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Förord 

 

Tack till alla som gjorde den här uppsatsen möjlig att genomföra, tack 

till rektorerna som var väldigt positiva till min studie. 

En eloge till min handledare Krister Persson som gav mig råd om olika 

infallsvinklar att angripa problemområdet,hans kunnighet inom 

utbildningspolitik och kulturgeografi hade en stor betydelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Utifrån att jag läste en artikel i Dagens Nyheter den 8 mars 2011 som handlade om att det finns 

stora skillnader på hur kommunerna fördelar sina resurser som satsas på skolan, i ett senare  

skede bildades ett intresse för resursfördelningssystemet. Syftet med den här studien är att 

undersöka om det finns ett samband mellan förstärkningsresurser och elevernas resultat, eller 

om det kan bero på en socioekonomisk faktor. Resursfördelningssystemet kommer att jämföras 

mellan två kommunala skolor och en friskola, där jag valde att fokusera på en kommun, 

Karlskoga. Metoder som kommer att användas är en kvalitativ metod med intervjuer med 

rektorer från tre utvalda skolor. Kvantativt material från Skolverket ochSCB. Min analys visar på 

att  det inte finns ett klart samband mellan förstärkningsresurser och elevernas resultat utan att 

analysen visar på en förmodad socioekonomisk faktor som styr. I jämförelsen av de tre olika 

skolorna visar på att det finns två olika sorters skolor,( motpoler) som möts i 

resursfördelningssystemet, med friskolan som en vågskål.  
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Kapitel 1: Inledning                                                                                                               

1.1 Introduktion 

I Dagens Nyheter kunde man den 8 mars 2011 läsa om en ny rapport från Lärarnas riksförbund, 

”Skolans finansiering ur ett likvärdighetsperspektiv.” Flera fallstudier har gjorts i ett antal 

kommuner om resursfördelningssystemet. Enligt  rapporten från Lärarnas riksförbund finns det 

stora skillnader på hur kommunerna fördelar sina resurser som satsas på skolan. Kommunernas 

skillnader i undervisningskostnader i skolan varierar mycket, den här rapporten visar också  på 

ett samband mellan undervisningskostnad och elevernas resultat. Enligt  rapporten ” Skolans 

finansiering ur ett likvärdighetsperspektiv” satsar en del kommuner över 60.000 kr/elev medan 

andra kommuner har en mycket lägre undervisningskostnad. Sävsjö är exempelvis en 

glesbygdskommun som satsar 31.800 kr, men Arjeplog som också är en glesbygdskommun, 

satsar 62300 kr per elev och år i grundskolan. Med detta som bakgrund startades det en debatt 

om stora skillnader i resursfördelningen till skolan. Eftersom jag arbetar som lärare i 

grundskolan så har jag haft intresse för den här problematiken om resursfördelningen i skolan i 

många år. Utifrån detta kommer den här studien att handla om resursfördelningen i skolor. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett  samband mellan 

förstärkningsresurser och elevernas resultat, eller om det kan bero på en socioekonomisk 

faktor. Resursfördelningssystemet kommer att jämföras mellan olika skolor, i den här studien 

kommer fokuseringen att ligga på kommunala skolor och friskolan i en utvald kommun.   

 Utifrån denna syftesformulering vill jag formulera till ett antal  frågeställningar: 

- Kan skolvalet vara en grundläggande faktor till att en del skolor har en högre 

elevkostnad än andra skolor? Finns det en skillnad på elevkostnader i en kommunal 

skola och i en friskola? 

 

- Kan det geografiska läget på skolorna ha en betydelse för resursfördelningen? Har det 

en betydelse vilket område skolan är belägen i? 

 

- Finns det ytterligare några andra betydande bakomliggande faktorer? 
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1.3 Studiens fokus och avgränsningar                                                                                   

Jag har valt att avgränsa mig till en kommun, Karlskoga. Jag har gjort denna geografiska 

avgränsning på grund av att det  finns väldigt lite  studier kring detta problemområde i 

Karlskoga. Jag har valt att inrikta mig på tre  Förskola - 6 skolor, två kommunala skolor och en 

friskola. Skolorna är  en landsbygdsskola och två tätortsskolor men olika belägna i tätorten. Där 

den ena ligger i perferin och den andra mer centralt. Studien kommer att ge ett geografiskt 

perspektiv utfrån resursfördelningens rumsliga mönster i en jämförelse mellan de tre olika 

skolorna. 

1.4 Disposition 

Kapitel 1, inleder  med inledning som innehåller syfte och frågeställningar och studiens fokus 

och avgränsningar. Kapitel 2, detta kapitel tar upp ett metodavsnitt och olika begrepp, 

begreppen är resurs, resursfördelning, särskilda behov och segregation, de begreppen förklaras 

ytterligare i studien för att underlätta för läsaren.Kapitel 3, här beskrivs de olika teoretiska 

utgångspunkterna och tidigare forskning. Tidigare forskning är hämtad från 

Skolverket(1995,2011), SCB(2007), Trumberg(2011), Molina(1997,2005) och Nordström och 

Åslund(2009). Forskningen fokuserar på styrdokument för skolan, eftersom styrdokumenten 

har en betydande roll för resursfördelningen. Studien kommer  att diskutera segregationens 

effekter på  resursfördelningen i skolan. Skolreformer som är betydande för val av skola 

kommer att tas upp, liksom ett avsnitt om fristående skolor Det kommer även att läggas en 

tyngd på den tidigare forskningen om resursfördelning och resursfördelningsmodeller. Kapitel 

4, tar upp avhandlingens empiriska del innehåller ett kvantativt  statistiskt material från SCB 

och Skolverket. Det kvantativa materialet i studien kommer att diskutera kostnader i skolan i 

Sverige, Örebro län respektive Karlskoga. Kvalitativa data kommer att presenteras i studien, 

fokuseringen i det kvalitativa materialet  kommer att utgå från olika intervjuer. Intervjuerna  

har gjorts med olika rektorer i den utvalda kommunen, de belyser olika perspektiv som kommit 

fram under intervjuerna utifrån problemområdet, resursfördelningssystemet. Kapitel 5, avslutar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

med en analys som kommer att diskuteras  utifrån ett geografiskt perspektiv på skolans 

resursfördelning både teoretiskt och empiriskt material.  Analysen kommer att avslutas med en 

slutdiskussion med egna resonemang utifrån syfte och frågeställningar. 
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Kapitel 2 

2.1 Metod 

Den kvalitativa delen av studien kommer att baseras på intervjuer med rektorer från de tre 

utvalda skolorna. Intervjumaterialet används för att belysa hur rektorerna upplever att 

resursfördelningen i kommunen används. De utvalda rektorerna har valts ut på grund av att 

representerar olika områden i kommunen, ett på landsbygden, ett ytterområde och ett centralt 

område. Har valt  de skolorna för att kunna se om det finns en tydlig bild av olika 

bakomliggande faktorer som styr resursfördelningen. Studien innehåller också kvantativt  

statistiskt material från SCB, kommer att behandla det material  som finns i Sverige under 

perioden 2006-2010. Ett statistiskt material från Skolverket från 2010 som visar på länets 

undervisningskostnader i grundskolan. Redovisar också material som behandlar Karlskogas 

kostnader för skolan. Valde både kvalitativa och kvantativa material till den empiriska studien 

för att kunna se helheten av resursfördelningen i skolorna.    

2.2 Begrepp 

Begrepp såsom resurs,resursfördelning, särskilda behov och segregation kommer att användas 

flera gånger i studien. Därför behöver dessa begrepp förklaras för att de ska vara lättare att 

förstå när de används i sitt sammanhang i studien. 

Resurs:  Den tillgång som är känd och åtkomlig för viss verksamhet, i vid bemärkelse ett medel 

för att underlätta uppnående av ett visst mål. I skolans värld räknas de olika resurserna oftast 

utifrån det antal elever som finns på varje skola. Ibland kan varje skola få extra resurser om det 

finns ett antal elever som behöver extra stöd för att uppnå de olika målen i kursplanerna.  I en 

del kommuner kan skolorna också få extra stöd om det finns många elever med föräldrar som 

är arbetslösa, med utländsk bakgrund eller andra socioekonomiska faktorer.     

Resursfördelning: Fördelning i en befolkning av inkomster, förmögenhet och                                             

konsumtionsmöjligheter. Resursfördelningen i skolan baseras på den budget varje kommun har 

att tillgå. 

Särskilda behov: En elev som oftast behöver ett särskilt stöd med hjälp av extra resurser som 

kan vara till hjälp för att eleven ska uppnå de uppställda målen. (Skolverket) 

Segregation: I ett geografiskt perspektiv definieras den ofta som det rumsliga åtkiljandet av 

befolkningsgrupper,speciellt med tanke på deras boende där den geografiska åtskillnaden finns 

mellan olika befolkningsgrupper eller uppdelningen mellan 

bostadsområden,arbetsplatsområden och skolor. (Trumberg,2011, s.21) 
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 Tre olika typer av segregation brukar framhållas: 

 Demografisk segregation: rumslig åtskillnad mellan individer av olika kön, ålder och 

hushållstyp. Denna typ av segregation kan uppstå genom koncentration av vissa typer av 

kategoriboenden, exempelvis äldre boende, och studentlägenheter. 

 Socioekonomisk segregation: rumslig åtskillnad mellan individer som tillhör olika social-, 

ekonomisk-och yrkesgrupper. 

 Etnisk segregation: rumslig åtskillnad mellan individer som tillhör olika kulturer, 

folkgrupper, raser och religioner.(SCB,2007, s.13) 

 

I den här studien kommer segregationsbegreppet  såsom  etnisk segregation och 

socioekonomisk segregation att involveras i min undersökning av resursfördelningsystemet i 

olika skolor.  

 

Kapitel 3 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning                                    

Inledningsvis började jag forskningen med att leta i UB:s databaser där sökorden var 

resursanvändning, resursfördelning och segregation, för att se om det fanns någon tidigare 

forskning om detta ämne. Segregation var det  sökord som det hade forskats mest om, framför 

allt om boendesegregation. I det här kapitlet kommer jag att redogöra det huvudsakliga 

innehållet som hittades och ligger grund för den teoretiska delen av studien.   

Den första delen av den teoretiska studien kommer att inriktas på styrdokument som  all  

personal som arbetar med undervisning av elever i skolan har att följa. Studien kommer att 

inrikta perspektivet på de nationella mål som riksdag och regering har utarbetat för skolan. De 

nationella målen har pedagoger att sträva efter för att ge en undervisning som svarar mot de 

uppställda målen. De styrdokumenten är skollagen, läroplaner och kursplaner. Jag har valt att 

inrikta mig på utdrag från skollagen och läroplanen som är relevant för min studie. 
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3.1 Skollagen 

Riksdag och regering har beslutat om en skollag, läroplaner och kursplaner.(SKOLFS 2010:37, 

SKOLFS 2011:19) I dessa anges de nationella målen för skolan. I skollagen under Skolans 

värdegrund och uppdrag finns det en viktig paragraf om att utbildningen i skolan ska vara 

likvärdig.  Alla barn och ungdomar ska, oberoende av kön,geografisk hemvist samt sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn 

och ungdom. Utbildningen ska inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i 

landet. Skolorna i Sverige ska inte utforma sin undervisning på samma sätt, det betyder inte att  

resurserna ska fördelas lika, men att varje skola ska ta hänsyn till elevernas förutsättningar och 

behov(skolverket 2009, 2011, s.7-11) 

I läroplanen finns det en paragraf som heter Rektorns ansvar och som reglerar att rektorn har 

det övergripande ansvaret för att skolan inriktar sin verksamhet mot  de nationella målen och 

kunskapskraven som riksdag och regering har utarbetat för skolan.   

Rektorn har ansvaret för att: 

 resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas   

utveckling  som lärare gör,(Skolverket 2011 s.19) 

I rapporten från Skolverket som behandlar resursfördelning utifrån föresättningar och behov, 

anser skolverket att: 

 resurser har betydelse för resultaten och då särskilt för yngre barn och elever 

med en mindre   gynnsam socioekonomisk familjebakgrund.(Skolverket 2009) 

Sammanfattningsvis så reglerar skollagen och läroplanen  att all utbildning ska vara likvärdig   

oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden. Det spelar 

ingen roll var i landet du går i skola, om det är i storstäder eller mindre bruksorter eller om det 

är en kommunal skola eller en friskola. För alla skolor i Sverige har dessa styrdokument att följa 

för att driva sin verksamhet. Då skall deras undervisning av elever vara likvärdig.  Det 

övergripande ansvaret för att verksamheten driver en likvärdig utbildning har rektorn på varje 

skola. Rektorn har även ansvaret för att resursfördelningen och stödåtgärder riktas åt rätt håll, 

där de behövs mest. Elever från familjer med knappa resurser är mer beroende av extra stöd 

för att deras skolresultat ska förbättras. Skolor som ligger i bostadsområden med  låg 

utbildning, arbetslöshet, missbruk och stor invandrartäthet är mer beroende av  en större 

resurstäthet än andra områden som inte har dessa faktorer i lika stor utbredning. 
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3.2 Betydande skolreformer 

Några betydande skolreformer var rätten att välja skola och att kommunerna skulle finansiera 

friskolorna. 1992 infördes en ny  reform angående rätten att välja skola, den gjorde det möjligt 

för föräldrar att välja skola för sina barn. De kunde fritt välja bland skolorna i kommunen om 

det fanns plats.  Innan den här reformen kom var det huvudsakligen närhetsprincipen inom 

varje skolas upptagningsområde som existerade. Samma år kom även beslutet att kommunerna 

skulle finansiera de godkända friskolorna. 

Elevens hemkommun betalar ett bidrag till friskolan, som beräknas efter samma pinciper som 

kommunen använder vid fördelning av resurser till de egna skolorna. 

Ett annat motiv för denna reform var en ökad valfrihet och ökat utrymme för skolorna att skapa 

en egen pedagogisk profil för att skapa ett större engagemang för skolan. Det skulle även skapa 

incitament för kostnadseffektivitet och ökad kvalitet genom konkurrens om 

eleverna.(prop.1991/92:95) 

3.3 Fristående skolor 

Enligt Friskolornas riksförbund finns olika fristående skolor med olika inriktningar, läsåret 

2010/2011 var 741 friskolor av totalt 4626 skolor i landet. Störst är andelen friskoleelever finns i 

storstadsområden. Upplands Väsby är den kommunen det finns mest friskolor, en tredjedel 

finns i Stockholms län. Det finns olika profiler, Allmän inriktning: varav Speciell pedagogik, 

Ämnesprofil(dans, musik, idrott), Språklig/etnisk, Konfessionel(kristen, muslimsk och judisk), 

Waldorf(alternativ pedagogik). 

Friskolorna är ofta mycket små i förhållandevis till de kommunala skolorna. Friskolor drivs med 

en annan huvudman än de som kommunen driver. Huvudmannen kan vara aktiebolag, ideell 

förening, ekonomisk förening, stiftelse eller handelsbolag. Det finns friskolor  som är 

grundskolor och gymnasieskolor. En fristående skola ska vara öppen för alla som vill gå där, den 

behöver inte finnas i den kommunen man är skriven i,   utan man kan välja en friskola från en 

annan kommun.  Har Statens skolinspektion gett tillstånd att driva en friskola är den oftast 

berättigad till bidrag från hemkommunen  och då är hemkommunen skyldig att betala bidrag till 

skolan för varje elev som går där. Bidraget från hemkommunen baseras på kommunens 

skolpeng. De fristående skolorna får inte ta ut några avgifter för att söka till skolan om de har 

rätt till bidrag från kommunen. Men det är vanligt att platserna inte räcker till och då kan 

friskolorna använda sig av kötid, närhetsprincipen och syskonförtur vid intagningen. Vid en del 

utbildningar, är det vanligt, såsom i musik eller dans, att det används ett färdighetsprov, men 

det får inte ses som ett villkor för att eleven/eleverna ska tas in på friskolan. I vissa fall om 

eleven behöver ett särskilt stöd kan kommunen neka till bidrag om det redan på en kommunal 



12 
 

skola finns resurser för den eleven. I de fall som det förekommer kan friskolan nekas till att ta 

emot eleven. (friskola.se)  

3.4 Skolsegregationen 

Här kommer jag  diskutera ett avsnitt om boendesegregationen som har en betydande roll för 

skolsegregationens orsaker och dess konsekvenser.  

Skolverket(1995) har utvärderat rätten att välja skola och har kartlagt elevers skolbyten och de 

faktorer som var betydande var skolbarnens boende, flyttningar och invandring. 

Boendesegregationen fått en ytterst betydande roll på elevsammansättningen i skolan,13442 

elevers byte av skola har studerats i 12 kommuner. I 60 % av de aktuella elevernas skolbyten 

skedde vid skolstart och stadieövergångar såsom år 4 och år 7. En tredjedel av eleverna valde 

en friskola istället, de viktigaste orsakerna till att skolbarnsföräldrarna bytte skola, var ofta att 

få en lugn stabil lärare med gott rykte. Det lades också stor aspekt på att skolan hade tydliga 

krav på kunskaper, uppförande och ordning, även att skolan tar hand om elever med 

svårigheter. I undersökningen av skolbytarna var eleverna mest positiva till att kunna välja  

skolor  med olika profiler och inriktningar. Enligt Skolverket kan de se att 

elevsammansättningen förändras efter nya mönster, att den socioekonomiska segregationen 

mellan olika skolor ökar, med avseende på utländsk bakgrund. Skolverkets studie förklarar att 

endast en del av segregationen beror på faktorer som föräldrarnas utbildningsnivå och utländsk 

bakgrund.  I studien kan de se att elever med hög studiemotivation och starkt engagemang i 

läsning samlas på skolor där det går andra elever med hög studiemotivation.  

 

 

I Irene Molinas (1997) avhandling Stadens rasifiering Etnisk boendesegregation i folkhemmet 

skriver hon om att ofta hänvisas invandrade hushåll till bostadsområden med redan låg status i 

samhället. Det finns typiska socioekonomiska områden,eller områden som hon definierar som 

lågstatusområden, vanligaste är de områden med miljonprogramsbostäder som ofta ligger i 

ytterområden runt om i Sverige. Molina(2005) har tillsammans med Integrationsverket en 

förklaring på varför vi har ett segregationsmönster i boendet. De svenska bostäderna är 

uppdelade i olika former som hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt, då kan det ses som ett 

rumsligt seperationsmönster. De är skilda i rummet  eftersom de representeras ofta av olika 

hustyper, områden med hyresrätter domineras av flerbostadshus och områden med 

äganderätter  domineras av småhus. Bostadsrätterna kan ha en större variation av olika 

hustyper.  Ofta bor personer med utländsk bakgrund i hyresrätter och de med  utomeropeiska 

bakgrunder placeras i miljonprogramsområden som ofta finns i stadens ytterområde. 
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Tidigare forskning  visar på att skolsegregationen styrs av boendesegregationen,eftersom det är 

vanligast att barn från samma bostadsområde går i skolor med andra från samma 

bostadsområde, den etniska segregationen beror till största delen av en 

boendesegregation.(Nordström och Åslund, 2009, s.68)  

Enligt Nordström och Åslund beror det på att kommunerna själva kan välja hur stort 

upptagningsområdet ska bli och hur det ska se ut, upptagningsområdet behöver inte grundas 

på närhetsprincipen, eftersom skolvalsreformen har gjort det möjligt att välja en annan skola i 

ett annat upptagningsområde. Men att föräldrar ofta vill att deras barn ska ha nära till skolan, 

de diskuterar i sin avhandling om vikten av förbättrade kommunikationer för att göra det 

enklare att öka viljan och göra det möjligt för alla att kunna söka till den attraktiva 

skolan/skolorna och på det sättet göra skolsegregationen minskad.(Ibid, s.89) 

Trumberg skriver i sin avhandling om en  White-flight”- problematik att det är elever med 

svensk bakgrund som väljer bort det resurssvaga området och att det är de som är ekonomiskt 

kababla att välja en annan skola i ett annat område.(Trumberg, 2011, s.279) 

 

Det  kulturgeografiska perspektivet på det rumsliga segregationsmönstret är att 

skolsegregationen har en betydande roll, eftersom alla familjer inte har lika möjlighet att välja 

skola. De socioekonomiska faktorerna spelar en viktig roll eftersom alla familjer inte är  

ekonomiskt kapabla att välja den attraktiva skolan/skolorna. Skolvalsreformen är  en 

bidragande orsak till det rumsliga segregationsmönstret  i de olika skolorna som växer fram där 

de olika studierna som gjorts kan se ett utbrett segregationsmönster växa fram. Elever med 

svensk bakgrund har möjlighet att byta skola jämförelsevis mot elever med en utländsk 

bakgrund som ofta inte har en ekonomisk möjlighet att byta skola, det forskare ofta kan se i 

deras studier är att skolvalsreformen är en möjligjörare till ett etniskt segregationsmönster i de 

olika sortens skolor.  
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3.5 Resursfördelning 

I Skolverkets rapport om resursfördelning(2009) skriver de om att det finns en grundläggande 

kommunal styrning eftersom kommunerna är ekonomiskt ansvariga för skolan. Det 

kommunalekonomiska utjämningssystemet finansierar till stor del kommunernas ekonomi när 

det gäller utbildning. Budgetprocess och resursfördelning har en central roll i kommunens 

beslut. Kommunen har ett ansvar för resursfördelningen för att skolor har de resurser de 

behöver och att eleverna ska få en likvärdig utbildning. De har även ett ansvar för uppföljning, 

utvärdering och tillsyn.  De har skyldighet att se de pedagogiska resultaten och att resurserna 

har använts på det sättet som det var tänkt och att det har gett avsedda resultat ex för elever i 

behov av särskilt stöd.  

Resurser för lokalhyra är en stor post i budgeten och kan minska andra resurser. Speciellt i tider 

med mindre elevantal, så kan tomma lokaler påverka  fördelningssystemet. Skolverket skriver i 

sin rapport att två tredjedelar av Sveriges kommuner, har tilläggsresurser för särskilt stöd. 

Öronmärkta tilläggsresurser för särskilt stöd utgör en större andel än för tilläggsresurser för 

socioekonomiska faktorer. En tilläggsresurs för socioekonomisk faktor innebär att 

grundskolorna har en hög kvot av barn till lågutbildade föräldrar, många barn med utländsk 

bakgrund eller många barn till arbetslösa. Stockholm, Göteborg och Malmö tar hänsyn till den 

socioekonomiska strukturen när de fördelar resurserna. Eftersom de har stor skillnad på  

bostadsområdenas struktur, en del områden har hög kvot av låg utbildning och utländsk 

bakgrund. Tilläggsresursen kan utgå från hur många elever som går i grundskolan eller 

bostadsområdets struktur. Ofta finns det hög andel som väljer andra skolor än den närmaste 

grundskolan.   
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3.6 Resursfördelning till friskolor 

Kommunerna ska enligt skollagen ge bidrag till fristående skolor efter samma grunder 

som används  vid tilldelning av de egna skolorna. (Skolverket 2009) 

Tre av tio kommuner svarar på skolverkets enkät att de inte fördelar resurser  efter samma 

fördelningsmodell som till sina egna skolor.   

Bidraget ska bestämmas med hänsyn till skolans åtagande och elevers behov efter 

samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna 

grundskolorna.(skolverket 2009) 

Kommuner anser att de samma fördelningsmodell men att bidraget till friskolorna minskar med 

ett skolpliktsavdrag men i övrigt ser fördelningsmodellen likadan som till kommunens egna 

skolor. 

Skolverket menar att till stor del att kommuner har ett sätt att finansiera och organisera stöd till 

elever med särskilda behov och det inte går att överföra till friskolor. Hälften av de tillfrågade 

kommunerna  fördelar sina resurser genom äskanden, dialog och anpassningar av förra årets 

budget. Använder sig kommunen den här fördelningsmodellen kan det vara svårt att överföra 

till friskolorna och därför  ser modellen helt annorlunda ut.  

 

 

3.7 Resursfördelningsmodeller 

 Skolverket(2009) anser  att varje kommun skall ha en resursfördelningsmodell, men anser även 

att det inte finns en någon idealisk modell att tillämpa. De vanligaste modellerna är: 

1) Kommunen ger samma summa för samtliga elever. Beloppet utgår alltså enbart på 

elevantal. 

2) Resurserna baseras på föregående budget. 

3) Resursfördelningen tar hänsyn till skolornas”socioekonomiska struktur” och/ eller 

enskilda elevers behov.(Lärarnas tidning, 2012, s.6) 

Lärarnas tidning( 2012) har jämfört elevresultat i 18 kommuner som enbart använder modell 1 

och 2 med 18 kommuner som tillämpar modell 3. Jämförelsen har gjorts med hjälp av Salsa, 

som är Skolverkets arbetsverktyg för lokala sambandsanalyser och är ett sätt att se på 

elevernas resultat.  
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 Resultatet visar att eleverna i de kommuner som tillämpar den socioekonomiska 

fördelningsmodellen i högre utsträckning presterar bättre än förväntat när hänsyn tas 

till elevernas bakgrund.(Lärarnas tidning, 2012, s.6) 

Modeller med en volymbaserad del och tilläggsresurser är den vanligaste fördelningsmodellen. 

En del kommuner använder sig av den här men enligt Skolverket kan det vara svårt för de 

mindre kommunerna att visa på att de har en resursfördelningsmodell, det finns en okunskap 

om de olika resursfördelningsmodeller som finns.(Skolverket 2009) 

 

 

 

Kapitel 4 Avhandling 

4.1 Grundskolans kostnader i Sverige 2006-2010 

I det här avsnittet av uppsatsen kommer jag först att belysa grundskolans totala kostnader i 

Sverige. Studien kommer att visa på Sveriges grundskolors kostnader totalt  för att i ett senare 

skede att dela upp skolorna i kommunala skolor och friskolor.  Varje kommun lämnar en 

kvalitetsredovisning till skolverket som statistiska centralbyrån bearbetar och får fram statistik 

om grundskolans totala kostnader. 

 Jag har använt SCBs senaste statistiska material som är relevant för studien. Under SCBs 

senaste mätningsperiod 2006-2010 var den totala kostnaden för grundskolan 78,6 miljarder 

kronor. I den totala kostnaden ingår kostnader för undervisning, lokaler och inventarier, 

skolmåltider, skolskjutsar och reseersättning, läromedel och annan utrustning, elevvård och 

övriga kostnader.(SCB,UFO514, s.11) 

I tabell 1 visas kostnader för samtliga huvudmän(min anm. Rektorer), den första tabellen räknas 

i miljader kr för de olika posterna, för att kunna ge en helhetsbild på skolans totala kostnad. 
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Tabell 1: 

Grundskolans kostnader per kostnadsslag och huvudman, 2006-2010 i löpande pris: 

Samtliga huvudmän 2006 2007 2008 2009 2010 

Undervisning       36966       38002       38968       38410      38696 

Elevvård         1695         1770         1852         1894        1993 

Lokaler/inventarier       14083       14300       14898       14973      15436 

Skolmåltider         4317         4442         4622         4688        4787 

Läromedel/utrustning/ 
skolbibliotek 

        2833         2817         2889         2870       3102 

Skolskjutsar/reseersättning         2330         2366         2470         2538       2560 

Övriga kostnader       11713       11534       12002       11881     11805 

Total kostnad       74056       75296       77902       77436     78558 

(Källa: SCB) 

I total kostnad ingår kostnaden för nystartade och nedlagda friståendeskolor, d.v.s skolor som 

inte har haft sin verksamhet under hela året. Även kostnader för skolskjuts och elevhem  för 

sameskolan ingår. Kostnaden för dessa var 2006: 121 mnkr,2007: 69 mnkr, 2008: 203 

mnkr,2009: 192 mnkr, och för 2010:190 mnkr.(ibid, s.31) 

Skolans totala kostnad för 2006 var 74,056 miljarder kr och för år 2010 var kostnaden 78,558  

miljarder kr. Kostnaden hade ökat med 4,502 miljarder kr. Den totala undervisningskostnaden 

var 36,966 för år 2006 och för år 2010 38,966, en ökning med 2 miljarder kr.  

Förtydligande av  kommunala skolor och fristående skolors kostnader. För att  ge en tydligare 

bild av kostnaden för år 2006 och 2010, har de kolumnerna räknats om i procentsats, för de 

kommunala skolorna och friskolorna utifrån den totala kostnaden.  

Tabell 2: Kommunala skolors kostnader  

Kommunala skolor 2006 2007 2008 2009 2010 

Undervisning 34067(50%)    34807      35437      34621 34558(49%) 

Elevvård    1605(2%)      1669        1731        1762 1843(3%) 

Lokaler/inventarier  12970(19%)    13081      13529      13501 13782(19%) 

Skolmåltider    3925(6%)      4001        4125        4164 4211(6%) 

Läromedel/utrustning/ 
skolbibliotek 

   2526(4%)      2480        2528        2500 2680(4%) 

Skolskjutsar  2329(3%)      2364        2468        3538 2559(4%) 

Övriga kostnader  11036(16%)    10779        8727        8524 10883(15%) 

Total kostnad   68458    66818      68545      67610 70516 

(Källa: SCB) 
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Vilka poster som ryms i övriga kostnader benämns inte i det statistiska materialet. 

Undervisningskostnaderna visar på 51,5% år 2006, jämförelsevis 49% år 2010. Vad som kan 

utläsas av det statistiska materialet är att den största posten för kommunala skolor är 

undervisningskostnaden. 

 

Tabell 3:  Fristående skolor 

 

Fristående skolor 2006 2007 2008 2009 2010 

Undervisning    2889(53%)        3184        3522         3779    4127(53%) 

Elevvvård         90(2%)           101          121           131      150(2%) 

Lokaler/inventarier    1104(20%)         1210        1360         1463   1646(21%) 

Skolmåltider      390(7%)           439          494           522     573(7%) 

Läromedel/utrustning/ 
skolbibliotek 

     305(6%)           335          359           368     420(5%) 

Övrig kostnader      668(12%)           741        1290           808     908(12%) 

Total kostnad    5446         6010        6652         7254   7825 

(Källa: SCB) 

Posten skjolskjutsar nämns inte i det statistiska materialet för Fristående skolor. 

De kommunala skolornas kostnader är betydligt större än de fristående skolorna. 

Undervisningskostnaderna för en kommunal skola var år 2006  34067 mnkr och för fristående 

skolor 2889 mnkr. Undervisningskostnaderna var år 2010 34558 mnkr. och för fristående skolor 

4127 mnkr. I skolverkets statistik(2011)över skolor finns det i Sverige 4616 grundskolor med 

888658 elever.  Därav 3850 st kommunala skolor och 761 st fristående skolor, antal elever som 

går i kommunala skolor är 776356 och i de fristående skolorna är antalet elever112144. De 

kommunala skolorna är betydligt fler än de fristående skolorna, utifrån Skolverkets och 

Statistiska Centralbyråns statistik(2011) har det en betydelse att antalet kommunala skolor är 

betydligt fler än  de fristående skolorna. Det är därför kommunernas kostnader är betydligt 

större eftersom de har fler elever, om vi ser på tabell 2 och 3.    

Jämförelsevis kan det utläsas ur tabellerna 2 och 3 att undervisningskostnaderna för de 

kommunala skolorna har en procentsats på 51,5% år 2006 och 49% år 2010, de fristående 

skolorna har en undervisningskostnad på53% år 2006-2010. De kommunala skolornas 

kostnader för undervisningen har minskat. 
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4.2 Grundskolans kostnader för Örebro län 

Statistiskt material från skolverket ur statistik och analys som behandlar olika material utifrån 

grundskolans kostnader på länsnivå. I det här materialet behandlar skolverket framför allt  

undervisningskostnader och lokalkostnader.  

1Tabell 4: Örebro läns undervisningskostnader och lokalkostnader för Grundskolan 

Sam
tliga 
län 

Genomsnittligt  
Elevantal2010 
 
 
 
 
                
                  791385 
 
 

Kostnad 
totalt(tkr) 
 
 
 
 
 
 67956120 

Per 
elev 
(kr) 
 
 
 
 
 85900 

Exkl.lokaler 
Och 
inventarier 
per elev(kr) 
 
 
 
          68500 

Kostnad per 
elev för 
undervisning 
(kr) 
 
 
 
               43700 

Förändring  i 
procent- 
enheter 
 i kostnad per 
elev jämfört 
med 2009 för 
undervisning 
                        2 

Öre
bro 
län 

                    24569    2041214 83100           65900                43200                         1 

(Källa:Skolverket 2010) 

 

Örebro län  uppdelat på 12 kommuner1, Örebro kommun har den största kostnaden eftersom 

de är störst till antalet invånare. Jämförelsevis har Örebro 135774 invånare medans Karlskoga 

har 29742 invånare. Det största elevantalet  finns i Örebro kommun och därför hittar vi den 

stora delen av Örebro läns kostnader för skolan i Örebro.  I kolumnen för samtliga län under 

rubriken kostnad per elev för undervisning, ses en kostnad på 43700 kr men däremot i Örebro 

län visar det på att kostnad per elev är 43200 kr. 

4.3 Skolans kostnader i Karlskoga 

Karlskoga kommun har inom grundskolan ett elevunderlag på 2672 elever  och har en 

verksamhetsbudget på 254,51 mkr  därav en nettokostnad på 253,6 mkr inom grundsskolan 

med en lärartäthet  på 229,2 tjänster. Genom intervjuer med rektorer inom de kommunala 

skolorna i Karlskoga så är undervisningskostnaden 33800 kr per elev. Friskolan i Karlskoga har 

en undervisningskostnad 11500 kr per elev, en betydligt lägre undervisningskostnad per elev, i 

jämförelsen mellan kommunala skolor och friskolan i Karlskoga kan studien se att skillnaden 

                                                           
1
 I Örebro län ingår kommunerna: Örebro, Karlskoga,Degerfors, Askersund, Hallsberg, Hällefors,Kumla, Laxå, 

Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. 
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beror mycket på att de kommunala skolorna har betydligt fler resurser som ökar elevkostnaden 

per elev.   

 

 

Karlskoga 

 4.4 Beskrivning av Karlskoga som ort 

Karlskoga kommun ligger i landskapet Värmland men tillhör Örebro län,Karlskoga är belägen 

längs E 18, 250 km från Stockholm, 270 km från Oslo,270 km från Göteborg, och ligger vid sjön 

Möckeln. Karlskoga kyrka byggdes 1586 och det året anses vara Karlskogas födelseår,1940 blev 

det en stad. Ytan är 470,2 km2 och invånarantalet är idag på 29742 personer. (Karlskoga) 

Karlskoga är uppdelat i olika stadsdelar, östra, norra, södra och centrala. I de östra stadsdelarna 

ligger Sandviken, och Rosendal. Sandviken,är ett ytterområde med många hyreshus som 

byggdes när Bofors krävde mycket arbetskraft som i sin tur behövde billiga och bra bostäder. I 

det här bostadsområdet fanns en flyktingmottagning som tog emot ett antal flyktingar från 

olika länder som sökte asyl i Sverige. Det var och är idag ett lågstatus område med många 

boende med utländsk bakgrund, missbruk, ensamstående eller familjer med låg utbildning.  

Idag rivs en del av husen eller har rivits men många står kvar i vissa utvalda delar av Sandviken. I 

området finns det även villor och radhus. Sandviken har ett shoppingcentrum och 

grundskolor,daghem mm.  

 Rosendals botadskategorier är bostadsrätter och villor. 

I de norra stadsdelarna finns Bråten,som är ett ytterområde med villor och radhus.  

I de centrala delarna  har vi Bregården, Katrinedal och centrum. I det här området finns de 

dyraste villorna med sjöutsikt,som anses vara det bästa området att bo i Karlskoga. Kommer vi 

närmare centrum finns det grundskolor,daghem, servicehus, hyreshus och bostadsrätter. I 

centrumkärnan har vi hyreshus med 55+ boende, det finns även andra lägenheter men med en 

dyr hyreskostnad på grund av att de är belägna i centrum. I det  här området  planeras även nya 

exklusiva lägenheter att byggas inom snar framtid och här finns shoppingcentrumet K-center.  

I de västra delarna finns det områden som Karlberg och Ekeby. I Karlberg finns en grundskola 

där en del av verksamheten, ska flyttas till ett annat område till hösten. Bostäderna är blandade 

med hyreshus, villor och radhus. Så kallade miljonprogramshus finns i området Ekeby, ett 

område som hade låg status. Några hus har blivit bostadsrätter för att öka områdets status. 

Men här bor fortfarande  boende med låg socioekonomisk faktor.   
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I södra stadsdelarna finns det områden som Skranta, Aggerud, Baggängen och Stråningstorp 

som har villor och radhus och hyreshus som bostadsbolaget försöker rusta upp för att bli ett 

attraktivare område. Flera grundskolor finns i det här området.  I Området Baggängen hittar vi 

också här hyreshus men här har flera hus blivit lokaler för etablerade företag, vårdcentral, 

socialkontor och även blivit servicehus. Bostadsbolaget har rivit ett antal bostäder för att få 

bort överskottet på lägenheter.  Baggängen var ett område med mycket missbruk och hög 

invandrartäthet. Boende valde ofta att flytta därifrån, eftersom området hade låg status.   

Utanför norra stadsdelarna i tätorten Karlskoga på landsbygden finns Granbergsdal och 

Lonnhyttan,med bondgårdar,villor och landsbygdens stolthet, hyttan och skolan. Skolan som 

när den hotades av nedläggning blev en friskola. Friskolan drivs som en ekonomisk förening, 

vilken ägs av föräldrarna.  Styrelsen har det yttersta ansvaret för skolan men rektorn har det 

pedagogiska huvudansvaret. Arbetslaget har ansvaret för undervisningen, som följer 

styrdokument för grundskolan och skolan är avgiftsfri. Skolans målsättning är att 

undervisningen är anpassad efter ålder och förutsättningar. 

4.5 Regler och ansvar på olika nivåer 

Barn och utbildningsnämnden har beslutat om en barn och utbildningsplan för alla skolor i 

Karlskoga. Utbildningsplanen delas upp i olika ansvarsnivåer, den nationella nivån, den 

kommunala nivån och den lokala nivån. Den kommunala nivån är att kommunala målen 

fastställs av kommunfullmäktige. Barn och utbildningsplanens mål har en övergripande karaktär 

och anger vad vad verksamheten ska prioritera och uppnå de kommande åren. Fördelningen av 

de ekonomiska resurser kommer att diskuteras utifrån barn och utbildningsplanens mål. 

Varje rektor ska upprätta en lokal arbetsplan inom sitt ansvarsområde. I arbetsplanen ska det 

framgå hur man ska arbeta utifrån  de nationella målen och utifrån barn och utbildningsplanens  

mål . Det innebär att målen  måste tolkas och konkretiseras för att de skall vara möjliga att 

utvärdera. Utvärderingen skall ske varje år och resultatet skall framgå i kvalitetsredovisningen 

och årsredovisningen som överlämnas till kommunfullmäktige. De olika redovisningarna skall ge 

en bild av Barn och utbildningsnämndens verksamhet av året som gått. 

4.6 Utvärdering av resultat 

 I Karlskoga finns det på varje enhet resultatuppföljning, resultatanalys och planering av 

åtgärder. Flera enheter bedriver en utveckling för att främja förmågan att läsa och skriva. De 

har även flera avstämningspunkter, som utgörs av diagnostiska prov och nationella prov i 

svenska och matematik. På  förvaltnings och nämndnivå görs uppföljningar av resultatrapporter 

och verksamhetsuppföljningar där representanter för barn och utbildningsnämnden samt 

förvaltningsledningen  och rektorer följer upp enheternas resultatutveckling. Analyser görs på 
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en detaljerad nivå av ämnesutvecklare där elevernas kunskaper och förmågor granskas. Styrkor 

och svagheter kartläggs på gruppnivå. Resultat jämförs på nationell, kommunal och lokal nivå. 

Analyserna ger underlag för ett fortsatt utvecklingsarbete tillsammans med undervisande lärare 

att forsätta arbeta med ämnesspecifika problem och svårigheter för att se vilka förmågor som 

behöver stärkas i elevgruppen. Arbetar aktivt med IUP (individuella utvecklingsplaner) samt 

åtgärdsprogram och stödinsatser för elever som riskerar att inte nå målen. 

 

4.6.1 Resultat för Nationella prov årskurs 3 

Karlskoga kommuns resultat 

Resultaten förbättrades mellan 2010 och 2011, andelen elever som uppnådde kravnivån i 

svenska låg mellan 90% och 97%.   

De bedömningspunkter som ingår i de nationella proven är i Svenska:  

Muntlig uppgift 96,7%, Läsning skönlitterär text 95,2%, Läsning faktatext 91,2%, Elevens 

högläsning 96,0 %, Skrivuppgift berättande text 90,8% , Skrivuppgift stavning och interpunktion 

90,8%, Skrivuppgift läsbarhet 96,7%, Skrivuppgift beskrivande text 94,1%.  

De flesta bedömningspunkter låg över riksgenomsnittet men en bedömningspunkt låg under 

riksgenomsnittet, att skriva en berättande text. Flickorna nådde över riksgenomsnittet på 

samtliga punkter, åtta bedömningspunkter. Pojkarna däremot låg under riksgenomsnittet på 

två bedömningspunkter, läsning av faktatext och och skrivuppgiften berättande text. 

 Resultat för Friskolor Allmän inriktning i Svenska: 

 Muntlig uppgift 94,4%, Läsning skönlitterär text 93,9%, Läsning faktatext 90,8%, Elevens 

högläsning 93,1%, Skrivuppgift berättande text 90,9%, Skrivuppgift stavning och interpunktion 

87,4%, Skrivuppgift läsbarhet 94,1%, Skrivuppgift beskrivande text 92,3%. 

 

 

Karlskoga kommuns resultat i Matematik:  

Skriftliga räknemetoder 94,3%, Räkna i huvudet 87,3 %, Tid och geometri 94,3%, Likheter, 

tallinjenoch talföljder 89,0 % Uppdelning av tal och helheter 91,7%, Area och volym 85,7%, 

Statistik, gruppuppgift 94,3%. 
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 I matematik var andelen som uppnådde kravnivån ca 85 till 95%, vilket innebar ett resultat 

över riksgenomsnittet. Flickorna hade ett bättre resultat än riksgenomsnittet, men pojkarna låg 

under på punkten likheter, tallinje och talföljder.  

 

 

Resultat för i Friskolor, Allmän inriktning i Matematik: 

Skriftliga räknemetoder 93,9%, Räkna i huvudet 84,3%, Tid och geometri 91,4%, Likheter, 

tallinjen och talföljder 88,5%, Uppdelning av tal och helheter 89,4%, Area och volym 79,7%, 

Statistik, gruppuppgift 92,5%. 

Karlskoga kommun har högre resultat än friskolorna i de flesta bedömningspunkter, 

skillnaderna här kan bero på att de flesta kommunala skolor har mer stödresurser än 

friskolorna. 

 

 4.6.2 Resultat för Nationella prov årskurs 5 

Karlskoga Kommuns resultat 

Resultatet försämrades mellan 2009 och 2010, andelen elever som uppnådde kravnivån i 

svenska låg mellan 82 och 96%, vilket innebar ett resultat under riksgenomsnittet i fyra delprov 

och enbart ett delprov, att läsa och samtala hade resultat över riksgenomsnittet.  

De bedömningspunkter som ingår i de nationella proven är i Svenska:  

Läsa förstå litterär text, Läsa förstå sakprosa, Skrivuppgift berättande text, Skrivuppgift 

förklarande, Läsa samtala. 

Flickorna nådde över riksgenomsnittet i tre av fem delprov, men de låg under i delproven att 

läsa och förstå litterär text samt den berättande skrivuppgiften. Pojkarna låg över 

riksgenomsnittet i två delprov men i övriga under. 

Matematik: Miniräknare, Räknesätten, Längd, area, skala, Tid, statistik och Räknemetoder.  I 

matematik var andelen elever som uppnådde kravnivån låg mellan 74 och 94%, det innebar ett 

resultat över riksgenomsnittet i två av delproven och i övriga två blev det ett resultat under. 

Flickorna fick ett bättre resultat på tre av delproven än riksgenomsnittet, pojkarna däremot fick 

ett sämre resultat en riksgenomsnittet på tre av  delproven.  
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 Engelska:  Samtala/tala, Läsa och förstå, Skriva. I engelska var andelen elever som uppnådde 

kravnivån, de låg mellan 74 och 88%, det innebar ett resultat sämre en riksgenomsnittet i tre av 

de fyra delproven och ett resultat över, i samtala och tala. Flickornas resultat låg över 

genomsnittet i tre av fyra delprov, men under i delprovet lyssna och förstå, medan pojkarna låg 

under riksgenomsnittet i samtliga prov. (Karlskoga) 

 

4.6.3  Jämförelse mellan de tre olika skolornas resultat för Nationella proven 

 i årskurs 5 

                             Friskolan                  Centrala skolan       Ytterområdetsskola 

Engelska 

Samtala/tala             87,6                         87,0%               84% 

Lyssna förstå             84,5%                      87,0 %              70% 

Läsa och förstå          88,1%                     93,5%                78% 

Skriva                           88,9%                    95,7%                 88%  

Matematik                            

Miniräknare, 

räknesätten                      92%                       95,7%                 96% 

Längd,area,skala              84,2%                   87,0%                 72% 

Tid,statistik                       91,2%                   95,7%                 88% 

Räknemetoder                 86,0%                   91,3%                 74% 

 

Svenska                        Friskolan        Centrala skolan   Ytterområdetsskola     

Läsa förstå litterär text      88,5%              95,3%                 72,1% 

Läsa och förstå sakprosa   92,8%              95,3%                86,0% 

Skriva uppgift berättande 88,4%              90,7%                88,4% 
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Skriva uppgift förklarande 88,3%             83,7%                 86,0% 

Läsa,samtal  89,9%            95,3%                 93,0% (SCB,SIRIS) 

I jämförelsen mellan de tre olika skolorna visar friskolan på ett förhållandevis högt resultat med 

tanke på att de i sin verksamhet har mindre resurser.  

 

I jämförelsen mellan de tre olika skolorna kan studien inte se något mönster för att det skulle 

vara ett samband mellan  förstärkningsresurser och elevernas resultat, eftersom friskolan är 

den skola som har mindre förstärkningsresurser än de andra skolorna som är med i 

jämförelsen.  Den skola som har lägst resultat i jämförelsen är ytterområdets skola som har 

mest förstärkningsresurser, men  hur skulle deras resultat se ut utan förstärkningsresurserna? 

Det studien däremot kan se att det beror på en socioekonomisk faktor. 

De rumsliga skillnaderna i det här fallet är att skolan är belägen i ett lågstatusområde, med låg 

utbildning, missbruk, hög arbetslöshet och familjer med utländsk bakgrund. De andra två 

skolorna har högre resultat, eftersom de har större kvot med familjer som har en högre 

utbildning,ekonomisk stabilitet och inte lika många familjer med utländsk bakgrund. 

 

4.7 Resultat av intervjuerna 

Jag kommer här att redogöra för de olika intervjuerna med rektorerna från de tre utvalda 

skolorna. I det här avsnittet av studien kommer de tre rektorerna inte namnges utan jag har 

valt att kalla dem för RL-rektor för skola på landsbygden, RY-rektor för ytterområde och RC-

rektor för centrum för att kunna ge den här delen av studien en anomynitet. Intervjuerna 

gjordes under april och maj 2012. Deras synpunkter behandlar framför allt resurfördelningens 

mönster under det senaste  läsåret 2011/2012. 

 

 

Bakgrund om de olika skolorna som ingår i intervjun 

RY har ett elevantal på 330 elever på sin skolenhet som är en F-6 skola som arbetar med 

åldershomogena klasser i arbetslag med årskurs 1 och 4, årskurs 2 och 5 och årskurs 3 och 6. På 

skolan finns det två förberedelseklasser för nyanlända elever från andra länder.  
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RC har ett elevantal på 345 elever, fördelat på två skolenheter. Den ena skolenheten har 145 

elever som är en F-3 skola och den andra har 200 elever som är en 4-6 skola. 

RL  har 70 elever på sin skolenhet, som är en F-6 skola med åldersblandade grupper. 

Upptagningsområde 

Upptagningsområdet för två av de tre utvalda skolorna baseras först och främst på 

närhetsprincipen. Men eftersom det sedan 1992  finns en rätt att välja en annan skola om så 

föräldrarna vill, så finns det elever som egentligen tillhörde något annat upptagningsområde än  

den skolan de går på i mån om plats.  

Upptagningsområdet för Rys rektorsområde sträcker sig från kommungränsen mot Degerfors. 

Det sträcker sig sedan ända till Utterbäcken för att fortsätta mot Villingsberg. Områden som 

Rosendal och Nobel täcks också in i östras upptagningsområde. Upptagningsområdet för det 

centrala skolan är enligt RC området runt Centrum,vid sjön Möckeln, Bohult,Karls-Åby ett 

område med många villor och högutbildade familjer. Men  upptagningsområdet går ända till 

Värmeverket(Björkborn) och Drottningvägen mot Karlberg som tillhör det södra 

upptagningsområdet.  

På den tredje skolan är det föräldrars aktiva val för deras barn som är betydande för skolans 

existens, men samtidigt är den största delen av elever som går på den här skolan är barn som 

bor i närheten. Enligt rektor RL  finns elever från olika upptagningsområden på skolan,men det 

har ofta en betydelse för föräldrarna som väljer deras skola att det är en liten skola med små 

grupper, skolan är belägen på landsbygden som många föräldrar anser att på grund av skolans 

läge är väldigt attraktiv. Skolan har även ett präglat individuellt perspektiv, som sätter eleven i 

centrum. Andra orsaker är att skolan har skolbussar som transporterar eleverna till och från 

skolan, de äldre barnen får busskort som skolan betalar.  

Typ av bostadskategorier 

RL har elever från olika bostadskategorier men anser att det är  mest elever representerade 

från villaområden från de olika stadsdelarna. Den enda stadsdelen som inte är representerad är 

de centrala områdena i Karlskoga men att de även har elever från andra kommuner som har 

valt att gå på skolan.  

Ry uppger att alla bostadskategorier är representerade men att många av 

miljonprogramsbostäderna har rivits i nuläget. Det finns en blandning av hyresrätt, bostadsrätt 

och villor representerade i området.  

RC har mest villor representerade i sitt område men det finns även hyreshus och bostadsrätter.  
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Heterogen eller homogen grupp 

RL anser att det är en heterogen grupp av elever som går på skolan,skolan driver en 

åldersblandad undervisning och att det finns elever från olika socioekonomiska samhällsskikt. 

RY tycker nog att de har en homogen grupp som alla strävar mot samma mål. Speciellt sedan 

Särskolans 1-6 flyttade till deras skola, och att hela skolan har en likabehandlingsplan och att 

hela gruppen strävar mot samma mål. Anser också att de är en skola med bra klimat.  

RC tycker nog att rektorsområdet har en blandning av olika grupper, både en homogen och 

heterogen grupp men säger samtidigt att det beror på  vilka uppfattningar man har om 

begreppet homogen och heterogen grupp  eller vilka värderingar som läggs i begreppet. 

Byte av skola 

 RL säger i intervjun att oftast om elever byter skola så väljer de att komma till den här skolan, 

men ibland får skolan säga nej till elever vars föräldrar vill att deras barn ska gå på skolan,för att 

inte klasserna ska bli förstora. Men att det alltid finns någon liten del som byter till någon annan 

skola i kommunen. RY anser att det förekommer att en del byter skola,  om föräldrar väljer bort 

skolan i detta område, beror det ofta på att familjerna flyttar någon annanstans. Däremot är 

det mer vanligt att familjer väljer skolan RY, för att det bland annat finns två stycken 

förberedelseklasser.  Skolan har en utbyggd undervisnig i Svenska som andraspråk . Skolan får 

elever både från västra och södra upptagningsområdet. RCområdet  är mycket attraktivt att bo 

i, många familjer flyttar in till det centrala bostadsområdet från andra kommuner. 

 

Särskilda behov 

 På min fråga om det särskilda behovet bland elever, RL säger att det ofta finns elever med 

särskilda behov och att de sätter in extra resurser vid behov, var budgeten större så skulle det 

finnas mer resurser på skolan. På Rys skola så finns det ofta en resurslärare i de klasserna det 

finns särskilda behov. Lärarna tycker ofta bättre om att vara två lärare inom klassens ram. 

Resursgrupper förekommer för en individuell undervisning i de fall där det behövs. Det finns 

även en talpedagog som följer de elever med talsvårigheter. De eleverna talpedagogen följer 

går oftast i årskurs 1-3. I årskurs 1 har de även en förskollärare som tränar fonolek. På RC skola 

arbetar de efter inkluderingstanken. Det innebär att arbeta inom klassens ram med elever med 

särskilda behov. Det förekommer även att det finns grupper med elever som specialläraren tar 

utanför klassrummet, ofta för att de behöver byta miljö. 

På RLs skola finns det en liten andel med elever med annat modersmål, men att det ofta rör sig 

om elever som är födda i Sverige eller var väldigt små när de kom till Sverige. De har ingen 
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undervisning i Svenska som andraspråk. I RYs skola finns det många elever med annat 

modersmål, de representerar tjugosju olika språk. De är representerade från flera världsdelar, 

men att de flesta kommer från Europa. De har modersmålsundervisning i de språk som det 

finns minst fem stycken elever representerade. På skolan har de ett system att slussa ut i 

eleverna i de svenska klasserna succesivt. Klasstillhörighet får de rätt så snabbt och är med i 

övningsämnena.(min anm. Träslöjd, Syslöjd, Bild, Hemkunskap och Idrott)På RC skolan finns det 

5-10% med annat modersmål. 

Utvärdering av resultat 

 Eftersom RL ofta är delaktig i de flesta utvärderingar av skolans resultat även delaktig i en del 

undervisning, därigenom anser RL att det finns full kontroll på elevers resultat och genom 

Nationella prov. RY kommenterar i intervjun att det finns en utvärdering genom Nationella prov 

i Engelska, Svenska och Matematik. De har även andra tester som DLS och LUS-schema, (min 

anm. utvärderingsmaterial i Svenska) De har även klassgenomgångar i Svenska, Matematik och 

Engelska som rektor och klassläraren gör i varje årskurs om det är någon elev som behöver 

lyftas fram ytterligare. RCs skola arbetar efter spindeln i SV, MA och ENG varannan termin. Den 

här skolan har också klassgenomgångar och skriftliga omdömen skrivs vid varje termin. 

Resursfördelningsmodell 

På frågan om resursfördelningsmodell anser RL att det inte finns någon 

resursfördelningsmodell, men att resurserna fördelas efter behov. Alla elever på skolan som har 

åtgärdsprogram har skolan diariefört i  kartoteket för skolans sekretessa dokument. Innan det 

görs läser RL alltid igenom alla åtgärdsprogram.  Åtgärdsprogrammen har en viktig roll för 

resursfördelningen eftersom det är här RL ser konkret vilka insatser som behöver åtgärdas. 

Men säger samtidigt att en önskan om en större budget till resursfördelningen.  

RY  anser också att de inte använder sig av någon fördelningsmodell, men säger samtidigt att de 

extra resurserna fördelas utifrån behov. Ytterområdets skola har en resursfördelning som tar 

hänsyn till enskilda elevers behov. RY går efter åtgärdsprogrammen när resurserna fördelas, 

och tittar på var elev ligger mot de nationella målen.  

Det finns en generell fördelningsmodell på RCs skolor med förstärkningsresurser  till Svenska 

som andra språk som är behovsanpassat, även finns det ett småskolebidrag, som varje liten 

skolenhet får. Påpekar också att varje upptagningsområde får ge en del till Asbergerenheten 

eftersom varje upptagningsområde har elever som går där. Fördelade resurserna genom att det 

lades en extra tyngd på förskoleklass för att det var där behoven var störst,en riktad insats i 

form av personlig assistent. Resursförstärkningar genom åtgärdsprogram, flera åtgärdsprogram 

i ämnet idrott. Har riktat insatser mot vissa problemområden. 
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Alla tre rektorsområden utvärderar resursfördelningen, i samråd med lärarna. 

 

 

Undervisningskostnader 

Undervisningskostnaderna för RL ligger kostnaderna på 11500 kr/elev,för RC ligger kostnaden 

på 33800 kr/elev. RY har inte lämnat någon uppgift på undervisningskostnader. 

Framtidsvision 

I en framtidsvision vill RY ha resurser för att stärka den sociala miljön och förstärka eleverna i 

rätt riktning, både elever som ligger i gråzonen och de ”duktiga barnen” som oftast glöms bort. 

RY vill att de ska kunna förverkliga framtidsdrömmar. 

 RL vill satsa pengar på en speciell matte och skrivstuga så eleverna kan utvecklas mer i olika 

ämnen där det behövs. 

RC har tre poster där det skulle satsas resurser på; en individuell utveckling för att få stöd i 

vardagen, kompensatoriska hjälpmedel och ljuddämpande rum och möbler för att skapa en 

bättre miljö. 

Budget 

Budgeten har förändrats till det sämre för RL det här läsåret.  

RY anser att budgeten är ungefär det samma, men att kostnaderna har blivit dyrare och 

speciellt lärarlönerna är en post som har blivit dyrare. 

RC har en lite sämre budget det här verksamhetsåret, anger att lägre elevantal ger lägre budget 

och samtidigt ska de bli 1% effektivare. Tycker ändå att de inte har några drastiska åtgärder och 

elevunderlaget är stabilt. 

Tillägg i undersökningen 

RL har inget att tillägga i undersökningen. 

Ry tillägger att det skulle finnas mer pengar till mer resurser för att kunna höja fler elever. I de 

klassrum där det är oroligt skulle det finnas mer resurser inom klassens ram. 

RC tillägger att rektorerna lägger mycket tid på resurser, det bästa vore om alla rektorer kunde 

arbeta utifrån ett paraply och se vilken skola som kräver mest resurser och hjälpa varandra mer 

i de olika rektorsområdena. 
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Sammanfattning av intervjun 

Intervjun av rektorerna kan sammanfattas så här, upptagningsområdet för två av de tre utvalda 

skolorna baseras först och främst av närhetsprincipen men föräldrar kan välja en annan skola i 

mån om plats. Den tredje skolan är en friskola,där baseras intaget av elever på 

skolvalsreformen. Ytterområdet är större än det det centrala området om man ser till 

områdena storleksmässigt. Deras upptagningsområden skiljer sig markant ifrån varandra 

eftersom ytterområdet har mer områden med låg socioekonomisk karaktär än det centrala 

området som har områden med hög socioekonomisk karaktär. Byte till de olika skolorna sker 

men de som byter till ytterområdet är inte de som har en hög ekonomisk möjlighet  med svensk 

bakgrund utan de som byter till det här området har ofta en utländsk härkomst med låg 

ekonomisk möjlighet. De här olika områdena präglas av en skolsegregation som baseras utifrån 

de olika bostadsmöjligheter som finns i upptagningsområdena. Där jag kan se en white- flight 

problematik  som Trumberg skriver i sin avhandling.(2011) 

På ytterområdets finns det mest extra resurser pga att det finns mer elever med särskilda 

behov, eftersom området har mer elever med utländsk bakgrund och elever med föräldrar som 

har en låg socioekonomisk möjlighet. Det kan även ses i undervisningskostnaderna som blir 

högre för ytterområdets skolenhet. Alla tre skolenheter har en resursutvärdering baserat på 

föregående läsårs åtgärdsprogram. Den enda rektorn som hade vetskap om vilken 

resursfördelningsmodell var det centrala områdets rektor som använde sig av en generell 

modell, men alla tre skolorna fördelade stödresurser efter enskilda elevers behov, den skola 

som hade minst stödresurser var friskolan. Skillnaden mellan de kommunala skolorna och 

friskolan kan bero på att friskolan bara får ekonomiskt stöd för varje elev från kommunen. I de 

fall som elever behöver extra stöd får friskolan inget ytterligare bidrag från kommunen som de 

kommunala skolorna får till extra stödresurser. 

   

 

Kapitel 5 

Analys och slutsatser 

Studiens övergripande syfte är att undersöka om det finns ett klart samband mellan 

förstärkningsresurser och elevernas resultat genom att studera resursfördelningssystemet i 

Karlskoga. Studien fokuseras på att göra en jämförelse mellan tre olika skolor, två kommunala 

skolor och en friskola. I detta kapitel sammanfattas slutsatserna och studiens frågeställningar 

kommer att besvaras. Kommer att fokusera på rummets olika mönster, bakomliggande faktorer 

som har betydelse för resursfördelningssystemet i de utvalda skolorna. Kommer även att 
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kommentera konsekvenser av detta. De tidigare studier som har gjorts är baserade på 

storstadsregionen så därför har jag valt att lyfta fram en kommun i Bergslagen, en mindre 

bruksort, Karlskoga.  

Mönster  

I min studie kan de olika rumsliga mönstren ha en betydelse för resurfördelningen. En stor 

betydelse är hur upptagningsområdet ser ut, eftersom  mängden av de olika 

bostadskategorierna och status skiljer sig markant från de olika upptagningsområden. Områden 

med låg status är inte attraktiva att bo i och då väljer de föräldrar med resurser andra skolor för 

deras barn. I Karlskoga är det attraktivaste området, det centrala området och speciellt 

området med villor vid sjön Möckeln. Studien kan se ett flyttningsmönster till det centrala 

området för högutbildade och ett flyttningsmönster till ytterområdet för lågutbildade och 

invandrare och att friskolan finns som en vågskål för föräldrar som inte har råd att bo i det 

centrala området eller ekonomiska resurser för den betydligt dyrare transportkostnaden för 

sina barn. Friskolan ordnar skolskjutsar eller busskort till kollektivtrafiken och står för den 

kostnaden, ett alternativ som många föräldrar tycker är det mest gångbara i den här 

kommunen. Sedan skolvalsreformen kom kan ökat segregationsmönstret vara en tydlig bild på 

de olika skolornas elevsammansättning. I den valda kommunen kan det ses ett mönster på att 

de olika skolorna har en tendens att locka till sig olika samhällsklasser, högutbildade till det 

centrala området, lågutbildade till ytterområdet och de som har kunskap om att friskolan finns,  

väljer den. Det finns en valmöjlighet att välja en landsbygdsskola med transportkostnader 

betalda av skolan, samtidigt kan studien se att de som väljer friskolan är ofta de som kommer 

från arbetarklassens övre skikt i Karlskoga.  Även de föräldrar som har barn med särskilda behov 

och tycker att det inte har fungerat för deras barn på kommunala skolor. De elever som 

kommer från andra kommuner har ofta en god erfarenhet av andra friskolor.  

 

 

Bakomliggande faktorer och orsaker 

De bakomliggande faktorer som är betydande för resursfördelningen är olika socioekonomiska 

faktorer som utbildning, ekonomi och familj. Andra faktorer som är betydande är 

bostadsområdens karaktär, skolvalsreformen, antalet barn med särskilda behov och hur stor 

kvot av utländska barn som skolan har. En orsak kan vara  är hur stora bidrag de får från barn 

och utbildningsnämnden, bidraget till friskolan skiljer sig från de kommunala skolornas bidrag, 

speciellt i bidrag för barn med särskilda behov och barn med utländsk bakgrund. 
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Konsekvenser 

Konsekvenser av skolvalsreformen är att varje förälder har rätt att välja en annan skola till sitt 

barn men har alla kunskap om det? Utifrån tidigare forskning om skolvalsreformen och 

skolsegregationen anser jag att Karlskoga ses som ett ytterligare exempel på en ökad 

skolsegregation. När elever med utländsk bakgrund väljer att gå i ytterområdetsskola och de 

högutbildade väljer att flytta in till centrum för att deras barn ska gå i det centrala områdets 

skolor. Det finns forskare som har diskuterat om den vita flykten från ytterområdets skolor i 

storstäder och mellanstora städer. I min studie om Karlskoga och i min tolkning av rektorernas 

svar kan det även ses här i Karlskoga. När resurserna fördelas tar varje rektor hänsyn till 

åtgärdsprogram och olika analyser av föregående läsår , i en liten kommun som Karlskoga tas 

inte  hänsyn till den socioekonomiska strukturen när resurserna fördelas som är mer vanligt i 

Stockholm, Göteborg och Malmö. Eftersom de har stor skillnad på bostadsområdenas struktur, 

en del områden har hög kvot av låg utbildning och utländsk bakgrund. Karlskoga skulle även där 

se mer på vilka områden som behöver förstärkas med mer tilläggsresurser på grund av 

bostadsområdets struktur. Det som kan ses i studien är att de använder sig av en 

fördelningsmodell som är volymbaserad med tillägg för barn med särskilda behov och för barn 

med annat modersmål.  Konsekvenserna av detta är att i många fall glöms den 

socioekonomiska strukturen i skolorna bort av kommunerna när de fördelar resursstöd. 

Slutdiskussion 

Utifrån mitt syfte att undersöka om det fanns ett samband mellan fördelning av resurser och 

elevers resultat kan studien se att resurserna fördelas efter åtgärdsprogram och resultat från 

Nationella proven, alla tre skolorna går efter mätverktyg att analysera resultat och göra 

uppföljningar och utifrån det fördela de extra resurserna där behoven är störst, men som alltid 

finns en önskan om mer resurser för att förbättra elevresultat. Om Karlskoga hade mer resurser 

skulle nog resultaten höjas. Utifrån frågeställningarna kan studien framförallt se att skolvalet 

och den socioekonomiska strukturen har en betydande roll för elevsammansättningen i de olika 

skolorna. Studien kan se att ytterområdets skola har mer tilläggsresurser än de andra skolorna. 

Den skolan har mer elever från områden med socioekonomiska faktorer och utländsk bakgrund 

än de andra skolorna. En bidragande orsak kan vara att flyktingförläggningen låg i detta område 

och eftersom det skiljer sig på alternativ i boendet i de olika upptagningsområdena. 

Bostadsplanerarna har en skuld i hur olika områdena ser ut och att de boende i dessa områden 

skiljer sig markant från varandra och så länge det finns bostadsområden med olika  

socioekonomisk struktur, kommer det ha  effekter på skolsegregationen. Utifrån detta kommer 

nog den här bilden av motpolernas skolor att finnas i framtiden. Friskolan vill ta emot fler 

elever, men har inte tillräckliga resurser för det, och därför nekas elever att gå där. I en 

jämförelse mellan kommunala skolor och friskolor så har de kommunala skolorna betydligt mer 
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förstärkningsresurser, om det beror på elevunderlaget eller andra faktorer är svårt att se med 

det här underlaget, en orsak är nog att kommunen skiljer på sina skolor och friskolan. Friskolans 

budget är mindre än de kommunala skolorna, de får bidrag från kommunen utifrån hur många 

elever som går på friskolan, det tas ingen hänsyn till barn med särskilda behov eller om det 

finns barn med annat modersmål. Jämförelsevis kan den här studien förstå varför friskolan inte 

har tillräckliga resurser. Undervisningskostnaderna pekar på skillnader på olika förutsättningar, 

eftersom  kostnader och budgeten skiljer sig på ett markant sätt om det är en kommunal eller 

en friskola,eller beror det på de olika sätten att driva de olika skolorna? 

Min slutsats är att i Karlskoga kan vi se ett storstadsfenomen, även i en liten bruksort. Hur stor 

roll har bostadsplanerarna i skolsegregationen, och ska vi ha kvar skolvalsreformen,som 

möjligör skolsegregationen? De enda som har en fördel av den är elever med svensk bakgrund 

eftersom det är ofta de som har resurser att byta skola eller att flytta närmare den attraktiva 

skolan som ligger i ett attraktivt område, och vem har råd att köpa en villa för flera miljoner 

oftast är det de mest välbärgade i vårt samhällskikt, som är ekonomiskt  kapabla till att utnyttja 

skolvalsreformen. Den stora frågan är om det verkligen var så här skolvalsreformen var tänkt, 

att vi skulle få en skolsegregation i de flesta kommuner runt om i Sverige.  

I en eventuell framtida forskning skulle jag vilja fördjupa mig i detta problemområde ytterligare, 

för att se om detta fenomen är typiskt för ytterområdets skolor i Karlskoga, och för att se hur 

den socioekonomiska strukturen ser ut i de övriga skolorna. 
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Bilagor 

Intervjuguide 

1) Hur ser upptagningsområdet ut? Finns det elever representerade från alla 

bostadskategorier i  ert område?Anser du att det är en homogen eller 

heterogen grupp från ditt upptagningsområde som går på skolan? 

 

2) Förekommer det ofta att elever byter skola? Till ert rektorsområde/ från ert 

rektorsområde? 

 

 

3) Hur kan det särskilda stödet se ut till elever med särskilda behov? 

 

4) Hur stor del av elever med annat modersmål finns det på skolan? 

 

 

5)  Har du tagit del av elevers resultat under föregående läsår? 

 

 

6) Enligt Skolverket ska det finnas en resursfördelningsmodell, finns 

det en modell som ni tillämpar? 

a) På vilket sätt fördelade du resurserna för den här terminen? 

b) Hur påverkar åtgärdsprogrammen resursfördelningen? 

 

7) Finns det en utvärdering av resursfördelningen? 

 

8) Hur stora undervisningskostnader/ elev har er skola? 

 

 

9)  I en framtidsvision får ni  en budget som är gränsfri, vilka åtgärder anser du 

är de viktigaste? Var ligger de viktigaste behoven?  
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10) Om vi ser på budgeten för läsåret 2011/2012 har den förändrats 

något? Om du jämför med förra läsårets budget? 

 

 

11) Är det något du vill tillägga i denna undersökning om 

resursfördelning? 
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Kartor över Karlskoga 

 

 

 

 

Friskolans läge 

 

 Centrala upptagningsområdet  Östra upptagningsområdet 

 

Bearbetad karta över Karlskoga  med delarna som är med i studien. (Källa: Eniro) 
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(Källa: Eniro) 


