behövs mer resurser 1995 mot en-
                                               
22 Tabellen visar en sammanslagning av de olika elevkategorierna som omnämns i fråga 5B i enkäten. Om
man tittar närmare på vilka elevkategorier som drabbats mest av minskade resurser (finns ej redovisat i
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dast 32 procent 1986 - i skolan tycker ingen det är viktigt att försöka ändra arbets-
sättet 1995.

Diagram 6.6  När det gäller arbetet med elever med behov av särskilt stöd, vad är enligt din
mening viktigast att göra under de närmaste två åren? (Svarsalternativ: Jag anser att vi måste för-
söka förändra sättet att arbeta på vår skola)
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Diagram 6.7  Alternativ: Jag anser att vår skolas nuvarande sätt att arbeta är tillfredsställande
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tabell) är det främst elever med måttliga respektive stora svårigheter som lärarna anser vara mest drabbade.
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Diagram 6.8  Alternativ: Jag anser att ytterligare resurser måste till om vår skola skall kunna
arbeta effektivt.
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Några riktiga överraskningar i svaren finns knappast även om tolkningen av frågan
är något problematisk. Den frågar efter ett önskvärt tillstånd och vad man då möjligen
skulle kunna göra åt det. Mycket få lärare är 1995 nöjda med situationen i skolorna.
Följdfrågan handlar om vilka personer man skulle vända sig till om önskemålet vore
mer resurser (Diagram 6.9 och Diagram 6.10). Det är betydligt färre lärare 1995
som tycker att skolans nuvarande sätt att arbeta är tillfredställande.

Diagram 6.9  Om ytterligare resurser behövs, vem anser du det vara viktigast att ta kontakt
med? Alternativ: Skolledning
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 Det är också fler lärare 1995 som anser att det behövs ytterligare resurser för att
kunna göra ett bra arbete 1995. Den relativt positiva bedömning som fanns 1986
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om hur väl man lyckas med sitt arbete har även här förbytts mot en mer pessimis-
tisk hållning. Endast två alternativ anges som rimliga av respondenterna 1986:
skolledare (48 procent) och skolpolitiker (55 procent). År 1995 är det endast 29 procent
av lärarna som tycker det är viktigt att ta kontakt med skolledningen om ytterligare resurser
behövs. 57 procent tycker det är viktigt att vända sig till politiker 1995.

Diagram 6.10  Om ytterligare resurser behövs, vem anser du det vara viktigast att ta kontakt
med? Alternativ: Skolpolitikerna direkt
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Självklart måste enkätresultaten tolkas försiktigt. Enkätmetoden förutsätter att re-
spondenterna svarar ärligt för att man skall kunna lita på svaren, och samtidigt är
metoden särskilt utsatt eftersom frågornas mening alltid kan misstolkas av respon-
denten. Som synes är det inte heller så lätt att tolka och förklara svaren. Det går
exempelvis ibland att visa att resurserna i vissa skolor inte minskat för elever i behov
av stöd samtidigt som lärarnas attityder överlag visar ett missnöje med relativt
minskade resurser. Sådana inkonsekvenser kan bero på en mängd olika faktorer.
Dels har resurserna överlag minskat p.g.a. minskat elevunderlag vilket kan ha påver-
kat svaren. Kommunernas mer tydliga ansvar för resurstilldelning kan också ha gjort
att negativa svar från lärarna - där man känner sig allmänt missnöjd med kommu-
nens hantering av skolfrågor - ökat. Den allmänna debatten om ekonomisk kris som
präglat 1990-talet kan också ha påverkat lärarnas svar. Sist men inte minst har också
diskussionen på skolorna om hur man skall prioritera mellan faktiskt minskade to-
tala resurser inneburit att många lärare upplevt en frustration över sämre
arbetsbetingelser, samtidigt som upplevelsen av att elevernas problem, svårigheter
och behov ökat. Att svaren ändå återspeglar respondenternas tolkning av verklighe-
ten och att denna tolkning sammantaget måste bedömas både som en kraftig
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varningssignal och ett tecken på ett bristande förtroende för skolans nya styrsystem
torde dock vara obestridligt.

Vad har förändrats och varför?

Som aviserades i början av kapitlet kommer nu idealtypens fyra funktioner att an-
vändas för att diskutera systemskiftets betydelse. I avsnittet finns också en ambition
att diskutera den icke-organisering som faktiskt tillämpas för funktionen utvärde-
ring i idealtypen. De kommande avsnitten är av mer resonerande och spekulativ
karaktär än de tidigare.

Behovsinventering

Organisering för behovsinventering verkar försiggå på ett likartat sätt i skolorna.
Man samlar in information och ”vet” en hel del om de kommande eleverna. Möj-
ligtvis finns det en tendens i materialet att man i högre utsträckning 1995 vill ge
eleverna en ny chans på högstadiet och att man därmed har blivit mer försiktig att
samla in information i ett tidigt skede. Lärarnas attityder om behovsinventering -
innan läsåret börjar - visar att dessa i minskad omfattning engagerar sig, men att de
som gör det kontaktar fler personer än tidigare. Lärarna verkar också i större ut-
sträckning 1995 arbeta tillsammans eller i grupp med detta arbete jämfört med
1986. Lärarnas arbete med behovsinventering under läsåret ligger kvar på ungefär
samma nivå 1995 som 1986. Variationerna mellan skolorna är betydande vad gäller
omfattningen av kontakter, vem man brukar kontakta och i vilken mån man arbetar
tillsammans.

Prioritering

Prioriteringsarbetet speglar bl.a. skolans resursnivå, arbetsformer, uppfattningar om
elevbehov och lärarnas personliga/ämnesmässiga behov. I alla skolor är priorite-
ringsarbetet en fråga som handlar om kompromisser mellan olika krav och
önskemål. Det går att hitta möjliga - och olika typer av - förklaringar till att priorite-
ringsarbetet och - den senare - resursanvändningen ser ut som den gör på enskilda
skolor. Att urskilja vilka aktörsgrupper eller individer som lyckats bäst att övertyga
andra om sina idéer är en sak. Att man genom organiseringsstudien kan få en god
bild över vilka aktörer och grupper som engagerar sig i olika delar i idealtypens
funktioner kan vara viktigt, men det är inte säkert att detta helt avspeglar sig i re-
sursanvändningen.
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För att kunna förstå och förklara hur prioriteringsarbetet fungerar är det ibland
nödvändigt att veta vilka individer som agerat på skolorna. Organisering består i
grunden av enskilda individer och i vissa skolor präglas organiseringen och därmed
resursanvändningen av dessa. Ibland är organiseringsformerna så komplexa att
deltagande aktörer har svårigheter att själva redogöra för arbetsformerna.

Skolor i kommuner med helt skilda karaktärer som Smedjeskolans och Norr-
skolans organiserade sig på likartat sätt 1986. År 1995 har Norrskolan i jämförelse
med Smedjeskolan förändrat sina arbetsformer dramatiskt. I förhållandevis likartade
kommuner kan skolor organisera sig på olikartade sätt som t.ex. Åskolan och
Karlsskolan. Att skolorna i Trollskolans kommun organiserade sig mycket olika
1986 leder också till slutsatsen att den lokala kontexten inte påverkar skolornas prio-
ritering och resursanvändning.23

På den ”övergripande nivån” dvs. tilldelning av resurser till skolorna har kommu-
nerna begränsat användningen av olika Sopsystem. Variationen av olika
prioriteringsmodeller har minskat mellan skolorna, vilket kan förklaras av kommu-
nernas alltmer schabloniserade tilldelning av resurser. Detta har inneburit att
skolorna i materialet - i detta avseende - närmat sig varandra. Några har fått mer re-
surser och några har fått det sämre jämfört med 1986. Samma tendens till mindre
variation mellan skolorna finns när det gäller andelen specialundervisning.

Prioriteringen inom skolorna var 1986 fylld av ämneskonflikter i flera skolor.
Dessa konflikter är inte alls lika framträdande 1995 mycket beroende på att antal
gruppdelningar minskat och att gruppstorlekarna blivit mer lika. Nedskärningarna
har tvingat lärarna att se över hur man prioriterat sina resurser och bryta gamla äm-
neskonflikter. Andelen specialundervisning har totalt sett inte förändrats i de
undersökta skolorna. Däremot har några skolor både relativt och absolut satsat på
specialundervisning medan andra tagit bort speciallärare och i stället prioriterat
mindre grupper.

Generellt har omfattningen av specialundervisningen prioriterats trots besparing-
arna. Variationen i skolornas prioriteringsarbete är stora och även om det finns
vissa generella tendenser är det nödvändigt att vara försiktig att generalisera möjliga
orsaker till att skolorna t.ex. prioriterat speciallärarinsatser. Två skolor har drama-
tiskt minskat på speciallärarnas insatser mellan 1986 och 1995 och i stället prioriterat
mindre grupper. Möjliga förklaringsfaktorer som kan vara viktiga i den enskilda
skolan kan vara:

* att speciallärare lyckats/inte lyckats att visa att man behövs och gör ett bra arbete
gentemot elever i behov av stöd.

                                               
23 Detta redovisades i Licentiatuppsatsen. Löfquist,1988.



170

* att ämneslärarna anser att man kan klara av - i princip - alla elever om man får
mindre grupper.

* att lärarna - för att klara av nedskärningarna - beslutat att alla lärare får ta sin del
av bördorna.

* att skolledningen lyckats/misslyckats att medla mellan olika intressen.

Några slutsatser verkar dock vara allmänt eller generellt giltiga:
∗ De förändringar som skett i hur skolorna arbetar med prioriteringsarbetet och

slutligen använder sina resurser har inte tagits av någon politisk nämnd.
∗ Den schabloniserade resurstilldelningen 1995 har inneburit att skolorna har blivit

mer lika varandra resursmässigt.

Resursmobilisering

Två typer av mobilisering kunde 1986 urskiljas. Den första handlade om den inre
mobiliseringen som all personal hade möjlighet att initiera. Önskemål samlades till
slut hos skolledare. Den inre mobiliseringen rör enstaka timmar som hade sparats
eller kunde omfördelas. Steget till yttre mobilisering var långt även om det fort-
farande var skolledare som hade den centrala rollen. Övrig skolpersonal fanns
normalt inte kvar som aktiva aktörer. Undantaget 1986 var Norrskolan där en de-
legation från skolan presenterade kartläggningen av behov inför skolstyrelsen.
Normalt skötte skolledarstrukturen mobiliserande aktiviteter, utan någon direkt in-
blandning från övriga. I alla skolor var resursmobilisering 1986 en uppgift för
skolledarstrukturen. Inom skolorna fanns förutom i några fall, Göteskolan, Lunda-
skolan och Luddeskolan, uttalade kopplingar mellan resursmobilisering, behovs-
inventering eller prioritering. I de fall, där skolledarstrukturen dominerade,
Forsskolan och Åskolan, eller var starkt engagerade, Åreskolan och Karlsskolan, var
kopplingen knuten till person. I de fall där arbetsenhetsstrukturen, Smedjeskolan
och Norrskolan, organiserade de båda funktionerna fanns skolledarstrukturen alltid
representerad när prioriteringar gjordes. Men i några fall alla kännetecknade av att
ämnesstrukturen tog hand om prioriteringsarbetet var kopplingen oklar. Detta be-
rodde i huvudsak på att prioriteringsdiskussionen mer avsåg lärarnas tim och
tjänstefördelningsproblem än elevernas behov av stöd. I Lundaskolan var situatio-
nen annorlunda genom att de kommunala skolpsykologernas arbete utgjorde en
direkt länk till skolkansli/skolstyrelse. Inom skolorna såg resursmobiliseringens or-
ganisering likartad ut. Men delaktiga i funktionens organisering var också aktörer
utanför enskilda skolor/rektorsområden. Och här hamnade skolornas arbete på oli-
ka arenor och bedömdes enligt olika kriterier.

De förändringar som skett i tilldelningssystemen från 1986 till 1995 är tydliga och
kan förklaras genom det förändrade statsbidragssystemet och resursminskningarna.



171

Den ekonomiska resursfördelningen inom kommunerna sker 1995 genom något
slags ”skolpengsystem”. En skolpeng omfattar i stort sett alla kostnader och tar
liten hänsyn till strukturella förhållanden eller ”faktiska” behov. Detta innebär att
om skolorna i en kommun har olika resursbehov, kommer skolor med få resurskrä-
vande elever att vinna på fördelningssystemet. Däremot kommer skolor med stort
resursbehov att förlora. När en sådan modell dessutom följs av generella nedskär-
ningar, blir förutsättningarna för att ge särskilt stöd ännu sämre vid skolor med
stora resursbehov. Man kan tänka sig att ju större del av skolpengen som delas ut
generellt, desto mer riskerar de elever som av olika skäl har behov av särskilt stöd i
sitt skolarbete att inte få detta tillgodosett.24

Av materialet 1986 drogs slutsatsen att tilldelningsprinciperna inte påverkade re-
sursanvändningen.25 Oberoende av vilken form av resurstilldelning som man
använde, så var dessa okänsliga för skolornas inre arbetsformer och ej betydelsefulla
för det behovsinriktade arbetet. Slutsatsen har inte ändrats 1995. Det konstaterades
i uppsatsen att den eventuella kopplingen eller sambandet, mer resurser till rektors-
området större möjligheter att tillfredsställa elever i behov av stöd på högstadiet -
inte fanns. Alla fem skolorna i Trollskolans kommun undersöktes och utfallet blev
att den lägst prioriterade skolan (Trollskolan) i praktiken hade relativt fler undervis-
ningstimmar och mer specialundervisning än två andra högprioriterade skolor.

I de kommuner som använde Sopsystem fanns 1986 små eller inga möjligheter
att påverka resurstilldelningen genom argument. I övriga kommuner fanns det inte
heller stora möjligheter att kunna påverka tilldelningen av resurser till skolan. Men
1986 var diskussionen ändå livlig i detta avseende. År 1995 har tilldelningssystemen
blivit rigida och automatiska.

Där Sopsystem fortfarande används 1995 gäller detta i ett fall inte längre rek-
torsområdet utan kommundelen. I övriga kommuner som använder traditionella
Sopsystem är det endast i en kommun som skolledare och lärare är medvetna om
detta. Man uppfattar i övriga skolor att tilldelningen sker efter antalet elever. Det
var endast genom kompletterande intervjuer som Sopsystemet ”upptäcktes”.

Alla skolorna har mer eller mindre drabbats av minskad tilldelning av resurser
och ett vikande elevantal 1995. Kombinationen av att sektorsbidraget till kommunerna för-
svunnit och införandet av skolpengssystem har dels inneburit att variationen mellan skolornas
totala resursanvändning minskat, dels att variationen mellan skolornas prioritering av insatser
för specialundervisning minskat. Decentraliseringen - i den meningen att det nu finns
möjligheter att anpassa sig till lokala omständigheter och behov - verkar i detta av-

                                               
24 Skolverket, 1995 s 45f.
25 En forskningsrapport som belyser situationen för specialpedagogik och elevvård i Malmö (kommunen
använder ett utpräglat Sopsystem) kommer fram till samma slutsats i detta avseende. Något samband
mellan tilldelade resurser och omfattningen av resurser till specialpedagogiska insatser fanns inte.
”Generellt sett har alltså rektorsområden med större tilldelning lärarveckotimmar per elev inte avsatt större
resurser för specialpedagogik än områden med mindre tilldelning” Berglund, 1995 s 11.
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seende fått motsatt effekt. Att kommunerna i realiteten tillägnat sig ett ”Per-capita”
system är något förvånande. Det ökade frirum som efter avregleringen och decentraliseringen
finns i den svenska skolan har de facto inte utnyttjats.

Den minskade variationen över tid i undersökningens skolor anknyter till forsk-
ningsresultat i slutet på 1980-talet som visade att variationen på olika kommunala
serviceområden minskat. Författarna tolkar dessa resultat så att den statliga avregle-
ringen inte betytt särskilt mycket utan att det är andra faktorer som är mer
avgörande för vad som sker lokalt. De hänvisar till studier som visar att statsbi-
dragsreglerna spelar en avgörande roll för kommunernas handlande och att
förändringar i dessa kan vara förklaringen bakom vissa av deras resultat. En ytterli-
gare förklaring som tas upp är kommunernas ”allmänekonomiska” utveckling där
många kommuner tvingades till åtstramningar, medan andra fick del av ökade skat-
teutjämningsbidrag. Den minskade variationen skulle också kunna bero på ”de
politiska reformernas inneboende logik”, dvs. under de första åren av en ”reform”
är det oftast en mindre del av kommunerna som väljer att göra satsningar (variatio-
nen ökar). Efter en tid satsar även dessa kommuner resurser och anpassar sig till
vissa lösningar som är både ”tekniskt” och ”politiskt” gångbara (variationen mins-
kar). Författarna har också prövat det partipolitiska inflytandet i form av politiska
majoritetslägen och kan visa att det finns vissa skiljelinjer mellan socialistiskt och
borgerligt styrda kommuner. De konstaterar samtidigt att en rad förklaringsfaktorer
som t.ex. variationer i kultur och tradition, ledande politikers och tjänstemäns bety-
delse kan vara stort och att en ”fullständig förklaring” av skillnader mellan
kommunerna skulle behöva mer fördjupade studier.26

 Även om förklaringarna i vissa stycken är identiska med denna studie - t.ex. att
förändrade statsbidragsreformer kan ha stor betydelse - är det viktigt att konstatera
att analysnivåerna är olika. Stjernquist & Magnusson hanterar agregerade data på
kommunnivå medan denna avhandling är en komparativ fallstudie på ”skolnivå”.
Denna studie beskriver hur verkliga aktörer hanterar ett problem och där är skolornas resursan-
vändning en del av en större helhet. Det har inte varit avhandlingens fokus att statistiskt
förklara den minskade variationen i resursanvändning i skolorna. Resursanvändningen är
självklart en viktig del av den organiserade interaktionen i varje skola men det är
inte självklart vad som är den ”beroende variabeln” i sammanhanget. För att kunna
förstå varför prioriteringsarbetet organiseras på ett visst sätt är det nödvändigt med
kunskaper om den enskilda skolans kultur och historiska erfarenheter. Någon sam-
variation med kommunala eller strukturella variabler som t.ex. resurstilldelning,
statliga/kommunala program, kommunernas storlek, politiskt majoritetsläge, be-

                                               
26 Stjernquist & Magnusson, 1988 s 187f
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byggelse- och befolkningsstruktur etc. kan knappast påvisas i denna under-
sökning.27

Om vi fortsätter med ambitionen att generalisera de empiriska resultaten med in-
riktning på resurstilldelning och användning kan vi konstatera att möjligheterna att
få ytterligare resurser nästan är helt borta 1995. Skolledarrollen har därmed förlorat
en tidigare central funktion. Samtidigt har skolledarens roll stärkts genom införan-
det av de ”självständiga kostnadsenheterna” - man har med andra ord fått större
möjligheter att agera men med mindre resurser. Detta kan ses som ett uttryck för en
av decentraliseringens olika dilemman. Möjligheterna att använda sina resurser som
man vill har på sätt och vis ökat. Däremot har kontrollen över andra betydelsefulla
faktorer minskat.28 Den tidigare diskussionen om skolornas olika behov existerar
knappast 1995. De tidigare konflikter som fanns om olika ”Sociala-profiler”- sy-
stem har försvunnit. I de skolor som ingår i ett Sopsystem är det bara en skola i
materialet där aktörerna är medvetna om detta 1995. Förändringen till ett mer
schabloniserat per-capita-system i kommunerna kan förklaras av :

* att man uppfattat de gamla socialaprofilersystemen som ineffektiva. Mycket ar-
bete lades ner medan skillnaderna mellan skolorna blev marginella. Nuvarande
tilldelningssystem är okontroversiella.

* det nya statsbidragssystemet som innebar att förstärkningsresursen togs bort.
Därmed försvann också skyldigheten att fördela en viss mängd resurser efter be-
hov.

Oavsett vilken förklaring som är ”bäst” så är detta resultat inte i samklang med mål-
styrningens intentioner och förväntade effekter av decentraliseringen. Diskussionen
om att anpassa resurstilldelningen för olika skolors behov har mer eller mindre försvunnit.

Både intervjuer och enkäter visar att rektorernas roll därmed har förändrats.
Inom skolorna är det inte längre praktiskt möjligt att vända sig till skolledare för att
få hjälp med nya behov och resurser. I ett sådant läge är det endast omprioriteringar
man kan göra. Skolledarna har begränsade möjligheter att argumentera mot politi-
ker och tjänstemän. Skolledarnas roll har blivit att administrera färre
gruppdelningar, större gruppstorlekar - och i vissa fall - nedskärning av specialun-
der-visning. Inga beslut om detaljerna i nedskärningar har fattats i någon politisk
nämnd. Denna uppgift har decentraliserats till skolorna.

                                               
27 Helt säkert skulle det vara möjligt att få fram sådana statistiska samband om man hade lagt upp hela
undersökningen på ett sådant sätt från början. Man hittar nästan alltid samband i ett stort statistiskt materi-
al även om man aldrig kan vara säker på kausalitetsriktningen. Ett statistiskt samband är ingalunda
detsamma som ett kausalt samband!
28 Österud, 1997 s 121.
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Att man i besparingstider i många kommuner gärna tillsätter nya och oerfarna
skolledare kan lite konspiratoriskt ses som en medveten strategi från politiker att
slippa obehaglig kritik. Problemlösningsmakt handlar i hög utsträckning om att ha
kontroll och påverkansmöjligheter över resurser. När detta har tagits bort för skol-
ledarna hotas deras legitimitet. Under senare år har antalet rektorer i Sverige ungefär
fördubblats och lönenivån minskat. Rektorernas betydelse verkar minska.29

År 1995 saknas två viktiga funktioner i undersökningens idealtyp för att en effektiv organise-
ring för att stödja elever i behov av stöd organiseringsmässigt skall kunna lyckas. År 1986
saknades utvärderingsfunktionen, vilket i sig var allvarligt. År 1995 har problemet
”fördubblats” i förhållande till idealtypsmodellen eftersom både utvärdering och resursmobilisering
saknas. All extra satsning på elever innebär att man måste dra ner på något annat.

Utvärdering

Några systematiska utvärderingar av organiseringen för arbetet med elever i behov av
stöd saknas vid alla undersökningstillfällen. Det fanns/finns inga utvärderingskrite-
rier som försöker koppla resursflöden till rektorsområden, skolenheter och
undervisningsgrupper med kvalitativa resonemang som rör verksamhetens innehåll.
Ett någorlunda entydigt budskap från intervjuerna 1995 är att de sämst ställda ele-
verna fortfarande får extra stöd, men att de övriga som tidigare erhöll stöd får klara
sig ändå. Det finns inget stöd i avhandlingen för att nedskärningar inom skolan
skulle drabba de svagaste eleverna hårdast. Däremot verkar flertalet intervjuade vara
överens om att prioriteringarna drabbat den grupp av elever med mer måttliga pro-
blem (behov), som tidigare fick stöd i någon form.

Från ett demokratiskt perspektiv är utvärdering centralt för det politiska besluts-
fattandet och för allmänhetens möjligheter att ställa sina politiker till ansvar. Utan
utvärdering har politiker små möjligheter att kontrollera tjänstemännens verksam-
het. Den målmedel-rationella bilden av skolan i läroplanen kräver av lärarna att de
skall utvärdera. Utan utvärderingar finns inga kontrollmöjligheter från de formellt
politiska nivåerna och möjligheterna att styra försvinner. Akilleshälen i målstyrnings-
retorikens implementering är att det saknas utvärderingar.

Varför saknas utvärderingar och varför har det inte skett någon förändring i detta
avseende mellan 1986 och 1995? En möjlig förklaring kan vara att det finns strate-
giska motiv till att minimera insynen. Det saknades 1986 och 1995 motiv från
skolornas aktörer att presentera goda eller dåliga ”resultat”. I värsta fall kan alltför
goda resultat innebära att skolan förlorar resurser. Dåliga resultat kan innebära att
skolans rykte och status försämras. Vad som förändrats mellan 1986 och 1995 är att
det 1995 finns motiv till att på ett klarare sätt visa omgivningen att man har en bra

                                               
29 Jacobsson & Sahlin-Andersson, 1995 s 112. Se även Kallós, 1996 s 17 som efterlyser mer s.k. civilku-
rage hos rektorer.
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fungerande skola eftersom elever och föräldrar - åtminstone i större kommuner -
kan välja sin skola. Kraven på trovärdig information som bygger på utvärderingar av
verksamheten kommer troligen att öka från skolans användare. Om den mer kon-
kurrensbetonade modellen får ett genomslag får skolans personal nya motiv att ut-
värdera sitt arbete. De nya motiven handlar om överlevnad. Utan goda resultat kan
elevunderlaget minska. Frågan är hur denna möjliga efterfrågeförändring kommer att
gestalta sig i olika delar av Sverige och vilka effekter detta kan få för elever i behov
av stöd. Mer konkurrens löser knappast problemet med hur man gör utvärderingar
på ett trovärdigt sätt, eller påverkar skolornas interna prioriteringar. Paradoxalt nog
kan det vara så att policyproblemets angelägenhetsgrad motverkar försök att syste-
matiskt utvärdera verksamheten. Det har länge räckt med att visa för omgivningen
att man ”gör någonting” utan att gå in på detaljer som rör handlingarnas effekter
eller resultat.

Vilken strategi använder då aktörerna för att motivera sin verksamhet? Den över-
gripande strategi som har valts innebär att legitimiteten uppnås negativt. Man gör inga egna
utvärderingar och har dessutom sällan formulerade åtgärdsprogram. Skolans traditionella
uppbyggnad gör det enkelt att motivera begränsad insyn. Klassrummet beträds inte
ofta av utomstående och föräldrarnas medverkan är generellt låg. Möjligtvis finns det
vissa tendenser 1995 att föräldrarnas betydelse ökar sedan 1986. Men slutsatsen från
1986 att skolornas organisering karakteriseras av begränsad föräldramedverkan gäll-
er fortfarande. Svaren på frågan om varför det saknas utvärderingar behöver dock
inte enbart röra sig kring strategiska motiv hos aktörerna. Viljan att göra utvärde-
ringar har vid de flesta intervjuer varit positiv.

Det kan också vara så att verksamhetens natur är så komplicerad och osäker att
det helt enkelt är omöjligt att koppla insatser till effekter. För att kunna få ett nå-
gorlunda tillförlitligt utvärderingsmaterial skulle man behöva följa enskilda elever
under lång tid och det vore också önskvärt att samla in uppgifter om hur eleverna
klarat sig efter skolan. Ett sådant utvärderingsprojekt skulle därmed bli både omfat-
tande och kostsamt. Även om dessa önskemål eller krav skulle kunna uppfyllas
skulle resultaten inte automatiskt kunna anses vara tillförlitliga.

Den pedagogiska professionalismen är byggd på genuin osäkerhet och det är där-
för ”rationellt” för aktörerna att vara misstänksamma mot utvärdering.30 Samma
åtgärd från aktörerna kan få effekter som varierar, beroende på elevernas personliga
egenskaper och situation. Målrationalitet kanske helt enkelt inte passar ihop med
aktörernas vardag.31 Att arbeta med barn bör kanske snarare karakteriseras som en

                                               
30 Se diskussion i Falkner, 1997 s 100-109 där hon menar att lärarnas professionalism håller på att proleta-
riseras dvs. att lärarna blir mindre och mindre professionella. Hennes diskussion innehåller dock inte
möjligheten att lärarprofessionalismen varit - i stort - oförändrad och att proletariseringen skulle kunna
vara ett resultat av att själva målstyrningen kräver metoder och kunskap hos lärarna som man varken har
tillgång till eller möjlighet att utföra.
31 Lundberg, 1996 s 40 och Tiller, 1993.
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konstart där den vuxnes intuition och påverkan är ett förhållande utan målmedel ra-
tionalitet.

I en undersökning av skolverket om skolsituationen för elever med behov av sär-
skilt stöd 1993 kommer man fram till - i detta avseende - en likartad bild som i
denna avhandling.

Uppföljning och utvärdering är utan tvekan områden där det finns påtagliga brister. Upp-
följning görs på individplanet, men detta sker vanligtvis inte på ett systematiskt sätt och
dokumenteras i liten utsträckning. Rutiner för hur uppföljning skall ske saknas med något
undantag. Individutvärderingen försvåras också av att speciallärarna inte ställer upp klara mål
för undervisningsinsatserna och dokumenterar dessa i åtgärdsprogram, vilket föreskrivs i
grundskolans läroplan. Det saknas övergripande utvärderingar av specialundervisningens
effekter liksom av elevvårdsarbetet i sin helhet. Anledningen till detta är troligtvis bristen på
kunskaper om utvärdering, men kan kanske också förklaras av att många lärare inte ser be-
tydelsen av utvärdering. För att ett målstyrt system skall fungera väl krävs såväl tydliga mål
för verksamheten som en kontinuerlig utvärdering. Såväl undersökningen på kommunnivå
som studien av ett antal skolor visar att det för närvarande finns besvärande brister i båda
dessa avseenden.32

I inledningskapitlet diskuterades begreppet likvärdighet och de argument som skulle
kunna försvara en kraftig eller ökad variation mellan skolor och kommuner. Varia-
tionen skulle kunna ses som likvärdig eller rättvis om användning av resurser var ett
resultat av att behoven är olika och att medborgarnas representanter utfört ”riktiga”
prioriteringar. Om variationen inte kunde förklaras av dessa två faktorer kunde vari-
ationen inte vara likvärdig. Variationen kan varken 1986 eller 1995 bedömas som
likvärdig eller sägas leda till likvärdig utbildning för elever i behov av stöd. Så länge
variationens resultat inte redovisas på ett för medborgaren förståeligt sätt, är syste-
met utsatt för legitimitetsproblem. Variationen kan lätt börja tolkas som orättvisor
och inte som anpassning till lokala behov.

Problemet är att kraften i den lokala policyn i hög grad kan motverka den nationella poli-
cyn, vilket kan ge upphov till stora avvikelser mellan olika skolor som i sin tur kan äventyra
kravet på en likvärdig utbildning för alla elever i landet. Konkret kan detta ta sig uttryck i att
rektors godtycke eller påtryckningar från starka lärargrupper t.ex., kan komma att prägla den
specialpedagogiska verksamhetens inriktning och innehåll. Det som på en skola betraktas
som normalt kan på en annan bedömas som i hög grad avvikande, eller individuella avvikel-
ser som i en klass anses vara normala ses i en annan som oacceptabla.33

                                               
32 Skolverket 1993b s 14. Se också Socialstyrelsen, 1994 s 195ff.
33 Persson, 1995 s 20.
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Systemskiftets betydelse

Frågan om var det svenska systemskiftet återfinns låter sig inte så lätt besvaras. Från
det empiriska materialet syns det svårt att dra någon annan slutsats än att en stor del
av svaret finns i analogi med sagan om ”kejsarens nya kläder”. Aktörerna på pro-
blemlösningsnivå har varken nytta av eller bryr sig om det retoriska kostymbytet. De
har fullt upp med att lösa dagliga och konkreta problem under kärvare ekonomiska
förutsättningar.

Det förvaltningspolitiska systemskiftet kan inte utifrån det empiriska materialet
sägas ha betydelse för arbetet med elever i behov av stöd. Att skolorna generellt har
prioriterat speciallärare kan inte förklaras av statliga/kommunala beslut eller andra
intentioner. Aktörerna som intervjuats hänvisar endast undantagsvis till statliga eller
kommunala program för att motivera sitt handlande. Det empiriska mate-rialet vi-
sar att den formella decentraliseringen och målstyrningen är en schimär. Som Daniel
Kallós uttrycker det:

Skolplaner och lokala arbetsplaner är i dag starkt kopplade till vad som kallas mål- och re-
sultatstyrning. De väcker därför också frågor om hur pedagogisk verksamhet rationellt kan
planeras. De erfarenheter, som gjorts nationellt och internationellt, visar på starka begräns-
ningar härvidlag. Det krävs en kraftfull kommunal insats och ett nytänkande om inte den
decentraliserade styrningen på skolområdet skall bli till ett fortsatt fiasko.34

Det finns inte något i materialet som indicerar att det funnits/finns kopplingar
eller samband mellan politiska program från stat eller kommun och den organisera-
de interaktionen. Det verkar vara två olika världar som inte har med varandra att
göra. Därvidlag har ingenting förändrats mellan 1986 och 1995. Utifrån ett hierar-
kiskt synsätt skulle man kunna uttrycka det som att de nationellt formulerade målen
genomgår en förändring beroende på att de uppträder på en annorlunda arena35 eller
som Kajsa Falkner skriver:

Det friutrymme som här formulerats förefaller ha givit lärarna legitimitet att fullfölja sina
egna lärarprojekt oavsett vilka propåer som kommer ifrån statsmakterna. Antingen finner
man stöd för det egna förhållningssättet eller så sanktionerar man det egna avståndstagandet
i de fall man inte instämmer med de nya innovationerna. Men friutrymmet ger också möj-
lighet att tänka i nya banor och finna nya egna vägar i lärargärningen. I detta friutrymme är
det inte heller uteslutet att man dras med i ett projekt eller hakar på någon trend som gör
sitt intåg på skolans arena. Friutrymmet ger möjlighet att bibehålla det man som lärare själv

                                               
34 Kallós, 1996 s 16.
35 Persson, 1995 s 19.
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tror är rätt och riktigt, att kunna värja sig från idéer man inte samtycker med, eller att få ut-
rymme att så att säga "köra sitt eget race". Men någon egentlig konfrontation med de
utbildningspolitiska initiativen förefaller det inte vara fråga om, dvs. lärarna varken anpassar
sig till statsmakternas krav eller tar aktivt avstånd ifrån dem, vilket kan skapa något av ett va-
kuum mellan den politiska arenan och skolans lärare.36

Vi kan konstatera av det empiriska materialet att decentraliseringens betydelse för att förkla-
ra hur den organiserade interaktionen gestaltar sig är marginell eller obetydlig. Redan 1986 var
skolornas autonomi eller självständighet gentemot både kommun och stat stor. Efter 1986 har
ansvaret för skolan på ett mer tydligt sätt lagts på kommunerna. Kommunerna har i
sin tur decentraliserat ansvaret till skolenheterna. Den lokala demokratin har s.a.s.
legitimerat och skapat en ny sub-kommunal nivå av formellt administrativa enheter
som i praktiken har blivit ”nya” politiska arenor, dvs. skolorna har fått en ny och
påtvingad självständighet från de valda kommunpolitikerna. Den uppgift som fortfa-
rande tydligt ligger kvar hos kommunernas styrelser är att fördela en summa pengar
till varje rektorsområde eller skolenhet. Kommunerna har löst den uppgiften genom
att - i princip - fördela pengarna efter antalet elever. Konsekvenserna har blivit att
skolorna blivit mer lika i hur mycket pengar man kan använda mellan 1986 och
1995. Decentraliseringen har inte inneburit större variation mellan skolorna, utan
snarare mindre. Detta är särskilt tydligt när vi tittar på vad som hänt med resurserna
till specialundervisning i de undersökta skolorna. Variationen har kraftigt minskat.
Detta beror varken på att statsmakterna avskaffat det riktade statsbidraget
”förstärkningsresursen” eller på andra kommunala faktorer. Aktörerna på skolorna har
själva beslutat sig för olika strategier, dvs. tagit politiska beslut utan inblandning från det formellt
demokratiska systemet.

Retoriken om målstyrning har förblivit retorik utan konkret substans.37 Det ligger
nära till hands att tolka målstyrningens egentliga funktion som ett sätt för politiker
och högre tjänstemän att försöka legitimera sina egna - i och för sig legitimt demo-
kratiska - maktanspråk. Detta accepteras av dem som i praktiken hanterar den
dagliga problemlösningsmakten eftersom det finns en stark tro på demokrati som
form. Däremot har demokratins innehåll och praktik föga stöd hos dem som bedri-
ver verksamheten. Målstyrningsretoriken är inte heller kontroversiell i sig eftersom
målen inte har gått att utvärdera med någon kvalitativ precision. Utförarna har inte
behövt förstå eller acceptera makthavarnas språk eftersom sanktioner saknats. Målen
har varken fungerat som hot eller belöning. Som styrning av en komplicerad verk-
samhet har målstyrning inte fungerat.

                                               
36 Falkner, 1997 s 98.
37 Eller som Fox & Miller uttrycker det; ”Worse, in condition of hyperreality, words lose their capacity to
signify and instead become self-referential, that is, meaningful only in a narrow context that is either not
shared by everyone or fleeting in the sence that there is nothing beyond the moment to digest”… ”This
leads, in turn, to a simulated politics wherein political entrepreneurs traffic in abstract political symbols
rather than deeds.” Fox & Miller, 1996 s 7.
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Målstyrning kan ses som ett gigantiskt socialt experiment och kommer troligtvis
att under överskådlig tid att existera i någon form oavsett om det ”fungerar” eller
inte. Det finns dock en uppenbar risk att statsmakterna börjar att centralisera verk-
samheter som inte uppfattas fungera på ett likvärdigt sätt, men ”lösningen” på
styrbarhetsproblemen torde knappast stå att finna i en ökad detaljreglering. Det
svenska systemskiftets förvaltningspolitiska del har legitimerat en omvänd politisk
idealtyp där tjänstemännens betydelse ökat i dramatisk omfattning samtidigt som de
politiska partierna och de förtroendevalda politikerna upplever en accelererande
legitimitetskris.

Politisk styrning och ansvarsutkrävande fungerar inte i enlighet med de officiella spelreg-
lerna. De förändringar av systemet som ägt rum är många och svårtolkade och någon ny
demokratisk idealtyp kan inte skönjas. I avsaknad av en sådan ligger det nära till hands för
politiker, administratörer och andra aktörer att blunda för de tilltrasslade och sammansatta
inslagen i vårt norm- och samhällssystem.38

Några enkla sätt att hantera elever som har behov av stöd finns knappast. Givet att
skolans traditionella system inte ändras och att organisering för elever i behov av
stöd karakteriseras av en dynamisk interventionism där den professionella persona-
len måste få ha en hög grad av handlingsutrymme, kan en tanke vara att låta lärare
och skolpersonal få ta ett mer tydligt offentligt ansvar för sina handlingar. Dessut-
om kan det vara önskvärt att etiska principer lyfts fram och medvetandegörs på ett
liknande sätt som görs inom sjukvården. Skillnaderna mellan sjukvård och skola är
avsevärda men det finns också likheter. Ett förslag i den riktningen är att inrätta nå-
gon form av oberoende ansvarsnämnd eller ombudsman dit föräldrar, elever och
medborgare kan vända sig för att få beslut eller icke-beslut prövade. 39

Betydelsen av det förvaltningspolitiska systemskiftet är marginellt eller obetydligt.
Decentraliseringen har enbart på ett formellt plan legitimerat en verklighet som re-
dan tidigare existerade. Målstyrning fungerar ännu inte. Någon ökad eller minskad
variation i skolornas organisering är svår att visa. Organiseringen i de enskilda sko-
lorna är mångtydig. Den består i grunden av enskilda individer och i vissa skolor
präglas organiseringen och därmed resursanvändningen av ett mindre antal indivi-
der. Ibland är organiseringsformerna så komplexa och växlande att deltagande
aktörer har svårigheter att själva redogöra för arbetsformerna.

                                               
38 Gustafsson & Lidström, 1989 s 8.
39 Rothstein, 1994 s 119.
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Det ekonomiska systemskiftet

Andra orsaker än statliga och kommunala politiska intentioner som t.ex. ekonomis-
ka nedskärningar förklarar på ett bättre sätt de förändringar som ändå skett i
organiseringsformerna. Organiseringen för elever i behov av stöd innehåller större
avvikelser gentemot den tänkta idealtypsmodellen 1995 än 1986 eftersom både re-
sursmobilisering och utvärdering saknas 1995. Vad gäller resursanvändning,
kommunernas tilldelningssystem och prioriteringen inom skolorna, så har likheterna
ökat. Variationen i hur skolorna prioriterar sina resurser har minskat mellan 1986
och 1995. Särskilt tydligt gäller detta för omfattningen av specialundervisning. Detta
kan indirekt förklaras av det ekonomiska systemskiftet och det förändrade statsbi-
dragssystemet. Det ekonomiska systemskiftet och besparingar har förändrat den
kontext som aktörerna verkar inom, men kan inte ses som en direkt orsak till de
förändringar som konstaterats i arbetsformer och resursanvändning på de enskilda
skolorna. Det är aktörerna själva på skolorna som beslutat sig för olika strategier, dvs. tagit
politiska beslut utan inblandning från det formellt demokratiska systemet. Denna slutsats är lika
giltig 1986 som 1995. Beslut om (om)prioriteringar 1995 är naturligtvis påtvingade av
minskad tilldelning av resurser, men också som ett resultat av ett vikande elevun-
derlag i de flesta av undersökningens skolor.

Målstyrningsideologin är bl.a. en teori om att politikerna inte längre behöver
kunna detaljerna i verksamheten. Uppfattningen är en sanning med modifikation -
man behöver kanske inte som politiker kunna detaljer i budgetarbetet - men mål-
styrningsideologin kan inte användas för att motivera att man inte behöver bry sig
om hur pengarna används. Hittills har besparingarna skett genom att man skurit i
sin budget på procentbasis - man har inte haft tillräckligt bra kunskap om hur bud-
getens pengar har använts och vilka effekterna har blivit för att kunna spara
selektivt. För att kunna hantera nedskärningar utan att sänka kvalitetskraven för de
elever som till slut berörs av verksamheten, är det nödvändigt att börja diskutera för
vilka som man ska dra in resurser respektive prioritera. Fortsatta besparingar i pro-
cent kan inte i längden motivera att skolans aktörer kan förmås att utföra ett svårare
och samtidigt bättre jobb. Effekten kommer snarare att bli ett accentuerat legitimi-
tetsproblem - politikerna uppfattas fly sitt ansvar när man lämnar över
verkställandet av besparingarna till skolans personal. Införandet av ”självständiga”
kostnadsenheter kan i detta sammanhang ses som ett strategiskt medel för politi-
kerna att slippa ta obehagliga beslut. Om kommunpolitiker vill återerövra förlorad
legitimitet som ansvariga för skolan måste man skapa en förtroendefull dialog med
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de individer som i praktiken gör jobbet och som vet hur pengarna används.40 Mel-
lan 1986 och 1995 har en undermålig dialog försämrats i detta avseende.

                                               
40 Johansson & Kallós, 1996 s 183.
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 7 

Teoretiska implikationer

Det är nu dags att fråga sig vad de mönster av relationer, konflikter, attityder och
resurser säger i förhållande till relevanta teorier på området. Det finns en mängd im-
plikationer av det empiriska materialet som berör olika typer av teoriområden inom
statsvetenskap, sociologi, ekonomi och pedagogik. Ambitionen är i det följande att
sätta in de empiriska resultaten i ett relevant teoretiskt sammanhang, att väva ihop
olika typer av analysnivåer och att använda olika teoretiska förklaringsmodeller utan
att fördenskull glömma bort aktörernas upplevda verklighet.1 Eller som Barrett &
Fudge uttrycker det i ett klassiskt försök att formulera en form av implemente-
ringsteori:

This approach, howewer, leaves us with the problem of trying to make sense of and loca-
ting the results of a detailed level of analysis within the wider socio-historical structure. To
meet this problem, we would argue that the study of implementation at this time needs to
consider a linking of level of analysis, a synthesis of different theoretical positions and vi-
ewpoints and yet be grounded in practise. In developing our analysis we have favoured,
therefore, the combination of case study and comparative work set against the background
of existing bodies of theory or hypotheses.2

Man kan diskutera varför jag t.ex. utelämnar vissa teorier till förmån för andra.
Självklart finns andra synsätt eller perspektiv som kan användas för att belysa det
empiriska materialet, men det är alltid nödvändigt att göra någon form av begräns-
ning.

Diskussionen i detta kapitel anknyter till inledningens diskussion om diakrona
och synkrona dimensioner. Avhandlingens empiri behandlas i detta kapitel i relation
till a) politisk institutionaliseringsteori och b) besluts- och organisationsteori, vilka
båda fokuserar såväl diakrona som synkrona förhållanden. Kapitlet avslutas med en
diskussion om möjligheterna till teoribildning samt reflexioner över möjliga nya
former för (politisk) styrning.

                                               
1 Se Möller, 1996 för en induktiv och kvalitativ studie med liknande ambition i detta avseende.
2 Barrett & Fudge, 1981 s 250.
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Politisk institutionalisering

Studiet av institutioner eller institutionalisering inom samhällsvetenskapen har en
lång tradition. I stort sett alla stora discipliner som socialantropologi, ekonomi,
statsvetenskap, psykologi och sociologi har engagerat sig i frågan med olika teoretis-
ka utgångspunkter, definitioner och metoder.

Det finns två allmänna svar på frågan om varför institutioner förändras. Dels kan
man se institutionen som framväxt ur någon form av naturlig ordning och spontant
framväxt, dels som ett resultat av människors rationella val. Redan John Stuart Mill
menade att de två olika uppfattningarna om varför institutioner förändras inte bör
utesluta varandra.3 En institution, menade Mill, skapas genom ett kontinuerligt ska-
pande av aktiva människor. Han uppställer tre villkor för att en institution
överhuvudtaget skulle kunna fungera: a) medlemmarna måste vara beredda att accepte-
ra den, b) medlemmarna måste vara beredda och äga förmåga att vidmakthålla
institutionen och c) medlemmarna måste också vara villiga och göra vad som krävs
för att institutionen skall kunna verka för sitt syfte. Hans slutsats är att inom de
gränser som sätts av de tre villkoren så är institutionen en fråga om människors val
eller beslut, men vilka institutioner som är praktiskt möjliga att åstadkomma beror på
förhärskande sedvanor och tankesätt. Institutionerna är beroende av skapande
människor men människor är också beroende av institutioner. Med ett dynamiskt
perspektiv är det givet att institutioner och människor förändras i ett samspel.

Man kan definiera begreppet institution på flera sätt men det är ofta två betraktel-
sesätt som återfinns: dels en aspekt som betonar kultur, språk, symboler, konst, dvs.
olika former av meningsskapande idéer, dels en aspekt av regeltillämpning, spelregler
och problemlösning, dvs. olika former av organiserat handlande eller ordnande hand-
lingsmönster. Eller med en målande beskrivning av idéhistorikern Sven-Erik Liedman:

För en idéhistoriker är en institution - vare sig det gäller äktenskapet, statsmakten eller uni-
versitetet - redan i sig en serie idéer som stelnat i ett regelverk. Regelverket förändras och
med det idéerna, men institutionen som sådan visar en märklig resistens; det är just detta
som gör den till en institution. En reform innebär förvisso att något nytt kommer till och
stelnar. Sällan eller aldrig händer det ändå att den gamla strukturen och därmed de gamla
formerna och de gamla idéerna helt och hållet försvinner. I stället lagras de och glider ofta
samman med de nya, och institutionen bär på det sättet med sig sin egen historia. Ingen in-
stitution är således neutral i förhållande till idéer. Ett kluster av idéer eller vad som här kallas
en frusen ideologi finns inkapslad i institutionen. Vanligen är det inte bara fråga om en
enda frusen ideologi utan många, den ena lagrad över den andra. ”Ideologi” innebär en rad
sammanfogade idéer, nära förbundna med handlingsmönster i en spänningsfylld enhet.
Frusenheten ligger i att det inte behöver vara en levande idévärld, närvarande i människors

                                               
3 Mill, 1958 s 5f.



184

medvetande; den frusna ideologin kan genom regelverket eller genom en kvardröjande,
svårgripbar men ändå påtaglig anda fortsätta att styra deras steg.4

Det finns olika betoning på de två aspekterna i olika akademiska traditioner. Soci-
ologer brukar betona den förra, dvs. meningsskapande idéer, medan många
ekonomer och statsvetare betonar den senare, dvs. ordnande handlingsmönster.
Det finns dock försök att kombinera och jämka samman och balansera mellan yt-
terligheterna. Sociologen Richard Scott definierar på följande vis begreppet
institution där han på ett tydligt sätt integrerar aspekterna:

Institutions are symbolic and behavioral systems containing representational, constitutive,
and normative rules together with regulatoty mechanisms that define a common meaning
system and give rise to distinctive actors and action routines.5

Olika perspektiv på vad institutionalisering är ger också många möjligheter till
kontroverser om hur man bör studera fenomenet. Scott tar framförallt upp kon-
flikten mellan bottom-up och top-down-perspektivet som exempel på detta.
Bottom-up perspektivet innebär att institutionens formeras och skapas genom ak-
törernas interaktion och föreställningar medan top-down-perspektivet menar att
institutionerna skapas av en överindividuell och strukturell miljö.6 En slutsats som
Scott drar är att dagens empiriska forskning bör kombinera perspektiven. I den so-
ciologiska diskursen är Giddens teori om ”duality of structure and action” ett bra
exempel på en kombinationsteori, även om han knappast ger några klara rekom-
mendationer om hur man bör gå tillväga rent empiriskt.7 I den statsvetenskapliga
diskursen om politiska institutioner är det kanske framförallt March och Olsen som
utvecklat en modern kombinationsteori. Dessa är företrädare för den s.k. nyinstitu-
tionalismen vars tankevärld översiktligt kan sammanfattas på följande vis:

The new institutionalism in organization theory and sociology comprises a rejection of ra-
tiol actor models, an interest in institutions as independent variables, a turn toward
cognition and cultural explanations and an interest in properties of supra-individual units
of analysis that cannot be reduced to aggregations or direct consequences of individuals´
attributes or motives.8

March och Olsen sammanfattar och kategoriserar fem traditionella perspektiv
om politisk institutionalisering.9

Det kontextuella perspektivet menar att politiska institutioner speglar och reflekterar
förhållanden i samhället som t.ex. klasstruktur, geografi, ekonomi, demografi, kultur,
religion m.m. Politiska institutioner skapas och påverkas av samhälleliga förhållan-
                                               
4 Liedman, 1997 s 51.
5 Scott & Meyers, 1994 s 68.
6 Scott & Meyers, 1994 s 73-79. Man skall dock inte förväxla Scotts användning av begreppen Top-down
och Bottom-up med hur begreppen används annorstädes i avhandlingen. Se s  27 om Top-down och
bottom-up. Scotts resonemang är analogt med den tidigare diskussionen om Aktör-strukturproblemet.
7 Giddens, 1979, 1981 och 1984.
8 Powell & DiMaggio, 1991 s 8.
9 March & Olsen, 1989 s 3-8.
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den - de politiska institutionernas självständighet och förmåga att påverka samhället
är begränsad. Detta perspektiv har framförallt sina företrädare inom den sociolo-
giska diskursen. Eller med sociologerna Scott & Meyers ord när de beskriver teman
för institutionell analys:

First, the visible structures and routines that make up organizations are direct reflections
and effects of rules and structures built into (or institutionalized within) wider environ-
ments. Organizations reflect patterns or templates established in a wider system. The rise
of such patterns drives the birth (and lowers the mortality) of organizations and also gre-
atly affects their detailed structural content. School, firm or hospital structures reflect
standard forms created in the wider environment: The existence of such organizations de-
pends in good part on the environmental institutionalization of such forms. The emphasis
on the importance of these wider cultural and symbolic patterns shaping organizations is
somewhat distinctive to the sociological, in contrast to the economic or political science,
strands of institutional theory.10

Det reduktionistiska perspektivet ser politiska institutioner som aggregerade konse-
kvenser av individernas handlingar.

Outcomes at the system level are thought to be determinded by the interactions of indivi-
duals acting consistently in terms of the axioms of individual behavior, whatever they may
be. Thus, we make assumptions about individual consumers to understand markets, about
voters to understand politics, and about bureaucrats to understand bureaucracies.11

Det utilitaristiska perspektivet beskriver politiska fenomen som en konsekvens av
medvetna och övervägda beslut. Beslutsteorier antar oftast att information om
framtida konsekvenser av beslut är viktiga för valet av alternativ. Det finns också
ofta ett antagande om att beslutsfattarnas preferenser är stabila i så måtto att de inte
påverkas av själva beslutsprocessen.

Det instrumentella perspektivet betonar i motsats till det utilitaristiska perspektivet de
ceremoniella, symboliska och rituella aspekterna av det politiska handlandet. För att
förstå politiska institutioner är det nödvändigt att förstå att symboliska handlingar
har ett egenvärde och att kontroll över symboler, språk och myter är viktigt för den
dagliga utövningen av makt.

Det funktionalistiska perspektivet ser politisk institutionalisering som ett sätt eller
mekanism för att uppnå jämvikt i en ständig föränderlig historisk process

March och Olsens kombinationsteori menar att institutioner har en hög grad av
autonomi, dvs. man tar klart och tydligt avstånd från bl.a. ett kontextuellt perspektiv
och ”rational choice”- modeller. De menar dock samtidigt att institutionen anpassar
sig eller svarar på förändringar i omgivningen men att omgivningen inte är något
givet utan att omgivningen/miljön kontinuerligt skapas av institutionerna. Resulta-
ten (outcomes) av den politiska processen kan inte ses som en funktion av exogena

                                               
10 Scott & Meyer, 1994 s  2.
11 March & Olsen, 1989 s 5.
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faktorer som t.ex. fördelning av preferenser eller intressen hos aktörer, fördelning
av resurser och givna konstitutionella spelregler (lagar).12

Without denying the importance of both the social context of politics and the motives of
individual actors, therefore, institutional analysis posits a more independent role for politi-
cal institutions. The state is not only affected by society but also affects it. Political
democracy depends not only on economic and social conditions but also on the design of
political institutions. Bureaucratic agencies, legislative committees, and appellate courts are
arenas for contending social forces, but they are also collections of standard operating
procedures and structures that define and defend values, norms, intrests, identities, and
beliefs.13

Vad kan det empiriska materialet säga i relation till frågor
om politisk institutionalisering?

I detta avsnitt kommer jag att utnyttja ett frågeschema som Olof Petersson konstru-
erat för att undersöka och kritiskt granska institutioner. Peterssons definierar
begreppet institution ”som en uppsättning regler för gemensam problemlösning”.14 Dessa
regler kan ses som rättsnormer som utvecklas när individer utvecklar någon form av
kollektivt handlande för att lösa gemensamma problem. Det är inte primärt intres-
sant varifrån ”uppdraget” kommer ifrån. Det väsentliga är att institutionens
deltagare förenas runt ett problem där aktörernas idéer och handlingar efterhand
kristalliserar sig i olika mönster av regler. Den definition som i avhandlingen gjorts
av ”organiserad interaktion” för elever i behov av stöd, dvs. organiserad interaktion är
föreställningar och handlande hos aktörer i samspel syftande till att identifiera och åtgärda uppfat-
tade problem, är snarlik det som Petersson menar med institution eller institutiona-
lisering. Hans fyra frågor berör aspekter av den grundläggande frågan om hur det går
till i verkligheten när institutioner arbetar, formar sina beslut och försöker omsätta
dem i praktiken?15 De fyra frågorna skall behandlas som analytiska frågor som i
verkligheten kan ha många samband eller kopplingar inbördes.

1. Hur utövas makten inom en institution? Av vem och efter vilka regler styrs institutio-
nen? Hur sker maktutövningen? Hur regleras tillträdet till institutionen? Förmår
medlemmarna utöva effektiv kontroll över sin institution? Frågan kan delas upp i a)

                                               
12 March & Olsen, 1989 s 162. Se även Goffman, 1983 och Layder, 1994 s 172ff som utifrån ett sociolo-
giskt perspektiv har en snarlik uppfattning.
13 March & Olsen, 1989 s 17.
14 Petersson, 1989 s 72 och s 117.
15 Ibid., s 118.
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vilka som deltar, b) vilka är det som styr och med vilka regler och c) vilka resurser
fäller utslaget?
2. Vilken makt har institutionen? Betyder en institutionen något? Leder dess existens
till någon verkan? Om institutionen är helt verkningslös blir institutionens med-
lemmar också helt maktlösa även om man har fullständig kontroll.
3. Hur gestaltas maktrelationerna mellan olika institutioner? Vilka överlappningar och
ömsesidiga beroenden finns det mellan olika institutioner?
4. Vem/vilka har makten över institutionerna? Varför ser den rådande uppsättningen
institutioner ut som den gör? Hur förändras institutioner? Varför uppkommer nya
institutioner, varför försvinner gamla? Varför uppkommer inte vissa institutioner
och varför fortsätter vissa att existera?

Hur utövas makten inom institutionerna?

Variationen i hur makten utövas inom institutionen på varje skola är som tidigare
beskrivits stor. Några mer generella resultat från den empiriska genomgången är här
tydliga:
A) Kunskapsmakten och experternas roll har generellt varken ökat eller minskat
mellan 1986 och 1995. Att det skett maktförskjutningar mellan olika aktörsgruppe-
ringar i skolorna motsätter inte uppfattningen att den professionella autonomin
eller självständigheten generellt sett varit hög vid båda undersökningstillfällena. Den
organiserade interaktionen på varje skola har inte styrts av utifrån kommande regler eller normer.
Dessa har skapats genom informella förhandlingar och kontrakt mellan aktörerna på skolorna.
B) Skolledningen är ofta avgörande för vilka regler som ställs upp, deras legitimitet
och om de kan förklaras och försvaras för utomstående. Däremot har skolledningen
ingen makt över hur aktörerna sedan verkställer uppdraget. Kontroll från skolledningarna
över hur elevvårdspersonal och lärare förhandlar sig fram till olika lösningar sker
generellt sporadiskt och företrädesvis när mer allvarliga individuella elevproblem
diskuteras vid elevvårdskonferenser. Skolledningens kompetens, argumentations-
förmåga och kontinuitet blir här av avgörande betydelse för hur institutionen
arbetar och utvecklas.
C) De ekonomiska resurserna har ingen betydelse för hur många eller vilka elever
som får någon form av stöd. Institutionens arbetssätt och aktörernas syn på vad som
kan betecknas som problem är av helt avgörande betydelse. Variationen i hur skolorna
identifierar behov och använder sina resurser, dvs. vilken policy som utvecklas, kan förklaras av
tre faktorer: lärarnas arbetssätt, skolledningens legitimitet och synen hos lärare på vad som anses
vara problem hos elever.
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Institutionernas makt

Institutionens makt, struktur, funktion och betydelse är olika i de undersökta sko-
lorna. I några skolor är elevvårdspersonalens och speciallärarnas uppgifter
marginaliserade till att ”ta hand om det som blir över” medan det i andra skolor är
tydligt att samma typ av personal har en avgörande och tongivande betydelse för
arbetssättet. Frågan är här om detta betyder något och i så fall för vem och när? Att
olika arbetssätt upplevs betydelsefullt för många av aktörerna i skolan är otvetydigt.
Men det är mer eller mindre omöjligt att besvara frågan om institutionen får avsedda
respektive oavsedda effekter på enskilda elever. Man skall här inte heller underskatta
den mer symboliska betydelsen. Institutionerna skapar och vidmakthåller ett visst
perspektiv om vad skolan står för, vad kunskap är, vad som är misslyckande och
vad som krävs för att formas till en god medborgare.

Hur gestaltas maktrelationerna mellan olika institutioner?

Man kan tala om att varje skola består av ett flertal avgränsade institutioner - i den
empiriska genomgången har dessa benämnts strukturer. Implementationsstrukturer-
na har avsett att beskriva de mönster som bildats i varje skola. Maktrelationerna till
skolans yttre institutioner eller lokala kontext har genomgått några viktiga föränd-
ringar mellan 1986 och 1995. De förhandlingar som 1986 kontinuerligt utfördes
mellan olika skolledningar och mellan skolledningar och den centrala förvaltningen
respektive länsskolnämnd existerar inte alls eller mycket sällan 1995. Komplexiteten
på detta sätt har minskat och fått till effekt att skolledningens möjligheter att påverka
sin skolas resursmässiga position försvunnit.

Vem/vilka har makten över institutionerna?

Om man anlägger ett dynamiskt perspektiv reser man frågan om vilka betingelserna
är för stabilitet och förändring. Varför uppvisar t.ex. vissa skolor en hög grad av
stabilitet medan andra uppvisar mer eller mindre kraftiga förändringar i den organi-
serade interaktionen? Hur kan man t.ex. förklara att så pass många lärare på
Kungsskolan upplever sig arbeta i grupp 1995 (58%), medan knappast någon gjorde
det 1986 (6%)? Om vi jämför med Åskolan så har kollegiet på denna skola samma
låga svarsfrekvens (9%) båda åren.16 Det är tydligt att någonting har hänt i Kungs-
skolan som inte inträffat i Åskolan. Exemplen i den empiriska analysen är legio.

Den professionella autonomin eller självständigheten har inte förändrats av var-
ken det ekonomiska eller politiska systemskiftet. De lokalt valda politikerna och i
kommunerna mer centralt placerade tjänstemän har inte medverkat eller på något

                                               
16 Se Diagram 4.2 s 67.
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sätt deltagit i att utforma skolornas problemlösningsstrukturer. Eller som Gunnar
Berg m.fl. uttrycker det:

Den formella politiska styrningen tycks i allt väsentligt sakna stöd av de aktörer som har en
dominerande maktposition [i] skolans vardagsarbete. Den informella styrningen – präglad
av en lärarroll som i huvudsak ligger i linje med den avgränsade lärarprofessionalismen –
förefaller att utgöra den reella styrkällan för hur innehållet i de undersökta skolornas faktis-
ka verksamhet ytterst gestaltar sig.17

 Det nya är att de mer formellt och centralt formulerade reglerna håller på att
upplösas, vilket måste ses som en anpassning till en verklighet som redan tidigare
existerade. Symbolvärdet är dock inte obetydligt och detta kan kanske motivera
både gamla och nya aktörer att förändra skolans institutionella maktstrukturer.

Slutsatser

Aktörernas organiserade interaktion är ett resultat av interna institutionella förut-
sättningar som skapats av tidigare aktörers handlingar och beslut. Den organiserade
interaktionen är i hög utsträckning oberoende av yttre institutionella förutsättningar och beslut.
Mikrostrukturernas betydelse och institutionernas egen autonomi är frapperande. Denna slutsats
torde vara fullt möjlig att generalisera utöver undersökningens skolor och kanske även till andra
verksamheter och områden. I en tidigare nämnd studie av Edvardsson Stiwne om plane-
ringsprocesser i två kommunala förvaltningar skriver hon bl.a. :

Meningsskapandet är lokalt i den meningen att för varje grupp så intresserar man sig främst
för vad som sker i den närmaste omgivningen, ett fenomen som kunde iakttas på alla nivå-
er, från politiker till chefer och de båda grupperna. Detta var också en utgångspunkt för
gruppernas anteciperingar om framtiden och de känslor detta väckte, liksom hur detta för-
ändrades under planeringsfasen. Att meningsskapandet på detta sätt är lokalt är begripligt
med tanke på att det är i jämförelse med andra som man skapar, befäster eller förändrar sin
identitet i organisationen. Den lokala kontexten är på detta sätt en förutsättning för såväl
meningsskapande och organisering.18

Erkännandet av betydelsen av det kontextuella meningsskapandet och det lokala organise-
randet är en utmaning mot generella planer och implementeringsstrategier när det gäller
förändringsprocesser.19

Varken det kontextuella, reduktionistiska, utilitaristiska, instrumentella eller det
funktionalistiska perspektivet verkar vara fruktbara ansatser för att bättre kunna
förstå eller förklara varför skolornas institutionalisering förändrats.20 Den politiska
institutionaliseringen är varken ett resultat av exogena faktorer i miljön eller enbart
ett utfall av aktörernas viljor och beteende. Pågående förhandlingar, ”kohandel” och kom-
                                               
17 Berg, m.fl., 1999.
18 Edvardsson Stiwne, 1997 s 181. Se även Smed, 1998 för snarlika empiriskt grundade slutsatser och
diskussion om nyinstitutionalismens relation till bottom-up ansatsen.
19 Ibid., s 197.
20 Det bör betonas att March & Olsen menar att aspekter eller delar av perspektiven kan användas men
inte var och en för sig.
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promisser är ett centralt element i aktörernas interaktion men för att kunna förklara interaktio-
nens förändring är det nödvändigt med kunskap om mikrostrukturernas utseende, dvs. regler,
rutiner och tidigare beslut på den enskilda skolan. Eller som March & Olsen uttrycker det:

Institutions change, but the changes are not predicted simply by institutional environ-
ments. Thus, to portray political institutions simply as an equilibrium solution to the
conflicting interests of current actors is probably a mistake. Institutions are not simple re-
flections of current exogenous forces or micro-behaviour and motives. They embed
historical experience into rules, routines, and forms that persists beyond the historical
moment and condition.21

Om nu förändring i organisering, attityder, policy och resursanvändning snarare
kan förklaras av mikrostrukturer och inte av yttre påverkan eller lokal kontext, bör
man diskutera hur dessa mikrostrukturer ser ut och varför de (i bland) förändrats.
Här kan vi få viss vägledning av besluts- och organisationsteori.

Beslut och organisering

Idealtypen för effektiv organisering som använts i avhandlingen präglas i mångt och
mycket av en rationell beslutsmodell. Idealtypen bygger på antaganden om att be-
hov eller problem upptäcks eller inventeras. Därefter följer en diskussion om vilka
problem som skall prioriteras. Större behov kräver mer resurser och därför finns
det anledning att ”skapa” eller mobilisera resurser. Sist sker en utvärdering där åt-
gärdernas resultat värderas i förhållande till de ambitioner (mål) man hade.

Traditionellt har idén om rationalitet en stark normativ ställning i teorier om be-
slutsfattande.22 I rationella beslutsmodeller finns en rad premisser som måste
uppfyllas för att beslutet skall kunna betecknas som rationellt. Beslutsfattaren(na)
beslutar (gör ett val) mellan olika handlingsalternativ och det gäller att välja det al-
ternativ som bäst uppfyller beslutsfattarens mål. För att klara detta måste
beslutsfattaren a) ha en klar och stabil målsättning b) ha värderingar eller preferen-
ser som inbördes kan viktas c) ha full vetskap om alla möjliga handlingsalternativ
och deras konsekvenser.

Beslutsfattande i verkligheten innehåller ofta ett stort mått av ”irrationalitet”. Pre-
ferenser är oklara, möjliga alternativ undersöks inte, konsekvenserna av beslutet blir
felbedömda och informationen felbehandlas. Det finns praktiska svårigheter som
förklarar varför den rationella idealmodellen inte har särskilt mycket med verklighe-
ten att göra. Framförallt är det svårt att få tiden att räcka till. Det finns också intel-

                                               
21 March & Olsen, 1989 s 167f.
22 Enderud, 1976 s 30.
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lektuella problem med att analysera en stor mängd information och tillsammans
leder detta till att de flesta beslut, generellt sett, bygger på gissningar. Beslutsteoreti-
kern Herbert Simon skrev på 1940-talet:

The ablest administrators are the first to admit that their decisions are, in general, the she-
erest guesswork; that any confidence they evidence is the protective shield with which the
practical man armors himself and his subordinates from his doubts. The fact of the matter
is that momentous decisions are made every day as to the allocation of resources to one or
another competing purpose, and that, particularly in noncommercial organizations, the de-
cisions are made in an almost complete absence of the evidence which would be necessary
to validate them. The principal reason for this, of course, is the difficulty, exept in enter-
prises that have a relatively tangible product, of determining the actual production func-
tions.23

Endast i ett fåtal mycket speciella situationer kan det rationella beslutsfattandet
fungera. Det gäller situationer som karakteriseras av ett litet antal kontrollerbara
faktorer, där konsekvenserna av valet är begränsade och lagbundna och där oförut-
sägbara faktorer sällan existerar.

I en empirisk studie visar Lena Agevall hur beslutsfattande i kunskapsintensiva
organisationer rutiniseras för att inte individerna skall överbelastas av information
och beslutstillfällen. Hon visar hur både medvetna och omedvetna regler av olika
typer och rutiner styr politiker och tjänstemäns handlande. Hennes avhandling utgår
från ett hermenuitiskt perspektiv där intervjupersonerna betraktas med hjälp av
”garbage-can” modellen. Hon beskriver hur rutiniseringen av beslutsfattandet spe-
lar en avgörande roll för att hålla ihop problem, lösningar, deltagare och
mötestillfällen för att skapa gripbara och mer rationella beslutsprocesser. Det empi-
riska materialet utgör dock en mindre del av avhandlingen och används främst för
att illustrera den omfattande teoretiska genomgången.24

Den typ av problem som aktörerna hanterar i skolorna är till sin natur komplexa
och valmöjligheterna för olika former av handling är stora. Dessutom kan problem
relativt snabbt ändra karaktär…..Ju mer situationen präglas av osäkerhet och okontrol-
lerbarhet desto mer sannolikt är det att det ”rationella” beslutet blir godtyckligt eller felaktigt.
Därmed blir svårigheterna stora att uppnå en effektiv organisering - som ju i princip består av en
mängd beslut som koordineras. Risken blir att den rationellt utarbetade planen och ana-
lysen blir viktigare att hålla fast vid än att kontinuerligt anpassa sig till en osäker
verklighet.25 Målstyrning och de krav som finns på utvärdering bygger på den ratio-
nella modellen medan problemverkligheten för aktörerna bygger på andra
karaktärsegenskaper.

                                               
23 Simon, 1947 s 189f.
24 Agevall, 1994.
25 Eneroth, 1990 s 47ff.
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Herbert Simon formulerade tesen att byråkratisk rationalitet med nödvändighet
måste vara begränsad. 26 Den begränsade rationaliteten innebär att beslut fattas när
ett alternativ är rimligt tillfredsställande. Tesen om begränsad rationalitet säger att:

♦ Organisationen (byråkratin) inte är en enhetlig aktör. Den består av en kompli-
cerad apparat med rivaliserande enheter, olika experter och varierande
prioriteringar.

♦ Organisationen (byråkratin) har begränsade resurser i både tid och pengar.
♦ Organisationen (byråkratin) präglas av sin historia, sina föreställningar om situ-

ationen och säregna myter.27

 Byråkratin hade enligt Simon en betydande ”egenvikt” som bärare av normer
och perspektiv knutna till organisationsformen och kunde därför inte ses som ett
instrument för att verkställa politiska beslut. Det politiska innehållet var inbyggt i
själva förvaltningsapparaten.

Vad säger det empiriska materialet i relation till frågor om hur
besluts- och organiseringsstrukturer fungerar?

Den mikrorationalitet som aktörerna använder i skolorna präglas tydligt av en be-
gränsad rationalitet. Aktörernas organiseringsmönster bestämmer vilka premisser
som läggs till grund för beslut, hur information behandlas, sorteras och hur besluts-
gången delas upp. Låt oss också konstatera att ju mer komplicerade besluten är på
mikronivå desto mindre formaliseras diskussionen. Problemet eller fallet hamnar till
slut hos den enskilde lärarens förmåga att fatta beslut om handling.

Den flora av olika konferenser som används på varje skola verkar ha som främsta funktion
att legitimera redan fattade beslut. Även inom skolan finns tydliga ”styrproblem”. Olika
konferenser, olika samarbetsstrukturer och lärarkategorier skapar en kollektiv mik-
rostruktur som naturligtvis påverkar den enskilde lärarens handlingsutrymme, men
på intet sätt determinerar vad lärarna gör i förhållande till konkreta problem. De svå-
raste besluten tas kontinuerligt av enskilda lärare i förhållande till eleverna under
ofta stressade dagliga situationer. Dessa enskilda handlingar saknar en fast norme-
ring dvs. varje problem åtgärdas (eller inte) beroende på situationen och här verkar
lärarnas autonomi eller självständighet även i förhållande till mikrostrukturen vara
stor. Om enskilda lärares premisser för beslut och konkret handling diskuteras görs
detta framförallt mellan förtrogna kollegor på lärarrummet. Det är framförallt elevbehov
som man har möjlighet att göra någonting åt som man tar reda på. Detta kan också uttryckas
som att aktörerna söker problemen om det finns lösningar och inte tvärt om.

                                               
26 March & Simon, 1958 och Simon, 1971.
27 Österud, 1997 s 83.
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I beslutsteorin brukar detta kallas sophinksmodellen eller ”garbage can”. 28 Denna
modell avviker starkt från de rationella modellerna inom organisationsteorin. Sop-
hinksmodellen kan ses som motsatsen till rationella modeller (”rational choice”) av
beslutsfattande där bl.a. aktörernas beslut avgörs genom försök att förutse framtida
konsekvenser. Något mer utförligt kan de antaganden som teorin om rational choi-
ce bygger på uttryckas på följande vis:

Humans are purposive and goal oriented.
Humans have sets of hierarchically ordered preferences, or utilities.
In choosing lines of behavior, humans make rational calculations with respect to:

• the utility of alternative lines of conduct with reference to the preference hie-
rarchy

• the costs of each alternative in terms of utilities foregone
• the best way to maximize utility.

Emergent social phenomena - social structures, collective decisions, and collecti-
ve behavior - are ultimately the result of rational choices made by utility-
maximizing individuals.
Emergent social phenomena that arise from rational choices constitute a set of
parameters for subsequent rational choices of individuals in the sense that they
determine:

• the distribution of resources among individuals
• the distribution of opportunities for various lines of behavior
• the distribution and nature of norms and obligations in a situation. 29

Sophinksmodellen innehåller en tes om begränsad rationalitet där deltagarna har
oklara och osammanhängande mål. I sophinksmodellen kommer beslut till genom
händelser som ingen deltagare kan styra eller ens överblicka. Tidsaspekten blir en
viktig faktor för att kunna förklara aktörernas handlande. Eller som March och Ol-
sen uttrycker det:

Problems, solutions, decision makers, and choice opportunities are linked in a manner de-
termined by their arrival and departure times and any structural constraints on the access
of problems, solutions, and decision makers to choice opportunities. In the absence of
structural constraints within a garbage can process, solutions are linked to problems, and
decision makers to choices, primarily by their simultaneity. As a result, decision making be-
comes an occasion for exercising problems and solutions more than connecting them, for
displaying decision making more than profiting from it, and for exhibiting virtue more
than using it.30

Tidigare beslut och socialt accepterade regler lägger starkare band på nya beslut än målinriktade
val. Ett resultat för aktörerna blir att aktörerna har svårt att lära sig av tidigare erfa-
renheter.31 Aktörerna på skolorna försöker dock göra så gott man kan, och om det

                                               
28 Bendor, 1988 s 382; March & Olsen, 1989; March & Simon, 1958 och Simon, 1971. Se även Agevall,
1994 som i sin avhandling problematiserar rutinisering och reglestyrt beteende i professionella och kun-
skapsintensiva organisationsformer.
29 Turner, 1991 s 354. Se även Abell, 1995 s 6f.
30 March & Olsen, 1989 s 13.
31 Enderud, 1976 s 112-122; March, 1988 och March & Olsen, 1976.
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är något som fungerat bra tidigare, så är man ofta benägen att göra om samma sak,
oavsett om omständigheterna förändrats.

Action is often based more on identifying the normatively appropriate behaviour than on
calculating the return expected from alternative choices. Routines are independent of the
individual actors who execute them and are capable of surviving considerable turnover in
individuals.32

Med detta menas inte att beteendet nödvändigtvis blir trivialt eller oövertänkt. En
handling eller ett beslut som bygger på socialt accepterade regler eller rutiner innebär
att man gör det som de övriga aktörerna förväntar sig och ingenting annat. Vad
som den enskilde aktören eller institutionen beslutar eller gör kan trots detta vara
väl genomtänkt. 33

Det är knappast förvånande att verkligheten inte stämmer med den rationella idealtypsmodel-
len. En sådan diskrepans får dock inte leda till slutsatsen att det är fel på verkligheten eller på de
individer som agerar. Det enda som vi kan säga är att verkligheten knappast kan sägas uppfylla
de kriterier som ställs i idealtypsmodellen.

Givet att det är önskvärt att beslut leder till handling menar Nils Brunsson att
rationalitet i beslutssituationen i de flesta fall inte är en bästa norm om målet är att
åstadkomma handling.34 Om målet är att besluta sig för det bästa alternativet är ra-
tionalitetsidealet fortfarande att föredra, men om målet är att åstadkomma organiserad eller
samordnad handling är rationalitetsidealet i stället förlamande och irrationellt. I ett flertal stu-
dier av olika beslut kommer han till slutsatsen att ju viktigare ett beslut är desto mer
”irrationellt” går beslutsprocessen till. För att mobilisera handling är det viktigare
med motivation, förväntningar och sociala bindningar än att koncentrera sig på den
ideala beslutsmodellens kriterier. Ofta konstrueras målen och preferenserna i efterh-
and så att de passar konsekvenserna; målen blir handlingsargument - inte kriterier
för val.35

Brunsson föreslår att vi skiljer på två typer av rationalitet: beslutsrationalitet och
handlingsrationalitet. Med handlingsrationalitet menas den praktiska insikten att det
ofta är behövligt att få någonting gjort. Med andra ord vore det oförnuftigt att inte
vara ”irrationell” i beslutssituationen. Konsekvenserna av en fullständig beslutsra-

                                               
32 March & Olsen, 1989 s 22.
33 Det finns försök att brygga över skillnaderna mellan ”rational choice”- teori och företrädare för (ny)
institutionalism. I en artikel som bl.a. ifrågasätter institutionalismens tydliga avståndstagande från rational
choice skriver Peter Abell följande: ”The issues at stake are altogether more mundane; Should we model
everyday human actions (net of some fundamental epistemological considerations) as characteristically
calculative or as unreflectively institutionalized? I am sure the empirical answer is both, and it may be
useful to take the degree of calculation (optimal search) as a fundamental variable. I can see how this may
be achieved within a relaxed RCT [Rational Choice Theory] framework, where, as a special case, institu-
tionalized rule following becomes the best way of proceeding. I find it more difficult, however, to
conceive of operating the other way around.” (Abell, 1995 s 12).
34 Brunsson, 1985 och 1989 s 198ff.
35 Lindblom, 1959.
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tionalitet blir en handlingsförlamning som i längden skulle bli fatal.36 Beslutsfattare
som känner stundens allvar kan förledas att göra ytterligare analyser som ofta bara
ökar osäkerheten och minskar handlingskraften. De båda rationalitetstyperna går
inte ihop och motstridiga krav ställs därför på beslutsprocessen. En hög beslutsra-
tionalitet leder till en låg handlingsrationalitet och tvärtom. Irrationella beslut kan
antas vara en bra metod för att mobilisera handling, men besluten är då kanske inte
så lämpliga medel för att välja handling.

Socialt accepterade regler eller lämplighetslogik i kombination av ett stort mått av
handlingsrationalitet förklarar på ett bra sätt hur aktörerna hanterar olika typer av
beslutssituationer i skolorna Man gör det som är mest lämpligt under rådande situation och
kalkylerar i begränsad utsträckning över möjliga positiva eller negativa konsekvenser av olika
alternativ. Lösningen är s.a.s. given och färdig redan innan problemet uppkommer. De institu-
tionella ramarna för beslutsfattandet blir därmed mer centralt än att studera
beslutsfattandet i sig.37

Brunssons budskap handlar inte bara om det väsentliga i att skilja mellan olika
rationalitetstyper. Minst lika viktigt är det att skilja mellan ord, beslut och handling
och att det inte finns något enkelt samband mellan organisationsform och resultat:

Another possible trap consists of confusing organizational display with organizational re-
sults, or intentions with effects. Organizational leaders may be striving for consistency,
action, influence or rationality, but this does not automatically mean that they achieve
them. It does not even necessarily mean that they should achieve them, or that they ever
could, or that they should not try. Sometimes the opposite effect is achieved, but this does
not necessarily mean that it was intended either. Rather, in observing an organization it
should always be remembered that the purposes, causes and effects associated with organi-
zational structures, processes and ideologies may not always correspond to those
expressed by the organizations themselves or recommended in normative theories. Deci-
sions, rationality, budgets, reforms and failures may all be entangled in purposes and causes
and effects that resemble neither one another nor those indicated in the standard descrip-
tions. And the situation is further complicated by the fact that we cannot simply do
without all our myths about intentions, or causes and effects; many of them have impor-
tant functions, although telling the truth is not one of these.38

I början av detta forskningsprojekt fanns ett antagande om att sättet att organi-
sera sig skulle ha en stor betydelse för har man sedan använde sina resurser.
Resursanvändningen är olika i skolorna men detta beror inte nödvändigtvis på hur
arbetsformerna ser ut. Visst kan vi ibland gissa att samverkansformer är viktiga för-
utsättningar för ”bra” problemlösning men det är ingen bra förklaring för hur man
sedan prioriterar sina resurser. Tidigare beslut om resursanvändning begränsar
nämligen starkt möjligheterna för hur man kan organisera sig. ”Garbage-can” - teo-
rin ger här en grund för att bättre förstå institutionaliseringen i den enskilda skolan.

                                               
36 Axelsson,1981 s 74ff och Ofstad, 1982, s 21ff.
37 Se Haldén & Kjaer, 1994 s 7.
38 Brunsson, 1989 s 232.
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En skola som t.ex. prioriterat antalet speciallärare har t.ex. helt andra förutsättning-
ar att organisera arbetet än en skola som har en speciallärare. Aktörerna kan helt
enkelt inte organisera sig för elevproblem som man a) dels inte har någon kompe-
tens att upptäcka och b) dels inte har några möjligheter att hantera. Den enskilde
aktörens motiv, intentioner och önskemål har i detta sammanhang marginell bety-
delse:

Events within a garbage can decision process are understandable and in some ways, pre-
dictable or even subject to manipulation, but neither the processes nor the outcomes
appear to be closely related to the explicit intentions of actors. In situations in which load
is heavy and the structure is relatively unsegmented, intention is lost in context-dependent
flows of problems, solutions, people, and choice opportunities. Indeed, outcomes are fre-
quently sufficiently dependent on elements of exogenously determined timing as to make
the differences between what happens and what does not happen deceptively significant.39

Vi har tidigare konstaterat att det resursmässiga systemskiftet inneburit att aktö-
rerna ibland tvingats byta invanda prioriteringsstrategier. I hög utsträckning är dock
skolkulturen stabil. När väl beslut tagits om nya prioriteringar görs också mindre
anpassningar i organiseringsmönster utan att skolans mer grundläggande karaktärs-
egenskaper förändras. Dessa särskilt viktiga beslutspunkter kan sedan prägla
organiseringsformen under lång tid.40

I ett försök att utveckla ”Garbage-can” - teorin har James March lämnat idén om
att beslut är det man tror det borde vara. Om beslut tolkas som en social aktivitet
för att skapa meningsfulla tolkningar av en i grunden obegriplig verklighet finns det
två vägar att gå. Antingen kan man säga att det finns en ordning, men att nuvarande
konventionella beslutsteorier inte lyckas hitta den. Alternativt accepterar man att
verkligheten är kaos och ambitionen blir då att försöka hitta en (ny) mening i detta:

In this chapter the story of decision making moves away from concepts tied tightly to ide-
as of reality, causality, and intentionality in order to explore decision arenas within which
meaning is obscure. We leave a decision world with coherent intentions, expectations,
identities, and rules. Decisions are seen as vehicles for constructing meaningful interpreta-
tions of fundamentally confusing worlds, not as outcomes produced by a comprehensible
environment. Decision processes sometimes become means for evading or alleviating am-
biguity, sometimes means for embracing and enhancing it.41

Observations of the loose coupling in organizational decision making have led some pe-
ople to argue that there is very little order to it, that it is best described as chaos. The
attribution of disorder to experience, however, results from trying to make sense of obser-
vations within standard theories. Perhaps the problem of understanding decision making
lies in the fact that the ways in wich organizations bring order to disorder is different from

                                               
39 March & Olsen, 1989 s 14.
40 Braybrooke & Lindblom, 1963; Etzioni, 1967; Lindblom,1959 och March & Simon, 1958 s 194; som
utvecklar distinktionen mellan fundamentala och inkrementella beslut vilket han kallar ”mixed scanning”.
Se även Ham & Hill, 1985 s 76-94.
41 March, 1994 s  179.
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that anticipated by conventional theories. Perhaps there is order, but it is not conventional
order.42

 Om verkligheten består av mer eller mindre fragmenterat kaos ställs en rad cen-
trala vetenskapteoretiska frågor om teoriers betydelse för att bättre förstå
verkligheten på sin spets. I det följande avsnittet diskuteras bl.a. meningsfullheten i
att överhuvudtaget försöka skapa generella teorier i en mer konventionell bemärkel-
se.

Postmodernism och möjligheten till teoribildning

Anti-positivismen ser med skepsis på sökandet efter den generella teorin och på
statskunskapens försök att förklara och prognostisera. Sofistikerade metoder att
hantera massdata ses med stor misstänksamhet. Hur kvantifierar man människors
tankar och handlingar i termer av meningar och innebörder? Behavioralismen har
t.ex. svårt att fånga viktiga nyanser i politisk maktutövning genom kvantifierande av
direkt observerbara handlingar. Makt behöver inte enbart yttra sig i manifesta
handlingar. Makt kan också innehas utan att direkt användas.

En ytterligare kritik mot behavioralismen är att man undviker att diskutera vär-
defrågor. Genom att metoderna anpassas till de fenomen som empiriskt går att ob-
servera tenderar man att bli okritisk mot det existerande samhället.43

Antipositivisten menar att det inte finns självklara vetenskapliga fördelar förenade
med att sträva mot generella och allmängiltiga teorier. En ideal vetenskaplig teori är
enligt ett positivistiskt synsätt:

♠ universell
♠ den skall kunna testas empiriskt, samt
♠ teorin beskriver ett kausalt förhållande mellan minst två fenomen/ händelser.44

Vissa menar att det finns ett negativt samband mellan samhällsvetenskapliga teori-
ers allmängiltighet och deras kontrollerbarhet.45 Ju mer en teori utger sig för att
hantera alla aspekter av (det politiska) livet, desto svårare blir det att testa teorins
hållbarhet. Kanske finns det ett optimum på en fritt vald nyttofunktion där generali-
ser- och kontrollerbarheten är tillfredsställande? Om man ytterligare försöker öka
generaliserbarheten minskar kontrollerbarheten och den vetenskapliga ”nyttan”.

Statsvetaren Heinz Eulau beskrev i slutet av 1960-talet sin skeptiska inställning
till generella teorier på följande vis:
                                               
42 Ibid., s 193.
43 Jfr. Lewin, 1970 och Marcuse, 1968.
44 Cohen, 1968 s 1ff.
45 Cohen, 1968 s 6ff.
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Most of the problems that arose were at the soft under-belly of theory rather than at the
hard bones of empirical research. This is not to minimize the work of those who were
venturesome enough to stick their theoretical necks out,or to deny their influence. I va-
riously and vicariously shared the enthusiasms of those who sought salvation in one kind
or another of systems theory, decision theory, communication theory, functional theory,
group theory and so on. There was no escape from these formulations that were all com-
ponents of the behavioral persuasion. But I do not believe that, in the long run, the
behavioral movement will be judged by these theoretical perishables; it will be and must be
judged by its more empirical staples.46

Eulaus inställning bygger på att vetenskap i lika hög utsträckning måste bygga på
metod och empiri. Om teorin inte går att falsifiera, eller verifiera har inte teorin nå-
got vetenskapligt värde. 47 Risken blir att teorier blir odödliga och lever sitt eget liv.
Vad som bestämmer en teoris existens blir snarare dess förmåga att attrahera så
många forskare som möjligt över tid, än att teorin utsätts för empiriska test som
bygger på en metod som andra kan upprepa.48 Eulau varnar för den utvecklingen.49

Förutom problemet med generaliserbarhet finns ytterligare problem med att ef-
terlikna det traditionella naturvetenskapliga idealet. Teorier kan i sig utgöra problem
eftersom en teori per definition kategoriserar och avgränsar den sociala verklighe-
ten. Teorin kan bli en tvångströja som begränsar synfältet. Möjligheten finns att ju
mer en undersökning utgår från en bestämd teori, desto mindre intresserar man sig
för hur människor uppfattar sin verklighet och desto mer koncentreras intresset på
forskarens förmåga att hantera analysverktygen.

Antagandet om att verkligheten är lagbunden är ofta ett implicit axiom för veten-
skaplig verksamhet. De teorier som menar att verkligheten snarare bygger på kaos
och tillfälligheter är svårhanterliga och betraktas oftast med misstänksamhet. Robert
A.Dahl skriver:

Alla empiriska vetenskaper, vare sig de sysslar med människor eller atomer, är logiskt base-
rade på antaganden som i sig själva inte kan fastställas med hjälp av empirisk-vetenskapliga
metoder. Alla empiriska vetenskaper tar exempelvis för givet, att universum snarare är
”regelbundet” eller ”lagbundet” än totalt oordnat. Vetenskapens lagar baseras på antagan-
det att samband som alltid har rått i det förflutna inte förändras utan orsak. En väteatom
kommer i morgon att ha samma vikt i förhållande till en syreatom som den hade igår. Ändå
är det antagande som varje vetenskapsman gör, nämligen att universum tycks ha varit lag-
bundet hittills och därför kommer att förbli så även i framtiden, ett filosofiskt antagande.50

Inom humanvetenskaperna verkar det i praktiken vara mångtydigheternas kaos
som härskar. Den naturvetenskapligt orienterade samhällsvetaren försöker balanse-
ra mellan den eftersträvansvärda teoretiska ordningen och den empiriska
oordningen. Mycket talar för att det naturvetenskapliga idealet, och behavio-

                                               
46 Eulau, 1969 s 387.
47 Jfr. Popper, 1965
48 Jfr. Kuhn, 1979
49 Eulau, a.a., s 388
50 Dahl, 1968, s 154.
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ralismen, bygger på ett tveksamt antagande om ordning i den empiriska verkligheten
och att mycket vetenskaplig kunskap överbetonar ordningens betydelse.

Paradoxalt nog kan det vara så att vetenskapens möjligheter begränsas genom att
forskare i allt för hög utsträckning koncentrerar sig på att testa och verifiera teori-
er.51 Det är en minst lika legitim uppgift för forskare att generera eller skapa teorier.
Ett första steg blir då att låta de undersökta individerna i så hög utsträckning som
möjligt själva formulera och placera sig i de kategorier som forskaren använder. Då
finns större möjligheter att undvika en alltför förenklad beskrivning av verkligheten.
Ju fler problem eller situationer som undersöks, desto mer formaliserad och ge-
nerell kan teorin utformas.52 Det klassiska induktionsproblemet att erfarenhetsbase-
rade slutsatser kan vara felaktiga kvarstår dock. Men som Peter Bogason skriver:

Under postmoderne samfundsbetingelser bliver forholdene, man ønsker at udforske, prae-
get af større usikkerhed end under moderne forhold. Hvis det gaelder, at der er mere
uligevaegt end ligevaegt, lettere kaotiske tilstande, stadige fornyelser i organisationer og
tendenser til sammenbrud – så er en teoretisk-deduktiv tilgang til analyseobjekterne vel
mildest sagt riskabel. Deduktion forudsaetter en vis permanens i betydningen af variable og
en afklaring af relationen afhaengig-uafhaengig mellem variable. En sådan konstans kan jo
ikke forventes under stadig forandring, og dermed styrkes et behov for mere induktive til-
gange, hvor der søges efter sammenhaenge, snarere end der skal bekraeftes sammen-
haenge.53

Helt oavsett om man använder en induktiv eller deduktiv ansats innebär all kate-
gorisering att verklighetens mångfald reduceras. Om man inte accepterar antagandet
att verkligheten är lagbunden närmar vi oss postmodernismen som menar att verklig-
heten består av ett fragmenterat kaos.54 Men även ett fragmenterat kaos kan
eventuellt kategoriseras och det kanske mest grundläggande epistemologiska anta-
gandet för empirisk vetenskap är att mer eller mindre ordningsskapande handlingar
kan ordnas med hjälp av teoretiska begrepp.

Postmodernisterna avvisar dock hela tanken med makro och mikro. De försöker
införa nya diskurser som står ovanför individerna samtidigt som man avvisar mer
ordnande makrostrukturer. Postmodernismen är i huvudsak kritisk och destruktiv
hellre än konstruktiv. Kritiken riktas i huvudsak emot det moderna projektet, dvs. upp-
fattningen om att forskning och upplysning är till för människans och samhällets
bästa. Enligt den franske filosofen Jean-Francois Lyotard präglas den postmoderna
epoken av att alla tidigare meningsskapande konstruktioner visat sig vara ohållbara.
Det är helt enkelt fruktlöst att behålla föreställningen om en pågående bildnings- el-
ler framstegsprocess. Det är inte längre möjligt att skapa ett sammanhang ur ett

                                               
51 Glaser & Strauss, 1968.
52 Hull & Hjern, 1987 s 25f.
53 Bogason, 1998 s 39.
54 Det bör påpekas att många företrädare för postmodernismen under 1970- och 80-talen har börjat söka
sig nya vägar under 1990-talet. Nya metaforer och begrepp utvecklas ständigt för att fånga samtidens eller
nutidens väsen som t.ex. ”den andra moderniteten”  och ”risksamhälle” (Liedman, 1997 s 525-528).
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kausalitetsbefriat kaos där synbarliga skeenden sönderfaller i en mängd fragment.
Postmodernismens insikter om att verkligheten präglas av tillfälligheter och kaos får
till konsekvens att man får svårt att överhuvudtaget uttala sig om verkligheten. Alla
diskurser blir subjektiva och relativa. Någon gemensam sanning existerar inte och
språkets relation till verkligheten går förlorad. Språket blir en lokal, social konstruk-
tion där förståndet förnekas och ersätts med känslor och upplevelser.55

De två postmoderna statsvetarna Fox och Miller har exempelvis försökt skapa en
ny administrativ teori eller diskurs som ifrågasätter alla tidigare teoribildningar om
administration, beslut och byråkrati. Deras utgångspunkter är bl.a. att den demokra-
tiska systemmodellen inte fungerar och att det inte finns någon anledning att utgå
från denna. Istället för de fram en ny form av analysenhet som inspirerats av den
nya fysiken som de kallar ”public energy field”

Field contrasts markedly with bureaucratic organization, which is premised on the formula of
hierarchical control. The preoccupation with structure implied by concepts such as bu-
reaucracy and organization may be wiewed as the cordoning off of irregular, perhaps
tumultuous forces that are out there. Fully acknowledging the situation and its field of for-
ces might be inopportune because, although these forces can sometimes be anticipated,
they may not be controllable. Field does not structure its boundaries for purposes of con-
trol; rather, the situation (or the collection of relevant situations that may extend over
space and time) brings its own set of constraints and opportunities. The public energy field
is the playing field of social discourse; here is where public policy gets created and re-
created. Now if public policy is generated in an energy field of public discourse, and if we
care about democracy, we are obligated to ponder: Is there any way of making this disco-
urse democratic? 56

Som sociologen Derek Layder bl.a. påpekat är det inte tillräckligt att säga att alla
andra teorier är felaktiga, man måste också påvisa bristerna i tidigare teorier samtidigt
som fördelarna med det nya sättet att tänka måste överväga det gamla.57 Teoriers
värde bestäms slutligen i mötet med den empiriska verkligheten. Man kan allmänt
säga att postmodernismen, trots att man knappast kan säga att ansatsen är enhetlig,
vänder sig mot tanken att det skulle kunna gå att skapa generella allmängiltiga teori-
er (”grand theories”). I den mer traditionella sociologiska diskursen har bl.a. Robert
K. Merton argumenterat för s.k. begränsade teorier eller ”theories of middle range”.
Merton menar att det är svårt att skapa fruktbara teorier genom att studera aktörer-
na utan att referera till strukturer eller tvärtom. En begränsad teori skulle kunna ha
fokus på båda polerna samtidigt och vara empiriskt prövbar.58

Inom det institutionella perspektivet kan man på ett grundläggande plan ifrågasätta
om det ens finns någon mening att sammanfoga och försöka skapa en enhetlig och

                                               
55 Liedman, 1997 s 18-22; Lyon, 1994 och Lyotard, 1984. För en diskussion om postmodernism, kon-
struktionism och Bottom-up approachen se Bogason, 1998 s 19-41.
56 Fox & Miller, 1996 s 10.
57 Layder, 1994 s 222f.
58 Om diskussion om både begränsade och mer generella teorier se Danermark m.fl., 1997 s 173-219
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entydig teori (dvs. en samling av relativt konsistenta generaliserande påståenden om
samband mellan olika fenomen i verkligheten, vilka skall testas i empiriska analyser).
Som Haldén och Kjaer uttrycker det:

Tar man det institutionella perspektivet på allvar går det knappast att operera med dyliga
fördefinierade modeller av verkligheten[dvs. traditionella teorier]. Detta då själva syftet med
analysen är att förstå hur denna verklighet blev till eller konstruerades som en social verk-
lighet. Vad perspektivet tillhandahåller är först och främst vissa övergripande teoretiska
kategorier och ledtrådar med vilkas hjälp vi kan analysera denna konstruktionsprocess. Den
institutionella historien är alltså inte en teori om institutionell förändring; den förklarar inte
institutionell förändring. Den utgör snarare en strategi för analys av institutionalisering,
som riktar uppmärksamheten mot vissa sociala processer. En analysstrategi kan inte kate-
goriseras som sann eller falsk, utan måste i stället utvärderas på grundval av hur väl den
passar för våra forskningsproblem och hur intressanta insikter vi kan uppnå genom att an-
vända den.59

I dagsläget består teoriläget av en blandning av olika element från en mängd olika
akademiska ämnen och att en efterlysning bör snarare gälla fler empiriska studier
som försöker belysa hur institutioner förändras innan någon mer generell teori kan
skapas eller ges en viss form eller med Johan P. Olsens ord:

In the absence of an adequately developed theory that explains how political and administ-
rative institutions change, we need careful historical-institutional descriptions and analyses
of actual transformation processes. Rather than á priori assumptions about the primacy of
macro-, meso-, or micro-explanations, we need to understand the variety of institutional
responses and adaptations, as well as conditions for the elimination of core institutions like
the nation state. Reform attempts and transformations can most fruitfully be analyzed
within the context of the institutional arrangements, history and dynamics of different
countries.60

En slutsats man kan dra av det empiriska materialet är att den organiserade inter-
aktionen inte kan karakteriseras som ett fullständigt kausalitetsbefriat kaos. Det
finns en många gånger klar och tydlig institutionell struktur från klassrummet och de
enskilda lärarna till hur kommunerna fördelar sina resurser. Dessa strukturer deter-
minerar dock inte hur man i det enskilda fallet agerar - i den meningen finns det en
oordning som vid ett första intryck kan beskrivas som kaos. Men om vi diskuterar
olika grupper och sannolikheten att interaktionsmönster upprepar sig finns en sta-
bilitet som bara långsamt förändras. Kopplingar eller samband mellan olika formella
organisationsnivåer synes dock vara obefintlig vilket ur ett rationellt och traditionellt
demokratiskt perspektiv kan tyckas vara ett allvarligt problem. Det är på detta
”problem” vi nu inriktar uppmärksamheten.

Den bångstyriga verkligheten

                                               
59 Haldén & Kjaer, 1994 s 31. Se även Scott & Christensen, 1995 s 302-313.
60 Olsen, 1992 s 30f.



202

Vi har konstaterat att skolans aktörer (om än inte alla) organiserar sig för att ”på
bästa sätt” lösa de problem som uppkommer för dem, dvs. man formerar sig och
skapar policy. Den policy som utvecklas av aktörerna på varje skola konfirmerar vad
man gör och påverkar framtidens handlingar. Aktörernas möjligheter att kombinera sina
idéer med handlingar, dvs. att skapa policy, bestäms till yttermera visso av förutsättningar, om-
ständigheter och beslut i den enskilda skolan. De mer övergripande makrostrukturerna; yttre
påverkan och lokal kontext saknar i hög utsträckning betydelse för hur aktörernas mikrostruk-
turer utformas. Analysen av det empiriska materialet visar att de yttre makrosociala/
politiska och ekonomiska omständigheterna i stort avgränsar variationsutrymmet,
men att variationen i organiseringsmönster och resursanvändning har skapats av
aktörerna själva på de enskilda skolorna. Utfallet av det mikropolitiska spelet avgörs
av aktörernas interaktion men också av skolans historia, kultur och tidigare beslut.
För att kunna förstå och förklara det mikropolitiska spelet är det nöd-vändigt att
förstå varje skolas mikrostruktur.

De förändringar som skett i samhället under 1900-talet kan som Olof Petersson
beskriver det karakteriseras såsom en förflyttning från en vertikal till en mer hori-
sontell struktur.61 De problem och styrmisslyckanden som uppstått kan möjligtvis
också förklaras genom att vertikala styrmodeller inte längre är anpassade till ett mer
horisontellt samhälle. Denna studie är ytterligare en i raden som visar hur vertikala
styrmodeller ”misslyckats”. Att samhällets institutioner verkar ostyrbara utifrån tra-
ditionella hierarkiska modeller behöver dock inte tolkas som ett misslyckande
utifrån mer vidare demokratiska utgångspunkter där begrepp som pluralism, flexibi-
litet, mångfald och kommunikation betonas istället för planering, instrumentell
rationalitet, kontroll, utvärdering och målstyrning. Styrning är en form av teknik för
att förverkliga demokratiska värden, men inte den enda. En tilltagande komplexitet
och fragmentering i samhället kanske till viss del kan uppvägas av att fler individer
engagerar sig och blir delaktiga i olika typer av beslutsprocesser. Eller med sociolo-
gen Alberto Meluccis ord:

På ett annat plan är det uppenbart att representations- och beslutssystemen blir allt fler och
alltmer autonoma. Denna process följer av beslutscentras pluralisering men spridningen
ger också obestridliga fördelar. Slutligen sker det, på ännu ett plan, en tydlig ökning av kol-
lektiva krav och konflikter, i form av sociala rörelser som syftar till att återerövra
motivationen och känslan av handling i vardagslivet. Under sådana förhållanden är det en
illusorisk tro att demokratin bara skulle bestå i en konkurrens om tillgången på statliga resur-
ser. Demokratin kräver i komplexa samhällen villkor som tillåter individer och sociala
grupper att bekräfta sig och erkännas för vad de är eller vill vara. Det krävs alltså betingel-
ser som ökar de individuella och kollektiva meningsskapande processernas erkännande och
autonomi. Att forma, bevara och successivt förändra en självreflekterande identitet kräver
sociala rum som är fria från kontroll och förtryck.62

                                               
61 Petersson, 1989 s 55-65.
62 Melucci, 1991 s 178.
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Den institutionella utvecklingen inom de undersökta skolorna mellan 1986 och
1995 kan tolkas utifrån tanken att samhället håller på att utvecklas från vertikala till
mer horisontella principer. I det horisontella, pluralistiska och öppna samhället blir
institutionerna mer autonoma, självreflekterande och självreglerande. De föränd-
ringar som sker i de autonoma institutionerna beror på en kritisk rationalism där
professionella aktörer kontinuerligt lär sig av sina erfarenheter. Det verkar inte alltför
otroligt att de bilder som presenterats av skolornas institutionalisering 1995 kan tydas som en
övergående fas där konflikten mellan den gamla vertikala målstyrningen och den nya horisontella
självstyrelsen stod och vägde.

Inom den europeiska rättsteoretiska debatten har ett alternativ till den interven-
tionistiska rätten, dvs. rättens roll att förmedla politiska beslut uppifrån och ner
inom ramen för en statlig/kommunal byråkrati, diskuterats. Teubners idé om den
reflexiva rätten innebär att rätten bestäms värdemässigt nerifrån samhällets faktiska
beslutsprocesser. Teubner menar att den interventionistiska rätten blivit överspelad
och för demokratins skull behövs ett alternativ. Den demokratiska processen skulle
därigenom få ett nytt innehåll genom att skapa utrymme för mer direktdemokratiska
lösningar inom ramen för det representativa systemet.

Den reflexiva rätten skulle bättre kunna återspegla de inblandade intressena så att
självreglering blir möjlig. Den materiella rätten skulle därigenom bli onödig efter-
som rättsutvecklingen skulle ske genom fri diskussion mellan företrädare för
berörda intressen. Den statliga rättens funktion skulle vara att skapa arenor genom
procedurregler och därigenom vara passiv. Den reflexiva rättens idé är att skapa ett
regelsystem som ger offentliga beslut legitimitet genom att samtliga berörda in-
tressen får reella möjligheter att påverka. Även Hydén anser att den interventiona-
listiska rätten har spelat ut sin roll. 63 Kan det vara så att den gamla nationalstatens
klassiska former för att tillgodose demokratin har överlevt sig själva? Hur ska man
med rättens hjälp kunna garantera att individer själva ska kunna vara med och ska-
pa sina egna rättigheter och skyldigheter - den reflexiva rätten - i en process som är
fri från överhetsmakt?

När detta skrivs under början av 1999 finns det flera tecken på att skolans praktik
på många ställen genomgår stora förändringar. På allt fler skolor inför man föräldra-
styrelser och nya arbetsformer som bygger på ett mer aktivt elev- och
föräldrainflytande. På flera högstadieskolor tar man bort stora delar av lektionsbun-
den arbetstid till förmån för handledarskap i mindre grupper. Den traditionella
lärarrollen som i hög utsträckning handlat om ett förmedlande av kunskap börjar
förändras till en mer utforskande och handledande roll. Detta kombinerat med in-
formationsteknik och ”internet” kan komma att radikalt förändra förutsättningarna
för organiseringen kring de elever som anses ha behov av stöd i framtidens skolor.

                                               
63 Hydén, 1991 s 86. Se även Carlsson, 1987; Esping, 1994; Gustafsson, 1987 s 25f; Hayek, 1973; Lytt-
kens, 1988 s 25ff; Petersson, 1987, 1989 s 176ff och Teubner, 1983.
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I dagsläget finns det konturer till en ny styrningsfilosofi som på sätt och vis är
motsatsen till styrning, eller mildare formulerat, en indirekt styrning.64 I stället för
målstyrning är slagorden för dagen ”lokal autonomi genom reflekterad praktik” och
ett breddat beslutsdeltagande. Om det lokala självbestämmandet är på väg tillbaka
behövs det ett nytt språk som legitimerar förändringarna. Genom att förbättra lä-
rarnas kompetens och insikter (genom bättre lärarutbildning och fortbildning) kan
den lokala skolan bättre fullgöra sina arbetsuppgifter. I den nya mer individualistis-
ka styrningsrationaliteten uttrycks en förhoppning om att aktörerna skall kunna
styra sig själva utan pekpinnar och centrala direktiv.

Kanske står vi i början av en period av fördjupad demokrati och ett reellt med-
borgarinflytande?65 En central fråga är dock om och hur det lokala självbestäm-
mandets reflekterade praktik kan koordineras med ett politiskt ansvarstagande och
vad i så fall den nya politikerrollen kan innebära.66 En slutsats verkar dock klar: man
kommer att behöva ompröva det politiska systemets funktionssätt och diskutera
nya former av politiska ”styrmedel”.

Slutord

Implementeringsforskningen har på flera sätt vitaliserat den statsvetenskapliga dis-
kussionen sedan 1970-talet. Många empiriska studier har visat brister i hur det
formella politiska systemet fungerar. En bättre förståelse har skapats om hur rela-
tioner mellan politiker och tjänstemän fungerar och vilka problem det innebär att
försöka genomföra politiska beslut. Andra studier har visat på hur människor sam-
verkar och institutionaliserar mer eller mindre fungerande problemlösnings-
strukturer trots eller p.g.a. att det politiska systemet inte fungerar. De två traditio-
nerna har ofta setts som varandras motpoler och debatten mellan olika företrädare
har ofta varit intensiv.

Det är emellertid viktigt att bottom-up traditionen utvecklas vidare.67 Utifrån
denna undersökning skulle jag vilja sammanfatta tre iakttagelser jag gjort som skulle
kunna ses som nya och komplementära utgångspunkter i den implementations-
forskning som bottom-up-traditionen bedriver.

Från besluts- till handlingsrationalitet. En av utgångspunkterna för avhandlingen var
att beslut fattade av ”överordnande” politiska/administrativa institutioner inte au-

                                               
64 Alexandersson & Mårdén, 1997.
65 SOU 1996:162, s 118-121.
66 Man kan också uttrycka detta som; det fundamentala dilemmat för den pluralistiska demokratin är att
organisationer samtidigt bör åtnjuta autonomi och vara föremål för kontroll. Se Dahl, 1982 s 1.
67 Se Sørensen, 1998 s 43-63 för ytterligare förslag och diskussion i denna fråga.
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tomatiskt skulle få ett genomslag i hur aktörerna organiserade sitt arbete. Som tidi-
gare visats är dessa typer av beslut - även på kommunal nivå - ointressanta för att
kunna förklara eller förstå olika skolors sätt att organisera sitt arbete.

Det intressanta i sammanhanget är att även beslutsrationalitet i det ”lilla” sam-
manhanget - något tillspetsat - saknar betydelse. Handlingsrationalitet, socialt
accepterade regler och en lämplighetslogik förklarar bättre hur aktörerna organise-
rar sig och hur man hanterar olika typer av beslutssituationer i skolorna.
Lösningarna eller icke-lösningarna för eleverna är givna och färdiga innan proble-
men uppkommer. Organisering, policy och resursanvändning kan förklaras av
mikrostrukturer och inte av beslutsfattande på skolorna, yttre påverkan eller lokal
kontext. De institutionella ramarna för beslutsfattandet är mer centralt att studera
än beslutsfattandet i sig.

Från en tro om organiseringens betydelse till en upplöst och osäker verklighet. Den organise-
ring som kategoriserats i olika organiseringsmodeller i avhandlingen har en sak
gemensamt, nämligen ”sophinksmodellen” för att hantera löpande problem och
beslut. Sophinksmodellen går både att förstå och kategorisera i skolorna, men varken
processen eller resultatet av policy har någon nära relation till aktörernas intentioner
eller idéer. Aktörernas verklighet karakteriseras av en pressad arbetssituation där
olika formella problemlösningsstrukturer, t.ex. konferenser är frag-menterade och
ofta överlappande. Aktörernas ambitioner och vilja att göra ett bra arbete försvin-
ner i en mångtydig blandning av problem, konflikter och lösningar. Organisering
och policy skapas i en svårtolkad miljö där förutsättningar, handlingar och resultat
blandas utan att aktörerna själva många gånger kan redogöra för sin verklighet.
”Timing” och existerande mikrostrukturer är av helt avgörande betydelse för beslut
om vilka elever som får vilket stöd och när.

Från en tro på traditionell induktion och generaliseringsanspråk till mer begränsade teorier. Att
helt avfärda ambitionerna att skapa en teori rörande institutionell förändring vore
att ”kasta ut barnet med badvattnet”. En sådan teori skulle då bestå av relativt konsi-
stenta påståenden om kopplingar mellan olika fenomen i verkligheten. Den
uppenbara risken med ett alltför ambitiöst teoribyggande är ju som tidigare noterats
att verkligheten kanske inte innehåller några samband. I så fall är den alternativa
strategin att forskaren klarlägger sin strategi så tydligt som möjligt kombinerat med
användandet av idealtyper där vissa drag av institutionaliserings-processer renodlas.

Om man ändå vill vidhålla att det är viktigt att skapa empiriskt testbara teorier
inom området är det nödvändigt att fortsätta det mödosamma empiriska arbetet.
Givet att implementationsstrukturerna kontinuerligt genomgår förändringar för att
möta aktuella problem är det önskvärt att fånga hur och under vilka omständigheter
aktörerna förändrar sitt beteende. Den stabilitet som man ofta kan konstatera i
sättet att organisera sig är här minst lika intressant att förklara som förändrade be-
teendemönster. En begränsad teori inom bottom-up-traditionen bör kunna
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formulera påståenden om varför olika sätt att organisera sig uppkommer och även
varför de förändras och bör bygga på empirisk forskning från olika praktikområden.
Resultaten från detta projekt kan ses som en pusselbit för att bättre förstå institutio-
naliseringsprocesser i en bångstyrig verklighet.
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English Summary

This dissertation analyses how local schools have actually organized to deal with the
policy problem, how to support children with special education needs. The policy problem
researched is familiar to educational practitioners and researchers and is of strong
practical significance in Sweden and in many other countries. The comparisons in
this study concern eleven school districts in eleven Swedish municipalities in 1986
and then again in 1995.

Since the end of the 1970s, it has been a central aim to decentralise basic com-
prehensive education in Sweden. Several reforms have totally remapped the formal
organization structures and how educational resources are allocated from the state
to municipalities. The role of central and regional state administration has shifted
from being highly involved in regulating state grants to evaluating implementation
of state goals. In the middle of the 1980s a special state subsidy, förstärkningsresursen
(or supportive resource: SR-grant), was intended to be used for pupils and schools
with special needs. The rules for allocation and control of the uses of supportive
resources were formally decentralised to the municipal education committees from
the Swedish Board of Education. At the beginning of the 1990s the special SR-
grant was abolished.

The purpose of this study is to describe and explain organized interaction di-
rected towards pupils with special education needs. To achieve this purpose our
ambition has been to reconstruct patterns of behaviour and resource allocation in
the schools. Which factors have affected actual change in behaviour and resource
allocation? Do political circumstances matter and to what extent can economic
funding and cutbacks explain change in organizational behaviour?

Swedish education policy

Compulsory education, for children from seven to sixteen years of age, is adminis-
tered by the municipalities and formally programmed and funded by the national
government. This basic model is of long standing, but several changes have taken
place in recent years. By the end of the 1970s, additional modifications were intro-
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duced, some of which involved fundamental rearrangements in organization and
funding. This was only the start of a small revolution that had taken place by the
end of the 1980s and the beginning of the 1990s. Briefly, the change could be de-
scribed as going from a highly regulated to a goal- and result-oriented system.

The ninth grade comprehensive school was introduced in Sweden early in the
1960s. Politically its basic aims were non-controversial. These emphasized basic
education to provide each child with equal opportunities to develop irrespective of
differences in social background. In schools the basic aims of the reform were less
contested than the means to achieve them.. The means were formalized in the 1969
Curriculum, at a time when schools became heavily criticized for their inability to
give pupils basic knowledge and social training. In the early 1970s, discipline prob-
lems in schools were intensively debated and political pressure increased to review,
once again, compulsory school policy as a whole. A Government commission was
appointed with the more restricted task of reviewing how to help pupils with spe-
cial problems.

In a 1974 report, the Internal Workings of Schools commission (SIA) proposed,
after a series of consultations with unions and local school officials, several changes
that were intended to alleviate problems in schools. The basic direction of the new
policy was decentralization of decision making, and specific proposals included:

1) a new grant-in-aids scheme comprising base resources (75 per cent) and sup-
portive resources (25 per cent). The latter was oriented towards locally specified
needs;
2) a reorganization of schools that built on work units, comprising two or more
classes, rather than the single class concept; and
3) a conception of the comprehensive school as a goal oriented rather than a
heavily regulated organization.

In the late 1980s different research reports indicated that these reforms were in-
sufficient to improve the situation. In a very short time, the minister of education,
Göran Persson, succeeded in dramatically re-organizing Swedish school admini-
stration. First, the main responsibility for teachers was transferred from the state to
the municipalities. This was accomplished through negotiations with two different
teacher unions, which in part explained the outcome. Second, the civil servants of
the National Board of Education, Skolöverstyrelsen, were made redundant. Later a
new central civil service department reappeared with a different name, Skolverket,
with a clear mission to evaluate state goals instead of regulating details. The number
of employees was cut in half. At the same time the civil servants at the County
Education Boards, Länsskolnämnderna, were made redundant. From this time
there was no county state administration for schools in Sweden.
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Parallel to these changes in school administration, a new funding system was to
be implemented for all state social programs administered by the municipalities. In
1993 this development resulted in a scheme that was simple and straightforward.
All special state subsidies were united in one general grant. Combined with the
overall economic depression at the beginning of the 1990s this meant that the mu-
nicipalities received one decreasing ”bag of money” from the state. Since then
different social needs have had to compete at the municipality level. A lot of politi-
cal controversies were in practice decentralized to local politicians, although the
formal responsibility remained a task for central government.

The organization of local education

Municipal elections in Sweden are held every fourth year (in 1986 it was every
third), concurrently with Parliament elections. The municipal council is directly
elected by the voters. The council, in turn, elects the members of the municipal ex-
ecutive committee and various specialized committees. It also appoints the
chairpersons of the committees. Members (and substitutes) of committees are fre-
quently elected on a party proportional basis. The leading representatives of the
local parties are elected to the executive committee and other specialized commit-
tees. A new Local Government Act (1991) meant that municipalities were allowed,
with few restrictions, to form whatever committees they liked. For example, only
one municipality - in this project - had a clear cut education committee in 1995
whereas every municipality had one in 1986.

The municipal education committee is in charge of the elementary and upper
secondary schools as well as some adult education, and many of these tasks come
under special state legislation. The education committee prepares an important
range of policy and administrative issues for decision in the municipal council, such
as appointing teachers, building schools and organizing transportation and school-
meals. About 50 percent of the total expenses are covered by the municipalities
themselves. The 284 municipalities in Sweden have their own right to levy taxes.
One of the more important tasks of the education committee is to apportion mu-
nicipal school-districts. Each municipal school district is headed by an Education
Officer. He or she is in charge of, together with a few assistants, the pedagogical
work of schools in a district. In 1986 the Education Officer was appointed by the
County Education Board, not by the municipal education committee, and was re-
sponsible for the budget and planning the work of the schools in his district and
other functions defined in special legislation.
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Selection of municipalities and schools

Care has been taken to achieve, even with a small number of research sites, sites as
different as possible in political configuration, education system, education needs
and economic situation. One consideration was to include the range of typical, po-
litical configurations. In Sweden, these are relatively simple to delineate because the
importance of a cleavage along socialist and bourgeois political party lines is well
documented, and so is the importance of the competitiveness of local politics. Mu-
nicipalities selected, therefore, belong to one of three groupings: safe social
democratic/socialist municipality; safe bourgeois party; and municipalities with
competitive politics. The selected municipalities also vary considerably in size of
population and are situated in different parts of Sweden.

In each municipality one local school district was selected for study, and in each
school district the study focuses on the upper level of the comprehensive school.
Care has been taken to select schools of a certain size and to find schools with
non-selective school populations. The same schools were studied in 1995. This dis-
sertation concentrates on comparing schools between 1986 and 1995.

Field work and implementation structure approach

This study compares the manner in which local schools organize to address the
policy problem of support for pupils with special needs. The formal organization
structures of Swedish schools are easily established from documents. But to unravel
the manner in which members of local schools actually organize, a semi-structured
interview technique was used. This involved intensive interviewing and conse-
quently, the number of research sites needed to be kept low. The implementation
structure approach used in research relies primarily upon semi-structured interviews
with members of schools to identify who is involved in the tasks of defining needs,
deciding priorities among needs, mobilizing resources to alleviate needs and evaluating the work.
The four roles/functions were used to identify who, if anybody, performed the
tasks implied. If nobody was involved, or if the connection between functions went
unmentioned in a school/municipality, problems were expected. From the teachers
selected as the point of entry into schools, the interviewing proceeded to other
members of the municipal educational system, within or outside the local school
district. About 5-10 individuals at every site were interviewed, both in 1986 and in
1995. To confirm the interviews a survey to all the teachers in every school was
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administered. The third set of data are measures of the actual allocation of re-
sources directed to education and special education in every school.

The point of departure in this study does not suppose particular systems of be-
haviour. Instead, the method is inductive and the principal purpose has been to
reconstruct the behaviour of those studied when confronting the policy problem.
No effort have been made to evaluate results at the level of individual pupils. The
statistical material is descriptive and treats group size, subjects, remedial teaching
and number of weekly teacher hours. The study compares both the patterns of or-
ganized interaction and the final distribution of resources. According to Hanushek,
the relevance of research in this respect are vitally important to better understand
and to improve policymaking:

Simply knowing that some districts might use added resources effectively does not provide
any guide to effective policy, unless many more details can be supplied. Most importantly,
it is necessary to have a description of the decision-making process or the details of effica-
cious uses of resources, but such information is not forthcoming from existing research
(Hanushek, 1994 p.7).

Expectations and Results

One conclusion from the interviews in 1986 was that political intentions and the
special SR-grant had minor or non-existent implications for the work being done in
schools. It was of no interest where resources came from. This same conclusion
can still be made in 1995. The review of how municipal education committees or-
ganized allocation of the SR-grant in 1986 did not indicate that they had acted to
develop areas or criteria to direct more actively the use of resources in schools. This
study argues that the capacity of municipal education committees to actively par-
ticipate in the work has actually deteriorated. Decentralization of formal powers in
combination with declining resources actually worsened the situation in this respect
between 1986 and 1995. One can see that variation between schools in respect of
total resources in the schools has declined, but to a level under the expected total
amount of resources in 1986. In a comparison between schools on how schools
actually have allocated resources to different education purposes, the finding is that
the variation is immense both in 1986 and 1995 - but in different ways. Some
schools gave priority to lowering the group average while others made their priority
special education teachers. In both cases there is no evidence that pupil needs had
anything to do with these priorities. The lack of evaluations for pupils with special
needs is the foremost problem for both those with responsibility for schools and
for the implications at higher levels.

Systematic evaluations were not apparent in 1986, nor in 1995. The uncertainty
among teachers and administrators about the situation for pupils with special needs
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was immense in both years. The shift in formal structures - decentralization and
goal-directing - and financial allocation in Swedish municipalities have had small or
no effect on those actually working in schools. The empirical material shows that
cutbacks in resources can explain - in different ways - changes in behaviour and for
allocating resources. Traditionally, decentralization means that central government
delegates powers to subordinate structures. This dissertation argues that the central
government has delegated something it never had in the first place. If confidence
and legitimacy are important features for the political system, the implications are
both serious and troubling.
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