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Syftet med undersökningen var att ta reda på hur skolorna och Barn- och utbildningsnämnden 
i en kommun formulerar sig i skriftliga dokument till de styrande organen i kommunen samt 
Skolverket när det gäller målstrategier för att så många som möjligt av eleverna ska nå de 
nationella målen. Ett delsyfte var också att belysa på vilka grunder elever ska få eller får stöd. 
Metoden som användes var en deskriptiv studie med kvalitativ, hermeneutisk, tolkande 
inriktning, där vi använde årsredogörelser, kvalitetsbeskrivningar från de olika skolorna i 
kommunen samt Barn- och utbildningsnämndens årsredogörelser för åren 2000-2004. 
Resultatet visar att elever som ej når målen får ett specialpedagogiskt stöd samt att skolan 
arbetar med bakomliggande faktorer som miljö och värdegrundsarbete för alla elever. 
Skolorna arbetar systemteoretiskt med en blandning av det kompensatoriska/kategoriska 
perspektivet och det relationella perspektivet.  
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1 Inledning 
Nästan dagligen redovisar medierna nyheter om elever som inte klarar godkänt i basämnena. 
Ofta kommer diskussionen in på om eleverna har fått den hjälp de är i behov av eller har rätt 
till. Frågorna brukar vara många då det gäller huruvida skolorna har tillräckliga resurser i 
form av utbildade lärare, specialpedagoger eller speciallärare, rätt skolmiljö och kunskap för 
att hjälpa dessa elever. Då vi i egenskap av att vara två specialpedagogikstuderande, med 
yrken och arbeten inom skolans värld, känner stor frustration vid dessa rubriker eller 
uttalanden i media, vill vi närmare fördjupa oss i vad en kommun och dess skolor har för 
målstrategier för att så många elever som möjligt ska klara godkänt i basämnena. 
Erfarenheten säger, att skolan gör allt vad den kan, men vad är det då som görs?  
 
2 Bakgrund 
I det här avsnittet redovisas de nationella målen för grundskolan som de formuleras i olika 
styrdokument. Vidare redovisas vissa för uppsatsen centrala begrepp och några olika 
teoretiska perspektiv som ramar för hur arbete med skolutveckling och olika målstrategier kan 
förstås. Systemteorin gäller alla elever medan de teoretiska perspektiven belyser 
specialpedagogiken. Perspektiven visar på skillnader i skolarbetets uppläggning och struktur. 
Slutligen beskrivs möjligheter och förutsättningar för undervisning för alla elever, samt 
samhällsförändringars påverkan på elever när det gäller undervisning. 
 
2.1 Nationella mål 
Varje skola har viss frihet och handlingsutrymme att utforma sin verksamhet utifrån 
läroplanen, kursplanen och skolplanen. Dessa dokument är allmänt hållna i sin formulering. 
Kursplaner och betygskriterier för grundskolan (2000) tar upp två typer av mål, mål att sträva 
mot och mål att uppnå. Målen att uppnå anger miniminivån av kunskaper som ska ha uppnåtts 
efter år fem respektive år nio. Målen under år nio ligger till grund för om eleven blir godkänd 
i respektive ämne. Mål att sträva mot anger den inriktning som undervisningen ska ha. Dessa 
mål är vidare och mer övergripande och sätter inte någon gräns för kunskapsutvecklingen. 
Sättet att arbeta med dessa mål är fritt för skolorna att välja, så länge man följer skollagen. 
  
Skolans värdegrund bygger på demokratiska värderingar, aktningen för varje människas 
egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (Lpo 94). Grundskolans huvuduppgift är 
att förmedla kunskaper och i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till 
harmoniska, ansvarskännande människor och samhällsmedborgare. Detta utgör grunden för 
Skolverkets mål och riktlinjer. Hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar och behov. 
Särskilt stöd ska ges till elever som har svårigheter i arbetet (Persson, 2001). Det finns olika 
sätt att nå de uppsatta målen. Det är dock inte konkretiserat i Skolverkets kursplaner och 
betygskriterier (2000) vilka dessa olika sätt är och vad de består av. 
 
Skolans värdegrund ska genomsyra allt arbete i skolan. Elevens kunskaper betygssätts sedan 
efter riktlinjer i Skolverkets kursplaner och kriterier (2000). Detta kan påverka en elevs 
framtida studier och arbetsmöjligheter.  
 
Kommunen är enligt Lpo 94 skyldig att utarbeta lokala skolplaner. 
 

” De mål och riktlinjer för utbildning som anges i skollagen, läroplaner och kursplaner skall 
konkretiseras i den lokala planeringen. Av skolplanen, som antas av kommunfullmäktige, skall de 
åtgärder som kommunen avser att vidta för att uppnå de rikstäckande målen för skolan framgå” (s. 13).  
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I innehållet finns dock ett stort handlingsutrymme eftersom de nämnda åtgärderna, 
strategierna för att nå målen, ej är klart preciserade. I och med detta har de kommunala 
skolpolitikerna fått en ökad möjlighet till en flexibel tolkning av de statliga syftena och på så 
sätt har kommunerna fått en ökad befogenhet att skapa den utbildningsorganisation som de 
önskar och anser sig behöva. Tanken med skolplanerna är att de ska tjäna som kommunens 
direkta styrinstrument för skolans verksamhet och personal, realiserade i ekonomiska resurser 
samt områdesprioriteringar som exempelvis elever i behov av särskilt stöd, enligt Malmgren 
Hansen (2002).  
 
2.2 Centrala begrepp 
Enligt Svensk ordbok och Svensk uppslagsbok (1997) betyder begreppet strategi ett  
 

”långsiktigt och övergripande tillvägagångssätt”.  
 
Egidius (2000) skriver att en strategi är ett  
 

”övergripande tillvägagångssätt eller plan för att lösa en viss uppgift eller bedriva en viss 
verksamhet” (s.232). 

 
Med begreppet  specialpedagogisk  verksamhet avser Nilholm (2003; Emanuelsson, Persson 
& Rosenqvist, 2001) att  då pedagogik som ett verksamhetsområde är ett undervisningssätt 
eller en verksamhetsform får specialpedagogik betydelsen av speciella undervisningssätt och 
speciella verksamhetsformer. Eventuellt är det en kärna i specialpedagogiken, att det man gör 
är speciellt i förhållande till det mer normala, det vill säga, pedagogiken. 
 
Begreppet en skola för alla handlar om en  
 

”utmaning och målsättning för skolan och dess personal att skapa förutsättningar för alla barn att 
inom ramen för grundskolan för att få en meningsfull skolgång” (Persson, 2001, s. 7). 

 
2.3 Det kategoriska  perspektivet och det relationella perspektivet 
Emanuelsson, Persson & Rosenqvist (2001) jämför två perspektiv, det kategoriska och det 
relationella när det gäller specialpedagogisk verksamhet. Dessa perspektiv behöver inte 
utesluta varandra. I det kategoriska har diagnoser och avvikelser från det normala varit 
avgörande och här har eleven svårigheter. Det relationella perspektivet handlar om 
interaktionen mellan pedagogiken och eleven och här handlar det om att eleven är i 
svårigheter. von Wright (Skolverket, 2003a) ger som exempel på dessa perspektiv att i det 
relationella perspektivet är jag inte dyslektiker/allergiker, men jag har dyslexi/allergi.  
 
von Wright (Skolverket, 2003a) talar om att i det punktuella perspektivet, vilket kan jämföras 
med det kategoriska perspektivet, står problemet att finna hos den enskilda eleven. I 
åtgärdsprogrammen skrivs då vad eleven borde bli. I det relationella perspektivet talar man i 
stället om vad eleven kan bli genom att inta elevens perspektiv.  
 
Tidsperspektivet i det relationella perspektivet är långsiktigt jämfört med det kategoriska som 
är kortsiktigt (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). När det gäller det kategoriska 
perspektivet gäller det bara eleven, till exempel eleven ska diagnostiseras. När det gäller det 
relationella perspektivet bör man titta på elev, lärare och lärandemiljö. von Wright  
(Skolverket, 2003a) menar att det är viktigt att vi gör båda delarna, men att det är särskilt 
viktigt att vi tittar på miljön för både lärande och hälsa. Gustafsson (Skolverket, 2003a) talar 
också om att vi måste fokusera mer på miljön, då det råder ett invecklat samspel mellan barn 
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och miljö. Ansvaret i det relationella perspektivet innefattar lärare, arbetslag och rektor.  I det 
kategoriska perspektivet ger man kvalificerad särskild hjälp direkt till eleven men man riktar 
undervisningen till alla. I det relationella perspektivet planerar man in differentiering i 
undervisningen (Persson, 1998b). Det är inte enbart på den enskilda individen man bör 
fokusera utan även på grupp- och organisationsnivå (Skolverket, 2003a). Enligt Emanuelsson, 
Persson och Rosenqvist (2001) har inte specialpedagogiken kommit in i ett paradigmskifte än, 
då normalvetenskapliga tillvägagångssätt ej bytts ut. 
 
2.3.1 Det kompensatoriska, det kritiska och dilemmaperspektivet 
Nilholm (2003) redogör för tre olika perspektiv, det kompensatoriska, det kritiska och 
dilemmaperspektivet. Han liknar det kompensatoriska perspektivet med det kategoriska 
perspektivet (jfr Emanuelson, Persson & Rosenqvist, 2001). Detta perspektiv tillskriver 
problemen till individen, skapande av fasta, bestämda grupper och perspektivet söker efter 
neurologiska och psykologiska förklaringar. Följden av detta blir att specialpedagogiken ska 
kompensera eleven för dess brister. Det kritiska perspektivet, menar Clark, Dyson och 
Millward (Nilholm, 2003), letar efter bakomliggande faktorer när det gäller specialpedagogisk 
verksamhet. Perspektivet utpekar och stigmatiserar barn på grund av att skolan har 
misslyckats att ta hand om mångfalden av elever. Anhängarna av detta perspektiv menar att 
orsaken till elevens skolmisslyckanden bör sökas i elevens omgivning och inte hos eleven. 
Diagnoser är till nackdel för eleverna enligt Skrtic (Nilholm, 2003) och i och med att de 
används behöver inte nuvarande skolsystem förändra sitt sätt att fungera. Perspektivet menar 
också att de tidigare utpekade grupperna i samhället har fått kämpa för sin rätt, vilket Nilholm 
kallar identitetspolitik. Det tredje perspektivet kallas dilemmaperspektivet och har vuxit fram 
som en kritik av det kritiska perspektivet. Detta system menar att det finns olösliga dilemman 
i det moderna utbildningssystemet i och med att alla elever ska arbeta på sin nivå, men 
samtidigt ska alla klara målen. Inbyggda motsättningar i skolans verksamhet är att det finns 
motiv och värderingar som står i motsatsförhållande till varandra. Vilket perspektiv man än 
väljer får konsekvenser på specialpedagogiken som verksamhetsområde. 
 
 
 
                                                           
Tabell 1: Olika perspektiv 
 
Kategoriska 
perspektivet 

Relationella 
perspektivet 

Kompensatoriska 
perspektivet 

Kritiska 
perspektivet 

Dilemma-
perspektivet 

Diagnoser 
 
 
 
Avvikelser från 
det normala 
 
Elevens problem 
 
 
 
 
Kortsiktigt 
 

Elev- lärare och 
lärandemiljö i 
relation till 
varandra 
 
 
 
 
 
 
 
 
Långsiktigt 
 

Söker 
neurologiska och 
psykologiska 
förklaringar 
 
 
 
Elevens problem 
 
 
 
 
 
 

Söker 
bakomliggande 
faktorer 
 
Utpekar, 
stigmatiserar 
 
Orsak finns i 
elevens 
omgivning, ej 
hos eleven 
 
 
 

Motiv och 
värderingar i 
motsatsförhållande
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Undervisningen 
lika för alla 
 
 
Individen i fokus 

Undervisningen 
är differentierad 
 
 
Grupp och miljö 
i fokus 

Fasta grupper 
 
 
 
Kompensera för 
brister 

Skolan kan ej ta 
hand om 
mångfalden av 
elever 
Elev får kämpa 
för sin rätt 
 

Perspektivet 
fokuserar på att 
definiera 
dilemman inom 
skolans värld till 
exempel att en 
elev ska arbeta i 
sin egen takt, 
under samma 
tidsperiod och 
samtidigt nå målen

 
2.3.2 Systemteori 
Alla system låter sig påverkas och påverkar andra system. Människan ingår i ett socialt 
system, som i sin tur ingår i andra system på både lokal och nationell nivå (Ogden, 1991).  
 
Bronfenbrenner (Klefbeck, Ogden, 2003) delar in systemteorin i mikro-, meso-, exo-, och 
makronivå. Enligt Bronfenbrenner finns för barnet på mikronivå närmiljön, familjen, släkten, 
vänner, fritidsaktiviteter, skolan med klasskamrater och lärare. Här fokuserar man på 
relationerna inom systemet. Närmiljön har större betydelse för det enskilda barnets utveckling 
än faktorer på övergripande nivåer menar Bronfenbrenner (Björklid & Fischbein,1996). 
 
På mesonivå finns länkarna mellan alla system på mikronivån (Björklid & Fischbein, 1996) 
men här är skolans alla miljöer i fokus, som olika individer och yrkesgrupper, klassrum, yttre 
miljö och samspelet dem emellan. Barns utveckling sker i ett samspel med den fysiska, 
sociala kulturella miljön, där de växer, mognar och lär (Ogden , 1991). Ett problem kan ha sin 
rot i att olika mikrosystem inte harmoniserar och barnet kan då möta olika värderingar i 
skolan och hemmet. Det har visat sig från nätverksforskning att det som utspelar sig mellan 
mikrosystemen är viktigare för ett barns utveckling än vad som försiggår i dem (Klefbeck, 
Ogden, 2003). Detta skiljer Bronfenbrenners syn från Klefbecks och Ogdens om vad som är 
viktigast, relationerna inom mikronivån eller samspelet mellan mikronivåerna. 
 
Exosystemet är det system som inte barnet självt ingår i men som indirekt påverkar denne 
(Klefbeck, Ogden, 2003). Det kan vara egenskaper hos kommunala förvaltningar, 
kommunens ekonomi likaväl som boendemiljön, föräldrars arbetsvillkor samt massmedia med 
mera. 
 
Makrosystemet beskriver de värderingar som finns och gäller i samhället (Klefbeck, Ogden, 
2003). Här fastställs den övergripande målsättningen för skolan, som åskådliggörs i form av 
läroplan och organisation, av regering och riksdag (Björklid & Fischbein,1996). 
 
Öquist (1992) talar om öppna och slutna kretslopp, där öppna system har förmåga att byta 
information med omgivningarna, vilket inte slutna system har. Exempel på slutna system är 
vissa familjer, tonårsgäng, och sekter där ett missvisande tankemönster kan uppstå.( Jämför 
ovan nätverksforskning Klefbeck, Ogden, 2003). Mobbningsfenomenet kan uppstå i slutna 
gäng och sker på ställen där vuxna inte har kontroll eller insyn. I ett öppet system sker växt 
och balans medan det i ett slutet system skapar hämning, vilket kan leda till kollaps av 
systemet. När det gäller skolan är balans och ordning viktigt, men Öquist (1992) menar att 
skolans värld använder sig av negativ feed-back då kunskapsluckor täpps till och stavfel 
rättas. Här kan man jämföra vad Nilholm (2003) skriver om det kompensatoriska 
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perspektivet. Den positiva ansatsen är mer inställd på att vidareutveckla än att rätta till. 
Problemet är att skolan har två motsägelsefulla mål som ska uppfyllas. Dels ska skolan vara 
en positiv utvecklingskraft, dels ska skolan vara balanserande när motsatta tendenser florerar i 
samhället, jämför dilemmaperspektivet (Nilholm,2003; Haug, 1998) 
 
Variation och flexibilitet är två ledord i systemteorin. Om en elev är stökig i klassrummet får 
läraren färre valmöjligheter och då gäller det att inte bli insnärjd i elevens system. I sådana 
fall kan professionell handledning vara nödvändig som ger hjälp att titta på problemet utifrån. 
Systemets egen kraft måste utnyttjas för att möta systemet med dess eget sätt att variera.  
Människan är hela tiden i växelspel med omgivningen och grundtrygghet respektive otrygghet 
avgör hur människan beslutar i olika situationer. Ett bra samhälle enligt systemteorin ger 
människorna lagom mycket trygghet och flexibilitet. Denna trygghet ger skolan genom en 
klart formulerad värdegrund. Ledarskapet avgör hur stor framgången blir (Öquist, 1992). 
Valmöjlighet genom att hålla alternativa vägar öppna när det gäller kunskap kan vara ett sätt 
att främja sin hälsa.  
 
 
Makronivå:  regeringens och riksdagens beslut om läroplan organisation 
        Samhällets värderingar 
 
Exonivå: kommunala förvaltningar (Barn- och utbildningsnämnden,    

skolplan) 
  kommunens ekonomi (överskott resp. sparkrav) 
  boendemiljö 
  föräldrarnas arbetsvillkor 
 
Mesonivå:  Länkarna mellan systemen på mikronivå ( fritids, skola och hem) 

Skolans alla miljöer, som olika individer och yrkesgrupper,   
klassrum och yttre miljö 

 
Mikronivå:  familjen 

släkten 
vänner 
skolan med klasskamrater och lärare 
fritidsverksamhet 
 

 
Figur 1: Bronfenbrenners systemteori 
 
2.4 Möjligheter och förutsättningar för undervisning 
Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att öka kunskapen om varför resultaten varierar 
mellan olika skolor och om skillnaderna kan förklaras. Rapporten som blev klar 2005 visar att 
föräldrars utbildningsnivå påverkar barnens betygsnivå i positiv eller negativ riktning. Även 
klassgrupperingar och lärares förmåga att förmedla och inspirera till kunskap påverkar. 
Skolor där många elever har godkända betyg har samsyn inom pedagogik och kontinuitet när 
det gäller relationer och har även kommit långt med elevinflytande och ansvar. 
Läraromsättningen är låg, lärarkåren stark och sammanhållande och varje lärare har få elever. 
Skolan tar snabbt tag i problem och har tidiga insatser när det gäller elever i behov av stöd. 
Kursplanerna är tydliga och förtroendet mellan skola, förvaltning och kommunal nämnd är 
gott (Skolverket, 2005). För att så många elever som möjligt ska uppnå målen kan inte 
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undervisningen göras lika för alla (Lpo 94). När den vanliga pedagogiken inte bedöms räcka 
till är de specialpedagogiska insatserna avsedda att träda in (Persson, 1997).  
 
Baskunskaper är viktiga och läsningen utgör grunden för alla ämnen enligt Myrberg 
(Skolverket, 2001). Trots intensiva insatser kommer ett visst antal barn att ha svårt att nå 
tillfredsställande läsförmåga, enligt Blachman (Skolverket, 2001). 
 
Enligt Börjesson (1997) är skolans uppgift att ge eleverna en god förberedelse för ett  
kommande arbetsliv och eventuella framtida studier. Eleverna har möjlighet att planera och 
välja sina studieval på de senare enheterna i grundskolan. Eleverna behöver handledas av 
vuxna, för att inte bara välja bekvämlighetsval, lätta ämnen, som kan ge kunskapsluckor. 
Kunskapsluckor kan då göra att eleven senare i livet kan känna vanmakt över livets krav. 
Björklid & Fischbein (1996) menar att en viss form av frihet stimulerar inlärningsprocessen 
positivt. År 2006 ska individuella arbetsplaner vara införda på skolorna, så att eleverna blir 
mer medvetna om sin egen utveckling (Skolverket, 2005a). 
 
I Malmgren Hansens (2002) forskning framgår det att många lärare känner sig stressade av att 
eleverna ska hinna med kunskapsinhämtande under en viss tid. Det medför att de elever som 
behöver längre tid än andra blir föremål för specialpedagogisk verksamhet, utan att de har 
andra svårigheter än att de behöver längre tid än de flesta för att lösa en uppgift. Hammarberg 
(Skolverket, 1998) skriver att en fjärdedel av eleverna uppger att de känner sig stressade i 
skolan. Det nya betygssystemet med krav på godkända betyg har lett till denna nya 
stressfaktor hos eleverna. 
 
Barn med behov av särskilt stöd och barn med särskilda behov nämns bland annat i 
Barnstugeutredningen från år 1968 enligt Skolverket (1998). Dessa uttryck ifrågasattes efter 
hand, eftersom alla barn i grunden har samma behov. Olika barn behöver dock olika former 
av stöd vid olika tillfällen för att behoven ska bli uppfyllda. Uttrycket ändrades då till barn i 
behov av särskilt stöd. Emellertid uteblev de förväntade effekterna av satsningarna, vilket 
medförde att regeringen tillsatte en utredning om skolans inre arbete (SIA). Där framhävdes 
vikten av att den specialpedagogiska metodiken skulle genomsyra hela skolans verksamhet. 
Specialundervisningens viktigaste mål blev att motverka att barn fick svårigheter i skolan 
samt att de elever som fått specialpedagogisk hjälp så fort som möjligt återgick till ordinarie 
undervisning (Persson, 1997). Debatten kring undervisning av barn i behov av särskilt stöd 
präglas av delvis starka och motstridiga intressen. Dels tvistas det om huruvida det verkligen 
finns behov av insatser för denna grupp av barn, dels råder det delade meningar om vilka 
åtgärder som är bäst (Haug, 1998; Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Vissa 
uttrycker en önskan om homogenisering, så att de elever som har svårt att följa med i 
undervisningen och de elever som uppvisar ett negativt beteende, måste ut ur klassen. I detta 
ligger också en föreställning om att den homogena gruppen är enklare att undervisa och att 
man når längre, när eleverna i en grupp är lika varandra (Haug, 1998). Andra menar att det är 
viktigt att skapa en skola för alla, där elever i så stor utsträckning som möjligt ska tillåtas gå i 
en vanlig klass (Nilholm, 2003). Exempelvis menar Haug (1998) att eftersom alla barn ska 
betraktas som likvärdiga inför skolan och skolan är likvärdig inför alla elever, så upphävs 
skillnaden mellan specialundervisning och undervisning. Därmed menar han att skillnaden 
mellan pedagogik och specialpedagogik inte längre är viktig.  
 
De specialpedagogiska insatserna är avsedda att träda in när den vanliga pedagogiken 
inte bedöms räcka till. Specialpedagogiken är vidare beroende av det politiska 
valresultatet eftersom den handlar om hur samhället och dess medlemmar talar om hur 
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framtiden ska te sig för människor med avvikelser av något slag (Persson, 1997). Ofta är 
det bedömning och mål som utgör kriterier för elevens behov av specialpedagogiska 
insatser enligt Malmgren Hansen (2002). Hon menar att de elever som inte uppnår 
godkänt-nivån är de elever som behöver insatser för att förbättra sina kunskaper i 
respektive ämne eller område. Enligt Persson (1998b) visar tidigare studier att det finns 
två kriterier för huruvida en elev skall få specialpedagogiskt stöd eller inte, nämligen 
allmänna inlärningsproblem eller socioemotionella problem. Hammarberg (Skolverket, 
1998) skriver att år 1995 hade endast en fjärdedel av landets kommuner utarbetat en 
definition av gruppen elever i behov av särskilt stöd. Begreppsdefinitionerna var vida 
från inlärningsproblem och sociala problem till beteendeproblem. Det finns ingen 
gemensam definition av begreppet i kommunerna, vilket expertgrupp inom 
Utbildningsdepartementet bekräftar i sin rapport (Skolverket, 2005b) 
 
Det finns få vetenskapliga undersökningar som har studerat den specialpedagogiska 
verksamheten i ett helhetsperspektiv, i relation till den vanliga pedagogiska verksamheten 
(Persson, 2001). I specialundervisningen ingår verksamheter som kan ifrågasättas ur ”en skola 
för alla” perspektiv. Därför är specialundervisningen ett pedagogiskt problem som bör lösas 
av pedagoger och specialpedagoger tillsammans. Detta ställer nya krav på 
utbildningsväsendet och inte minst på lärarutbildningen (Persson, 1998a). Det verkar vara 
svårt att införliva forskningsteorierna i praktiken. 
 
Hammarberg med flera (Skolverket, 1998.; Haug, 1998) anser att i princip all lärarpersonal 
bör ha kunskap att undervisa alla barn. Var tredje grundskola i landet saknar 
specialpedagoger, men det behöver inte innebära att de helt saknar specialpedagogisk 
kompetens, vilket är värt att uppmärksamma ur kvalitetssynpunkt anser Skolverket (2003b). 
 
Rektorns ledarskap är en nyckelfaktor för framgång inom specialpedagogiken (Praisner, 
2003). Rektorns attityd till inklusion kan resultera i antingen ökade förutsättningar för eleven 
att genomgå en vanlig skola eller att reducera segregationen som särskild undervisning ger. 
Ledarskapets betydelse när det gäller visioner och mål är avgörande för framgång påpekar 
Öquist (1992). Vidare anser Keefe och Moore (2004) att rektorer behöver utbildning och 
utveckling i specialpedagogiska frågor samt mentorer i ämnet. 
 
2.5 Några samhällsförändringars påverkan på undervisningen 
Skolans problem kan ligga i att den inte förmår ta tillvara den naturliga variationen av 
olikheter som finns hos eleverna i undervisningen. Då får specialundervisningen till uppgift 
att lösa differentieringsproblemen genom att finna lösningar till klassens problem. Detta kan 
medföra att skolan och lärarna anger att en alltför stor andel elever är i behov av 
specialpedagogiskt stöd. (Persson, 1998a.; Skolverket,1998). Antalet elever som är i behov av 
särskilt stöd har ökat och orsaker till ökningarna anser Hammarberg med flera (Skolverket, 
1998; Skolverket, 2005) bland annat beror på samhällsförändringar i form av arbetslöshet, 
skilsmässor, samt psykiska och psykosociala problem hos vuxna. Detta leder till att många 
elever får svåra uppväxtförhållanden med sämre studievanor och möjligheter till utveckling. 
Ju fler problem, riskfaktorer en elev utsätts för desto större blir skolproblemen (Sameroff & 
Fiese, 2000). Kommunernas sparkrav medför att elever i behov av stöd synliggörs, då dessa 
tidigare kunde hanteras med befintliga resurser. Börjesson (1997) menar att det finns ett starkt 
inslag av konkurrens mellan elever då fler elever vill ta del av den specialpedagogiska 
verksamheten än vad som är möjligt ur resurssynpunkt. Debatten om resurser handlar mest 
om pengar, men Haug (1998) menar att resurser är så mycket mer än pengar, till exempel 
elevförutsättningar, lärarkompetens, kulturellt kapital och utrustning.  
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Av de elever som går i grundskolan har 35 % stödåtgärder i någon form. Persson anser (1997) 
att det finns risk för att särskilda arrangemang kommer tillbaka, såsom läs- och matematik 
kliniker/klasser på grund av att det nya betygssystemet får till följd att många elever blir utan 
betyg i vissa ämnen. För att skapa inkluderande skolor och klassrum finns det inget 
undergörande eller säkert tillvägagångssätt säger Fergusson (Göransson, 2004), eller någon 
viss nivå av inkludering att sträva efter. På pedagogik och specialpedagogikämnet ställs det 
krav att de växer samman och att personalen samarbetar, då inkludering är en process i 
ständig utveckling. Hellblom- Thibblin, (2004) frågar sig om integrering och inkludering är 
strategier för problemlösning vid resursbrist. 
 
Skolan har idag blivit väldigt individualiserad på bekostnad av det kollektiva. I den kristna 
demokratiska traditionen har solidaritet eller som Giddens säger ”kollektivism”, haft 
betydelse för gemenskapen (Helldin,2002). Helldin anser att individualism motverkar ett 
solidariskt samhälle. Frågan är särskilt viktig för elever i svårigheter, som är beroende av 
gemenskap. På sikt är alla elever beroende av gemenskap, vilket i skolans arbetssätt är en 
basal grund och som förespråkas när det gäller inklusion. Eleverna blir bättre på att acceptera 
och respektera skillnader, enligt Hammarberg (Skolverket, 1998). 
 
Tendensen att diagnosticera elevers problem har ökat (Skolverket, 1998). Då kommunerna 
ofta har en pressad ekonomi krävs diagnoser för särskild resurstilldelning (Hellblom-Tibblin, 
2004). Gustafsson (Skolverket, 2003b) menar att vi ska bara mäta det vi vill utveckla. 
Fördelar med diagnoser är att de ger legitimitet, förklarar, avlastar skuld, stimulerar utredning 
och mobiliserar resurser. Nackdelar med diagnoser är att det kan ge handikappidentitet, låser 
tänkandet, fokuserar på barnet i stället för miljön, ger ett ”vi- och domtänkande”(s.41), och 
skapar en risk att gråzonsbarnen förbises. Med gråzonsbarn menas svaga barn som ej erhåller 
specialpedagogik, på grund av bristande resurser. Diagnoskulturen inom kommunerna är 
olika, men man måste hela tiden beakta för- och nackdelarna med utredande diagnoser, så att 
det inte används som ett maktmedel. 
 
3 Problemområde och syfte 
I dag krävs nästan till hundra procent att man har gymnasiekompetens för att få ett arbete. 
Problemet är att många elever inte uppnår godkänt i slutbetyget från grundskolan. Kursplanen 
har betygskriterier som ska uppfyllas för att nå godkänt och kommunen ska i sin skolplan 
skriva de kommunala målen. I Sverige har kommuner stor frihet att utforma arbetssätt och 
strategier för att nå de mål och ramar som staten anger. Strategierna för att nå målen är dock 
inte enkla då målen inte är helt tydliga och då varje elev är unik med olika intellektuella och 
sociala förutsättningar. Även varje lärare är unik med olika intressen och förutsättningar och 
varje rektor har olika visioner för arbetet. Detta gör att strategierna för att nå dessa mål kan bli 
olika i olika kommuner. Kommunen har dessutom ekonomiska resurser att ta hänsyn till. I 
skolans värld finns flera dilemman som till exempel att alla barn och unga ska arbeta i sin 
egen takt och samtidigt uppnå de nationella målen under en nioårsperiod. En del elever 
behöver längre tid för att nå målen och andra elever har inte förutsättningar på grund av andra 
orsaker att lyckas med sina studier. Där kan specialpedagogisk verksamhet vara ett medel för 
att förbättra förutsättningarna för att dessa elever ska uppnå målen. Åsikterna om 
specialpedagogisk verksamhet varierar. Vissa anser att man endast kan undervisa när gruppen 
är homogen och att speciallärare/specialpedagoger löser klassens problem, medan andra anser 
att en lärare ska kunna undervisa alla och inkludera alla elever. Svårigheten finns inte alltid 
hos individen utan uppkommer i samspelet mellan individen och miljön. Trots det är 
kunskapen om hur enskilda kommuner hanterar denna mångfald av möjligheter och 
förutsättningar bristfällig. Vi är därför intresserade av hur vår utvalda kommun hanterar det 
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stora handlingsutrymmet som enskilda kommuner har, då det inte finns några generella 
strategier utan strategierna varieras utifrån enskilda kommuners förutsättningar. 
 
3.1 Problemformulering 
Vilka målstrategier har skolor i en kommun för att eleverna ska uppnå Skolverkets nationella 
mål?  
 
3.2 Syfte 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur arbetet med målstrategier, för att alla elever 
ska nå Skolverkets nationella mål formuleras i en kommuns skriftliga dokumentation. Ett 
delsyfte är också att belysa på vilka grunder elever anses vara i behov av särskilt stöd samt 
vilka som får stöd. 
 
4 Metod och genomförande 
Här redovisas tillvägagångssättet av studiens genomförande. Arbetet börjar med hur studien 
har lagts upp, och fortsätter med hur datainsamlingen har gått till, hur dokumenten har 
bearbetats, de etiska regler som tagits hänsyn till, reliabiliteten och validiteten, samt avslutar 
med begränsning och begrepp. 
 
4.1 Studiens upplägg 
I studien ingår en kommun och samtliga deras skolor inom den obligatoriska skolan. 
Kommunen har valts ut dels därför att den har en stor andel ej godkända elever, dels därför att 
den ligger geografiskt bra till för författarna. Detta är en kombination av strategiskt urval och 
bekvämlighetsurval (Denscombe, 2000). Från denna kommun och dess skolor har samlats in 
tre typer av dokument från en femårsperiod nämligen Barn- och utbildningsnämndens 
årsredogörelser samt skolornas årsredogörelser och kvalitetsredovisningar. Dokumenten har 
sedan bearbetats kvalitativt för att söka definiera olika målstrategier som framträder i 
dokumenten. Vi gör en kvalitativ deskriptiv studie med hermeneutisk, tolkande inriktning. 
Det mänskliga beteendet kan inte förklaras som naturens fenomen utan endast förståelse kan 
eftersträvas. Inte heller kan mänsklig verksamhet förutsägas med en naturlags exakthet enligt 
hermeneutiken (Leino & Leino, 1993). På grund av att detta är en C-uppsats har vi begränsat 
oss till att enbart studera dokument. 
 
4.2 Datainsamling 
Valet av kommun beror på den procentuellt låga nivån när det gäller antalet godkända elever i 
svenska, matematik och engelska. Enligt Skolverkets statistik över slutbetyg i årskurs 9 år 
2005 kan man finna att antalet godkända elever i kommunen var 62,5 % mot 75,5 % i riket i 
övrigt.  
 
För att genomföra denna studie av de olika skolornas arbete, från år 1-9 valde vi 
årsredogörelser och kvalitetsbeskrivningar från kommunens olika skolor samt Barn- och 
utbildningsnämnden, då vi visste att kvalitetsredovisningarna skickas till Skolverket. Därmed 
antog vi att det måste finnas någon form av kommunikation mellan kommunerna och 
Skolverket. Dessutom antog vi att Barn- och utbildningsnämnden ger övergripande direktiv 
till skolan som organisation då ledamöterna är politiskt valda med olika politiska mål för 
mandatperioden. Insamlandet av dessa dokument skedde på olika sätt, dels via 
kommunkontoret, dels genom de olika skolorna. Alla handlingar hittades ej på kommunen 
och vi fick vända oss till de olika skolorna i stället. Tillgängligheten av materialet på de olika 
skolorna var varierande. Alla skolor hade ej sparat tidigare rapporter. En skola hade raderat 
materialet från datorn för att göra om till nästa årsredovisning. Trots noggranna noteringar om 
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att vi sökte efter kvalitetsredovisningar har felaktiga dokument skickats till oss. Vissa 
dokument fattas, vilka redovisas i resultatet se tabellerna 2,3och 4. 
 
4.3 Databearbetning 
Databearbetningen började med att dokumenten sorterades efter år och lästes igenom. I den 
första kodningen, som författarna gjorde var och en för sig, skrevs endast allt material ner 
ordagrant om sådant som rörde specialpedagogik, men det upptäcktes vid den gemensamma 
sammanställningen att det inte var helheten. Vid den andra omarbetningen som också gjordes 
av författarna var och en upptäcktes olika påverkansfaktorer, såsom nationella prov, hälsa, 
trygghet m.m. Detta sammanställdes sedan gemensamt. Efter detta sorterades och skrevs allt 
material gemensamt efter år och skola, för att få bättre struktur i vårt arbete. Därefter 
sorterades arbetet i olika kategorier efter den mall som användes vid årsredogörelserna, utom 
de rubriker som har med ekonomi och sparkrav att göra. (Se rubriken redovisning av 
årsredogörelserna och kvalitetsredovisningarna). De fick den gemensamma rubriken ekonomi. 
Kvalitetsredovisningarna delades också upp i kategorier som sammanställdes med 
årsredogörelserna. Som Creswell (1998) påpekar så är detta analysmoment det svåraste 
momentet i arbetet. Därefter sorterades materialet i kategorier som upptäcktes efter många 
genomläsningar och nya omskrivningar av de olika redovisningarna. Inom de olika 
kategorierna valde författarna att redovisa de olika skolorna för sig. Det finns ingen 
standardnorm för denna typ av kvalitativa dokument enligt Backman (1998).  
 
4.4 Etiska regler  
HSFR (1990), Humaninstisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet har givit ut etiska regler 
för hur forskning ska bedrivas. Dessa regler följs i denna undersökning. De insamlade 
uppgifterna kommer endast att användas för forskningsändamål, enligt nyttjandekravet och vi 
har döpt om skolorna till A, B, C, D, E, F och G enligt det konfidentiella kravet. Vi har valt 
att låta kommunen vara anonym och följer därför inte offentlighetsprincipen.  
 
4.5 Reliabilitet och validitet 
Eftersom undersökningen baseras på granskning av dokument går undersökningen att upprepa 
(Denscombe, 2000). Det viktigaste i vårt arbete är att vi har sambedömt och samanalyserat 
olika former av dokument. Kvalitetsredovisningarna innehåller enbart skolornas prioriterade 
mål, bakgrunden till dessa, åtgärder samt resultat. (Se vidare avsnitt 6.2). Den dokumentation 
vi har valt innehåller dock inte all information från skolorna, då dokumenten inte har skrivits 
av alla rektorer varje år. Det kan dessutom finnas annan dokumentation på skolorna som ej är 
medtagen i datainsamlingen. Vi kan inte utläsa om alla prioriterade mål genomförts i 
praktiken av all personal, men detta är vad politikerna i kommunen har att arbeta efter. Detta 
kan vara till nytta för den egna kommunen när den ska jämföra sin skriftliga redovisning med 
andra kommuner och vice versa. 
 
4.6 Begränsning 
Arbetet begränsas till skolåren 1-9 under tidsperioden 2000 – 2004. Vi har endast delvis tagit 
med redovisningar för år 2005 då de ej rapporteras förrän våren 2006. Under varje rubrik i 
årsredovisningarna, kvalitetsredovisningarna och Barn- och utbildningsnämnden, BUN, har 
bara tagits med det som är relevant för undersökningen. Personalens hälsa och samarbete är ej 
medtaget och ej heller friskolan eftersom den endast existerade ett år. 
 
4.7 Begrepp 
Varken begreppen tidigareenheten (år F-5) eller senareenheten (år 6-9) kommer att användas. 
Dessa begrepp är ej införda i kommunen. I den kommande redovisningen blandas begreppen 
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år och årskurs. I årsredovisningarna och kvalitetsredovisningarna används det äldre uttrycket 
handikapp vilket inte kan ändras då de står i en årligen återkommande rubrik. Det skrivs om 
barn med särskilda behov kontra barn i särskilda behov. Med barn med särskilda behov 
menas att problemet finns hos barnet, medan barn i särskilda behov lägger problemet på 
miljön omkring barnet. Med gråzonsbarn avses de barn som inte får specialpedagogisk hjälp 
på grund av att de ligger precis ovanför godkändgränsen.   
Med uttrycken basämnen/kärnämnen menas svenska, matematik och engelska. Med begreppet 
studios menas undervisningsgrupper utifrån elevens val.  
 
5 Kommunen 
Under avsnittet beskrivs kommunen och dess skolor med antal elever och barn- och 
utbildningsplanens innehåll. Detta är en förutsättning för resultatdelen men ingår inte i själva 
resultatet. 
 
5.1 Beskrivning av kommunen 
Kommunen är till största delen en tätort med ca 8 000-10 000 invånare med få invandrare. 
Kommunen är socialdemokratiskt styrd sedan flera mandatperioder. Orten är en historisk 
kulturbygd med flera industrier men har också många småföretagare.  
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) är det politiskt beslutande organet för all 
skolverksamhet och barnomsorg i kommunen efter fullmäktige. Rektorerna/enhetscheferna 
skriver varje år årsredogörelser och kvalitetsredovisningar till BUN. Kvalitetsredovisningarna 
skickas även till Skolverket och är numera utlagt på nätet. Likaledes sammanställer 
skolchefen resultaten i sin årsredogörelse, samt sin kvalitetsredovisning till BUN och 
fullmäktige. 
 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde omfattar förskoleverksamhet, 
skolbarnsomsorg, skolverksamheten på grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildning. Dessa 
verksamheter bedrivs på sex decentraliserade enheter under en central förvaltning, som år 
2000 består av en förvaltningschef, en biträdande förvaltningschef, en förvaltningsekonom 
och en nämndsekreterare. År 2002 ändras titeln förvaltningschef till barn- och 
utbildningschef. 
 
I kommunens skolplan kan man läsa att befolkningen har en förhållandevis låg 
utbildningsstandard och att det därför är det viktigt att kompetensen höjs i kommunen, då 
betygen varit lägre än riksgenomsnittet under ett antal år. 
 
Kommunen är en mindre kommun i Mellansverige med sex skolor, där två är skolor för 
Förskoleklass - 3, en för Förskoleklass - 6, en för år 4-6, en för år 7-9 samt en gymnasieskola.  
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Kommun 
 

Kommunfullmäktige 
 

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) 
 

 
 
 
        
     A-skolan                B-skolan               C-skolan               D-skolan                E-skolan 
     År 4 –6                  År F – 6                År 7 – 9                År F – 3                 År F – 3 
 
Figur 2: Kommunens skolorganisation 
 
5.2 Beskrivning av enheterna 
 
A-skolan, år 4-6 
Antal elever 
2000 2001 2002 2003 2004 
uppg. sakn. 280 280 290 300 
 
År 2002 har skolan 280 elever samt en särskild undervisningsgrupp och arbetslagen är 
årskursvisa. 
År 2003 är antalet övrig personal inklusive elevassistenter 10 stycken.  
År 2005 har skolan fått ytterligare en särskild undervisningsgrupp kallad G-skolan med 7 
elever. 
 
B-skolan, år F-6 
Antal elever 
2000 2001 2002 2003 2004 
140 135 135 111 101 
 
C-skolan, år 7-9 
Antal elever 
2000 2001 2002 2003 2004 
347 uppg. sakn. 347 349 349 
  
2003 har skolan 2 särskilda undervisningsgrupper. 
2004 har skolan 2 undervisningsgrupper  
D-skolan, år F-3 
Antal elever 
2000 2001 2002 2003 2004 
129 153 134 170 med F-k 170 med F-klass 
Liten grupp   3 
 
E-skolan, år F-3 
Antal elever 
2000 2001 2002 2003 2004 
148 153 138 113 109 
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5.3 Barn- & utbildningsplan för kommunen 
Barn- och utbildningsplanen för kommunen gäller från och med år 2004 och i den anges 
kommunala mål och prioriteringar. Den kompletterar de mål som regering och riksdag har 
fastställt för kommunens insatser för barn och ungdom. Ett viktigt led i elevernas 
demokratiska fostran är att eleverna erbjuds en kvalitativ god utbildning, så att de upplever 
lust och glädje i sitt lärande. Dessutom ingår att eleverna ska träna och utveckla sin förmåga, 
så att de är maximalt förberedda för arbetsliv och samhälle både kunskapsmässigt och socialt. 
Skollagen är det styrdokument som reglerar skolans verksamhet. Skollagen ligger som grund 
för läroplanen och i den formuleras värdegrund och uppgifter. Komplement till läroplanen är 
kursplaner och timplaner. 
 
De kommunala målen fastställs av fullmäktige med förslag från barn- och 
utbildningsnämnden i en barn- och utbildningsplan. I den ska det framgå hur de nationella 
målen ska uppnås och vad man särskilt vill satsa på. I kommunens skolplan (2004) finns tolv 
punkter som; förståelse och medmänsklighet, hälsa och välbefinnande, barn/elev- och 
föräldrainflytande/ansvar, pedagogisk verksamhet, samverkan och integration, barn och elever 
i behov av särskilt stöd, kultur, ekologi och miljö, ledarskap- decentraliserad verksamhet, 
decentraliserad organisation/målstyrning, kommunal vuxenutbildning samt utvärdering. 
 
6 Resultat 
Här redovisas de tre olika typerna av dokument, Barn och utbildningsnämndens 
årsredogörelser samt skolornas årsredogörelser och kvalitetsredovisningar. 
 
6.1 Barn- och utbildningsnämndens årsredogörelser (BUN) 
I Barn- och utbildningsnämndens redogörelser ingår en förklarande inledning, 
verksamhetsområdet, kommunala mål och prioriteringar, ekonomi, samtal med Skolverket, 
betyg, planering av en ny organisation samt skolornas framtid. Sedan fortsätter redovisningen 
med årsredogörelserna och kvalitetsredovisningarna från de olika skolorna, där kursplaner, 
specialpedagogik, värdegrundsarbete, kompetensutveckling, ekonomi och slutligen en 
sammanfattning redovisas. 
  
6.1.1 Inledning 
Barn- och utbildningsnämnden är det politiskt beslutande organet för skolans verksamhet och 
redovisar sin årsredogörelse för föregående år, i början på nästkommande år. 
Ur dessa årsredogörelser har de mest relevanta uppgifterna för denna undersökning gällande 
barn och barn i behov av särskilt stöd tagits fram. I resultatredovisningen finns även 
förutsättningar som framkommer av dokumenten, som visar faktorer som påverkat hur man 
resonerat kring strategier och åtgärder. Dit hör till exempel ekonomiska faktorer och betyg. 
 
Tabell 2 Årsredovisningar från Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

År BUN 
2000 X 
2001 X 
2002 X 
2003 X 
2004 X 
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6.1.2 Verksamhetsområde 
Under år 2000 får ett företag i uppdrag av kommunrevisionen att genomföra en översiktlig 
granskning av barn- och utbildningsnämndens budgetuppföljning och budgetavvikelser. Detta 
på grund av föranledd interpellation som behandlas av kommunfullmäktige och gäller barn- 
och utbildningsnämndens underskott och underlag för beslut i samband med budgetarbetet.  
Rapporten får till följd att en ny och tydligare budgetuppföljningsblankett utarbetades av 
barn- och utbildningsnämnden, och den mottas mycket positivt av kommunrevisionens och 
det aktuella företagets representanter samt arbetsutskottet. Under två planeringsdagar för 
BUN våren 2000 är innehållet Kommunrevisionens granskning, där områden som skol- och 
barnomsorgssituationen idag och i morgon, mål och budget, planering inför budgetarbetet 
samt barn- och utbildningsplanen belyses och diskuteras.  
 
Utvecklingsarbetet fortsätter med att förändra A- och C-skolan att omfatta årskurserna 4 – 9.  
 
6.1.3 Kommunala mål och prioriteringar 
Kommunala mål och prioriteringar anges i barn- och utbildningsplanen för år 2001, vilket 
kompletterar de mål som regering och riksdag fastställt för kommunernas insatser för barn 
och elever. Nämnden har till uppgift att främja goda uppväxtvillkor för barn och elever i 
kommunen från förskola t o m gymnasieskolans år 3, inom verksamhetsformerna förskola, 
familjedaghem, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskola, särskola och 
Komvux. 
I barn- och utbildningsplanen finns tolv punkter, nämligen: 

 Förståelse och medmänsklighet 
 Hälsa och välbefinnande  
 Barn/elev- och föräldrainflytande/ansvar 
 Pedagogisk verksamhet 
 Samverkan och integration  
 Barn och ungdomsstöd 
 Barn och elever i behov av särskilt stöd 
 Kultur 
 Ekologi och miljö 
 Ledarskap – decentraliserad verksamhet 
 Decentraliserad organisation och målstyrning 
 Utvärdering 

 
6.1.4 Ekonomi  
Bokslutet för Barn- och utbildningsnämnden år 2001 pekar på ett underskott motsvarande ca 
2,3 miljoner kronor, varav ca 400 000 kronor utgör fordringar från socialförvaltningen för 
vissa åtaganden. Kostnaden för upphandling av gymnasieplatser utanför kommunen  
dominerar helt underskottet, det vill säga med en kostnadsökning på ca 2,1 miljoner kronor.  
 
Fullmäktige beslutar i juni om kraftiga nedskärningar, vilket präglar en stor del av höstens 
arbete, då nedskärningarna ska genomföras omgående det vill säga senast 2002-01-01. Inom 
följande områden reduceras kostnaderna: 
*hemspråksundervisning och svenska 2 med 400 000 kronor (genomförs delvis under året) 
*musikskolan med 530 000 kronor (genomförs år 2003 genom pensionering) 
*avveckling av en utvecklingstjänst (genomförs omgående) 
*lokalvården  
*Hela elevvårdsteamet slutar, vilket består av, 1,0 skolskötersketjänst, 0,75 psykologtjänst 
och 0,5 kuratorstjänst. Efter omfördelning av resurser rekryteras 1,0 skolskötersketjänst och 
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1,0 kuratorstjänst, men däremot återbesätts ej psykologtjänsten, utan anslaget används till att 
genomföra nödvändiga utredningar på uppdrag. 
 
Från och med läsåret 2001/2002 erhåller kommunen ett tillskott i form av så kallade 
Wärnersson-pengar för att öka bemanningen inom förskoleklass, fritidshem och skola. 
Pengarna används till att driva G-skolan vidare, det vill säga en grupp högstadieelever med 
mycket stora behov av särskilt stöd, samt att på D-skolan starta en särskolegrupp för 4 elever.  
  
År 2002 visar nämndens totala resultat –2 405 000 kronor, vilket är ett resultat av mycket 
höga kostnader för extern gymnasieutbildning som uppgår till –2 566 600 kronor. En viktig 
faktor för att få ner externa gymnasiekostnader är att försöka få fler elever att gå på 
kommunens hemmagymnasium. En samarbetsgrupp har tillsatts med personal från gymnasiet 
och C-skolan, med uppgift att öka kunskapen om varandra, vilket verkar ha rönt ett mycket 
positivt gensvar. 
 
BUN gör ekonomiskt ett positivt resultat år 2003 med ett överskott på drygt 1,7 miljoner 
kronor. Det positiva resultatet beror på större barnomsorgsintäkter än beräknat, minskat antal 
särskoleelever, nedläggning av den kristna friskolan, kommunals 14 dagar långa strejk samt 
enheternas sammanlagda resultat. 
 
Även år 2004 gör BUN ett ekonomiskt positivt resultat med ett överskott på 42 900 kronor. 
Resultatet beror mest på enheternas decentraliserade ekonomiska ansvar och ger sammanlagt 
ett överskott på ca 1,5 miljoner kronor. Överskottet som enheterna arbetat ihop ombudgeteras 
till år 2005. Detta för att kunna finansiera beslutade nedskärningar, resurser för barn/ elever 
med behov av särskilt stöd samt ett par eventuella tillbyggnader. 
 
6.1.5 Samtal med Skolverket  
Under senare delen av år 2000 utövar Skolverket tillsyn av förskoleverksamheten och 
skolbarnsomsorgen i kommunen och tillsynsbeslutet tillsänds kommunen 2001-02-07.  
Tillsynen omfattar kommunens ansvar när det gäller kommunens styrning och ledning, 
erbjudande och tillgång till plats inom barnomsorgen, barn som behöver särskilt stöd, 
förskoleverksamhetens uppgifter och krav på verksamheten samt kommunens kontroll av 
verksamheten. 
 
Skolverket anser år 2001 att nämndens ansvar inte tydligt framgår av kommunens reglemente. 
Barn- och utbildningsplanen anses ha en svag förankring i verksamheterna, dessutom bedöms 
planen därutöver sakna koppling till budget. 
 
Ett prioriterat område uppges vara barn som är i behov av särskilt stöd, samtidigt uppges att 
antalet barn i behov av stöd ökar. I år 2000 års budget har dock anslaget för detta område 
minskat, står det att läsa i BUN-s årsredogörelse för 2001.  
 
Kommunen uppfyller författningarnas krav avseende förutsättningar för att kunna genomföra 
en god pedagogisk verksamhet enligt Skolverket. Detta trots att personalens utbildningsnivå 
ligger något lägre i förhållande till landets övriga kommuner. Däremot ligger personaltätheten 
något över genomsnittsnivån i jämförelse med motsvarande kommuner.  
Enligt Skolverket har kommunen en plan avseende utvärdering, men i huvudsak har endast 
ekonomiska uppföljningar genomförts på central nivå. Därför saknas strategier och systematik 
för utvärdering generellt i kommunen.  
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En dialog med Skolverket startas under hösten, vilket utmynnar i ett statsbidrag på 850 000 
kronor för kompetensutveckling med tonvikt på specialpedagogik för all pedagogisk personal. 
 
Förvaltningschefen och biträdande förvaltningschefen skriver under rubriken Framtiden i 
Barn- och utbildningsnämndens årsredogörelse att barn och elever i behov av särskilt stöd 
fortsätter att öka och därför måste kompetensen höjas hos personalen som en åtgärd för att 
säkerställa utvecklingen hos dessa barn och ungdomar. Förutom inlärningssvårigheter har 
många elever stora sociala problem, vilket inverkar negativt på lärmiljön skriver BUN vidare.. 
Dessutom anser BUN är antalet elever som saknar betyg i ett eller flera ämnen alldeles för 
många. Att organisera verksamheten så effektivt som möjligt och undanröja eventuella hinder, 
är därför av stor betydelse. Kommunen har ”stadieskolor” men barn- och utbildningsplanen 
säger att 4 – 9 enheter ska bildas, då det är av betydelse för kommande rekryteringsbehov.  
 
Den så kallade dialogen med Skolverket kring utvecklingsområden av verksamheterna 
fortsätter år 2002 med: 
- kompetensutveckling – värdegrunden 
- mobbning – värdegrunden 
- integrering förskola – skola 
- kvalitetsutvecklingsarbete 
 
En stor arbetsmiljöundersökning genomförs i början av år 2002, där nästan all personal deltar. 
Till utvecklingsarbetet har nämnden fått totalt 850 000 kronor, som bland annat innehåller 
kvällsseminarier, specialpedagogutbildning samt kurser och föreläsningar. C- skolan och 
gymnasiet har genomgått en så kallad värdegrundsrevision, vilket väntar fler skolor. 
 
Dialogen med Skolverket avslutas år 2003, vilket medför att kvarvarande 800 000 kronor 
anslås av statsbidrag till kommunen för kompetensdagar av specialpedagogik, 
mobbningshantering, kvalitetsredovisning samt integration förskola – skola. 
 
6.1.6 Betyg 
Ett viktigt men vanskligt resultatmått är betyg, eftersom det är grundläggande för fortsatta 
gymnasiestudier skriver BUN. Att analysera betygsresultaten är mycket viktigt, för 
omfördelningar och prioriteringar av resurser samt metoder för att förbättra resultaten. Först 
redovisas slutbetyg för år 9 vårterminen 2003 och sedan betyg för höstterminen år 9.  
 
Elever år 9 vårterminen 2003 icke godkända   
Ej godkända i ett eller flera ämnen, 41 elever av 136  = 30,1 % 
Varav 18 ej godkända i engelska, matematik eller svenska  = 13,2 % 
 
Elever år 9 höstterminen 2003 icke godkända 
Ej godkända i ett eller flera ämnen, 39 elever av 109  =35,8 % 
 
Varav 33 ej godkända i engelska, matematik eller svenska = 30,3 % 
 
Att jämföra årgångar är svårt men kraftfulla åtgärder måste uppenbarligen sättas in för att fler 
än 70 % ska nå gymnasiebehörighet (BUN, 2003).  
 
De låga resultaten som eleverna uppvisar vid vårterminens slut i år 9 år 2004, föranleder en 
väldig debatt inom BUN. Vissa kopplar detta till undervisningen i så kallade ”studios” som C-
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skolan haft från läsåret 2000/01. Statistiken för andelen elever som uppnår målen det vill säga 
minst G i alla ämnen för 7 år tillbaka (BUN, 2004).  
 
Läsår 1997/98, 98/99, 99/00, 00/01, 01/02, 02/03, 03/ 04    
             77 %    57 %   67 %  73 %    65 %  70 %   60 % 
 
Statistiken visar en ojämn och svåranalyserad utveckling men sämsta resultatet fanns innan 
studios infördes. En djupanalys görs och varje elev som inte når godkänt gås igenom och 
vidare undersöks vilket stöd eleven har fått från år 1. Alla skolorna reflekterar över resultaten 
och nämnden vidtar åtgärder för att nå förbättringar. Målsättningen är att genom översyn av 
arbetssätten samt omfördelning av resurser betydligt förbättra resultaten (BUN, 2004). 
 
6.1.7 Planering av ny organisation 
År 2004 präglas av planeringen av en ny organisation samt avveckling av A-skolan med start 
hösten 2006. I och med detta införs F – 5 samt en 6 – 9 skolor i kommunen och de gamla 
stadieskolorna försvinner. Kommunen får en organisation anpassad till dagens läroplan samt 
lärarutbildning. En kostnadsminskning beräknas till ca 3,5 miljoner kronor, vilket utgör 
nämndens sparbeting för år 2006. 
 
6.1.8 Framtid 
Slutorden i BUN-s årsredovisning år 2004 säger:  

”Det är viktigt att eleverna får en god start på sina nya skolor och att elever med behov av särskilt stöd 
får detta. En oroande ökning av sistnämnda elevkategori har skett och det är viktigt att resurser för 
dessa finns och stöd ges på rätt sätt. Här är det oerhört viktigt att elever och personal har en bra 
arbetsmiljö, som är grundläggande för en positiv resultatutveckling” 

 
6.2 Redovisning av årsredogörelserna och kvalitetsredovisningarna 
Varje rektor/enhetschef redovisar och lämnar in en årsredogörelse för föregående år i början 
av nästkommande år. År 2000 har kommunen ingen gemensam form för redovisning av 
årsredogörelser. År 2001 börjar kommunen med en gemensam mall för redovisning av 
verksamhetsberättelser som man senare inom kommunen kallar för årsredogörelser. Det finns 
färdigtryckta rubriker för olika ändamål. Inledningen av årsredogörelsen för varje 
verksamhetsår börjar med enhetens namn samt chefernas namn, verksamheter, antal 
barn/elever samt antal anställda inom enheten. Därefter kommer följande rubriker: 
Beskrivning över vad som väsentligen hänt under året, har verksamheten utvecklats enligt 
planerna, om och hur uppställda mål, särskilt de nationella, uppfyllts (gärna med hjälp av 
verksamhetsmått), vad som eventuellt ej gått som planerat och orsakerna till det, större 
avvikelse i förhållande till budget och förklaring till det, resultat av sparkrav, utvecklingen av 
antalet årsarbetare, sjukfrånvaro liksom resultatet av personalpolitiska insatser samt 
underlättande åtgärder för handikappade, effektiviseringsåtgärder, nyckeltal och 
framtidsperspektiv. Dessa rubriker används inte i redovisningen därför att årsredogörelserna 
och kvalitetsredovisningarna har satts samman i gemensamma kategorier. 
 
Tabell 3: Skolornas årsredovisningar 
 

År A B C D E Kommentar 
2000 X X X X X Årsredogörelsen 

kallas 
verksamhetsberättelse

2001 X X X X X  
2002 X X X X X  
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2003 X X X X X  
2004 X X X - X D-skolans original ej 

sparat 
 
 
Kvalitetsredovisningarna ska vara klara i april/maj nästkommande år. De är indelade i mål, 
bakgrund, resultat och åtgärder. Kvalitetsredovisningarna och årsredogörelserna har 
sammanställts till ett gemensamt resultat. Kvalitetsredovisningar saknas för år 2002 och 2003 
när det gäller A, B och C-skolan. Orsak till detta har ej stått att finna. Årsredogörelse saknas 
för D-skolan, vilket beror på att rektor använt mallen för nästkommande år och ej sparat 
originalet. 
 
Tabell 4: Skolornas kvalitetsredovisningar 
 
 

År A B C D E Kommentar 
2000 X - X X X  
2001 X X X X X Redovisningarna 

finns bland 
BUN 

2002 - - - X X Redovisningar 
saknas från A-
B-och C-skolan 

2003 - - - X X Redovisningar 
saknas från A-, 
B- och C-skolan

2004 X X X X X  
 
 
6.2.1 Kategorier 
Datamaterialet delades in i följande huvudkategorier: kursplaner, specialpedagogik, 
värdegrundsarbete, personalens kompetensutveckling samt ekonomi.  
 
6.3 Kursplaner 
Under denna rubrik finns nationella mål, matematik, svenska och engelska. 
 
6.3.1 Nationella mål  
På grund av de låga resultaten, när det gäller att nå målen i de olika ämnena, startade 
högstadieskolan (C-skolan), med s.k. studios från läsåret 2000/2001 för att få eleverna att 
känna mer delaktighet och ta större ansvar för sitt eget lärande. Det första året visar på en 
mycket god utveckling, när det gäller betygen, då 73 % var godkända i alla kärnämnen. Sedan 
sjunker åter resultaten med varierande grad för att vt 2004 vara på 60 %. BUN påpekar dock 
att det sämsta resultat fanns året innan studios infördes då antalet godkända låg på 57 %. BUN 
följer upp resultaten varje år. 
 
De nationella provresultaten redovisas under åren 2000-2004, även år 1999 tas med som ett 
jämförande år. 
 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 
57,0 67,3 73,5 64,6 69,9 60,2 
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Betygsresultaten visar att 43 % av eleverna saknade betyg i ett eller flera ämnen i åk 9 
vårterminen 1999. 
Niorna år 2000 har 10 % bättre resultat än niorna år 1999. År 2000 saknade 32,7 % betyg i 
ma, sv eller eng. 
I matematik är 18 % inte godkända på det nationella provet, men när det gäller slutbetyget är 
det 9 % som inte är det. 
År 1999 utarbetas en modell för att förbättra resultaten. Modellens prioriterade mål är år 
2000, 2001 och 2004 att fler elever uppnår målen för G i alla årskurser och att fler elever ska 
få VG och MVG. 
Rektor skriver i kvalitetsredovisningen för 2004 en resumé för alla åren i undersökningen. År 
2000 terminen innan C-modellen infördes, förbättrade 5 % av eleverna sina resultat i alla 
ämnen från hösttermin till vårtermin. Efter införandet vårterminen 2001, var siffran en 
förbättring med 18,3 %. Vårterminen 2002 var siffran nere i 7,3 % för att öka till 9,6 % år 
2003. År 2004 var siffran för svenska och matematik mellan 7 och 8 %. Emellertid så har 
resultatet blivit sämre när det gäller att betyg saknas i ett eller flera ämnen. Hypotesen att C-
modellen bidrar med förbättrade betyg håller därmed inte enligt rektor. 
Det som avgör om eleverna mår bättre, tar större ansvar samt presterar bättre i skolarbetet 
verkar bero på andra saker än arbetsorganisationen menar rektor. 
Rektor för C-skolan frågar sig år 2004 om det låga resultatet är en effekt av sparkraven. 
Rektor tror dock på bättre resultat framöver (som hon knappt vågar uttala), då en klarare 
fokusering har skett på alla nivåer och stadier, genom Röda tråden och matteprojektet. 
 
Även på mellanstadiet ger skolan stöd till de elever som inte når målen i kärnämnena år 5, så 
att de blir godkända i år 6. Rektor för A –skolan skriver 2004 att satsningen på ökad 
måluppfyllelse i matematik ännu inte har gett önskvärda resultat. 
Resultaten av måluppfyllelsen i svenska, engelska och matematik har mätts genom de 
nationella proven.   
 
B-skolans rektor påpekar att det är för många elever som inte når målen i år 5. Barn- och 
utbildningsnämndens övergripande mål att alla elever ska vara godkända i matematik enligt 
de nationella proven uppfylldes ej år 2004 på B-skolan, då 2 elever ej var godkända. 2 elever 
var ej heller godkända i svenska samt 2 elever i engelska. Eleverna blev godkända under 
höstterminen i åk 6 med hjälp av insatser från speciallärare, resurslärare samt klasslärare.  
 
Tabell 5: Antal respektive andel av eleverna som inte nått målen 
 
 A-skolan (4-6) B-skolan (F-6) C-skolan (7-9) 
 (procent)  (antal)  (procent) 
År          Eng Sv Ma Eng Sv Ma Eng Sv Ma 
2000       2,8% 2,8% 18% 
2001 10% 7% 17% 0 st 0 1 ? 0 3,6% 9% 
2002 12% 8% 10% 0 st 0 1 12,5% 7,3% 18,8% 
2003 7% 9% 4% 0 st 0 1 5,2% 7,5% 12,7% 
2004 10% 7% 16% 2 st 0  2 14% 17% 31% 
2005 7% 13% 9% 2 st 1 2    
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Nationella prov för år 2 redovisas år 2000 för E-skolan. År 2001 ingår provet som en del i 
matematikundervisningen på D-skolan men genomförs år 2002. De nationella proven i 
matematik ska både användas som diagnos och övningsmaterial i år 2. 
 
Alla elever som inte nått godkänt har djupanalyserats från år 1 och sedan har alla skolor 
reflekterat över resultaten och nämnden har vidtagit åtgärder för förbättringar genom att 
studera arbetssätt och omfördelning av resurserna. Modellen med studios på C-skolan har 
trots revidering inte bidragit till att resultaten blivit bättre när det gäller kunskapsmålen och 
man överväger att starkt modifiera eller lämna modellen. 
 
6.3.2 Matematik 
Hösttermin 2002 infördes från barn- och utbildningsnämnden, ett gemensamt mål i matematik 
i kommunens skolor, då resultatet inte har varit tillfredsställande. Målet är att alla elever ska 
klara godkäntmålen i år 5 och 9 enligt de nationella målens betygskriterier.  
 
En projektgrupp bildas år 2003 av medlemmar från alla stadier och skolor för att öka 
måluppfyllelsen.  Gruppen tog fram utvärderingsmaterialet ”Mattecirkeln” som ska användas 
på alla stadier från år 1 till år 6 i kommunens alla skolor. Alla skolor har satsat på matematik 
under åren 2003 – 2004. Ett matematiktest för år 3 har skapats av projektgruppen år 2004. För 
att grundlägga bättre matematikkunskaper ska läromedel och metoder i form av diagnoser, 
undervisningsformer samt ny forskning studeras och specialpedagogiska insatser genomföras 
skriver rektor för E- skolan. Ett resultat av ovanstående insatser är att särskilda diagnoser 
började användas för år 2 och 3 på E-skolan, och som kommer att användas en gång per 
termin. Därefter har osäkra elever erhållit extra stöd av specialpedagogen. De nationella 
proven i matematik ska både användas som diagnos och övningsmaterial i år 2. E-skolans 
personal får en tvådagars kurs för att lära mer om elever i matematiksvårigheter år 2002. 
E-skolan skriver om hur de arbetar med matematik år 2003 genom att befästa huvudräkning i 
talområdet 0-20 i addition och subtraktion i år 2 och 3. Detta görs genom att bra läromedel 
används, regelbunden träning, specialpedagogiska insatser samt kompetensutveckling för 
personalen. Utvärderingen av målet i matematik visar att elever har svårt för subtraktion, 
vilket tränas via ”Mattecirkeln”. Även år 2004 fortsätter skolan med kommunens prioriterade 
mål i matematik. Insatserna är desamma som tidigare år men med tillägg om tydlig konkretion 
av de abstrakta talen. För elever som har svårt med matematik finns specialpedagogiska 
insatser. Mattecirkelns diagnoskontroll visar vilka elever som inte behärskar arbetsområdet 
och som behöver stöd. Spridningen på kunskaper är stor och varje elev arbetar i sin takt. 
Från och med våren 2005 kommer testet i matematik för åk 3 att användas, som skolornas 
arbetsgrupp sammanställt. 
 
6.3.3 Svenska 
A-skolan arbetar med läsförståelse år 2004. 
 
Lågstadieskolorna D och E arbetar på olika sätt med läsning. De har haft prioriterade mål när 
det gäller läskunnighet och läsförståelse och kunskaperna har sedan lästestats i år 2 och 3 med 
SL 60 för att kvalitetssäkra undervisningen. Skolorna har haft cirka 5 –6 elever varje år som 
har problematisk läsning i år 3. E-skolan arbetar vidare under år 2003 – 2004 med 
läsförståelsen/läslusten/skrivglädjen som prioriterat mål. Tester har visat att kunskapen har 
ökat markant. 
 
D-skolans prioriterade mål år 2000 är att barnen inför år 4 ska kunna läsa med god 
läsförståelse. Samtal sker med föräldrar om vikten av högläsning. Biblioteksanslaget till 
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biblioteket ökar med 10 000 kr och barnen stimuleras att låna böcker. En ny läsmetod, 
”Helhetsläsning” provas med gott resultat. Antalet lästillfällen har ökat. Högläsning sker ofta i 
klasserna och tystläsning kan eleverna ta till när något arbete är slutfört. Treans elever har läst 
med ettans elever och tvärt om. Lässvaga elever har prioriterats. En extra lärare anställs 7 
tim/vecka, samt ytterligare en resurs på 20 % anställs för att lästräna med elever i behov av 
stöd. Föräldrarna har hjälpt till med lästräning. Skolan bedömer att de gör goda resultat men 
vill ändå höja kvaliteten ytterligare, då de anser att skolans viktigaste mål är att lägga en bra 
grund i läsning. Därför vill skolan arbeta vidare med samma höga nivå genom att följa upp 
läsförståelseproven, utöka skolans bibliotek, samt hålla sig uppdaterad när det gäller 
forskning. Läsförståelsetest genomförs 2000 och 2001 i år 2 och 3. När det gäller läsförmåga 
år 2004 är målet att alla barn ska kunna läsa kapitelböcker flytande och med god förståelse. 
Alla barn når inte detta mål idag skriver rektor. Under en period på 10 veckor har lässvaga 
elever i år 2 och 3 fått intensivträning varje dag. För att ytterligare förebygga detta har alla 
förskolor en ansvarig språkpilot, vars uppgift är att tipsa om föreläsare, informera om möten 
och utbildningar, samarbeta med biblioteket samt få arbetskamraterna att vilja arbeta med 
språklig medvetenhet. Kvaliteten dokumenteras med hjälp av så kallad LUS-mätning. 
Klasslärarna redovisar detta resultat två gånger per termin. Föräldrarna får ta del av resultatet 
vid utvecklingssamtalet och får förslag på hur de kan hjälpa sitt barn hemma.  
Nya processer har satts igång på skolan om läsutveckling, LUS, enligt rektor.  
 
På E-skolan testades läsförmåga år 2000 av specialläraren med ett enkelt test och läsförståelse 
har testats genom det nyinskaffade SL 60 som sedan sammanställdes av densamma. Skolans 
bedömning av SL 60 visar att 82 % kommer att klara läsningen. Dock finns farhågor för 
resterande elever som har en osäker läsning, och är i farozonen, för framtida problem. Skolans  
åtgärder när det gäller resultaten av lästesten behöver följas upp under flera år, samt jämföras 
med andra skolor, dessutom följa upp de elever som har en osäker läsning med adekvat hjälp. 
Diskussioner om rätt metoder bör hela tiden hållas för att förbättra resultaten i läsning enligt 
rektor. Ett prioriterat mål år 2003 är läsförmåga och skrivglädje. Eleverna har tränat på olika 
sätt att få intresse för läsning både genom högläsning och tystläsning varje dag samt 
högläsning i hemmet för en vuxen. År 2004 är skolans mål läsglädje och tränas genom ” 
Stjärnläsning” 3-5 gånger/vecka samt att böcker i lagom svårighetsgrad inköps. Detta år har 
58 % av eleverna i åk 2 säker läsning och 87 % av eleverna i åk 3, vilket visar på stora 
framsteg för årets treor. Eleverna i åk 1 kartläggs av specialpedagogen som året innan, och 
vidtar åtgärder för att stimulera läsinlärningen. 
 
6.3.4 Engelska 
Under alla åren har de elever som ej nått målen i engelska inte kunnat erbjudas 
specialundervisning, utan har erbjudits engelska som Elevens val eller från och med 2004 
under English Workshop på A-skolan. 
 
6.4 Specialpedagogik 
 
6.4.1 Specialpedagogik/specialundervisning/elever i behov av särskilt stöd 
Elever på alla stadier och i alla skolor har fått extra stöd och träning, då de ej nått de 
stipulerade målen i matematik och svenska.  
 
År 2000 talar man på A- skolan om ”Elever med stort behov av särskilt” stöd samt ”Elever 
med mycket stora särskilda behov”. I den första gruppen har eleverna fått specialundervisning 
i svenska och matematik, vilket ej har gällt i engelska. De två speciallärarresurserna, som 
funnits tillhanda har ej varit tillräckliga för att täcka behovet. I den andra gruppen har 
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eleverna placerats i en särskild undervisningsgrupp, F-skolan, där tre personer ( 2 tjänster) har 
ansvarat för 6 barn, varav 3 på nästan heltid. Den sociala träningen för dessa elever har varit 
betydelsefull och de har fått träning genom pedagogisk utevistelse. Rektor för A-skolan 
påpekar hela tiden att det saknas resurser till specialundervisning. Han påpekar även att 
tillgången till yrkeskategorin speciallärare/specialpedagoger är begränsad. För att öka 
kompetensen att kunna bygga helhetsstrategier runt barn i behov av särskilt stöd finns ett stort 
behov av en specialpedagog. Genom detta skulle fler elever kunna erbjudas speciallärarhjälp 
även i engelska. Skolan behöver därför personalförstärkning med hjälp av 
Wänerssonpengarna. 
 
På A-skolan får specialläraren bli klasslärare en dag i veckan år 2001, då vikarie ej är möjlig 
att finna.  
Den särskilda undervisningsgruppen G-skolan, flyttas från C-skolan till A-skolan år 2004 och 
där arbetar man med individuella utvecklingsplaner. 
År 2004 erhåller cirka 30 % av eleverna någon form av särskilt stöd. 
 
Specialläraren på B-skolan genomför diagnoser år 2001 i matematik med materialet Alla kan 
räkna och i svenska med Bornholmsmodellen redan i förskoleklassen. 
Skolan vill öka individualiseringen efter barns individuella förutsättningar. För att förstärka 
resursen för de elever som riskerar att inte nå målen har skolan äskat medel från 
Wänerssonpengarna. Rektor för B-skolan skriver år 2003 att det är speciellt viktigt att barn i 
behov av särskilt stöd, får fortsatt möjlighet att utvecklas positivt och att det är viktigt att 
kartlägga de specifika svårigheterna för dessa barn. En projektgrupp bildas år 2003 i 
matematik för att öka måluppfyllelsen. I alla kommunens skolor fram till och med år 6 
används nu utvärderingsmaterialet ”Mattecirkeln” som tagits fram av gruppen. Denna 
kartläggning av kunskapsutvecklingen i ämnet ligger till grund för stödinsatser och i 
utvecklingssamtalen är det ett viktigt instrument. Detta följer elevens portfolio. Ett 
matematiktest genomförs för samtliga treor under vecka 15 som ligger till stöd för hur 
insatserna ska fördelas skriver B-skolan. 
 
På C-skolan finns år 2000 två särskilda undervisningsgrupper för elever ”med” behov av 
särskilt stöd, varav en på skolan med 1,75 tjänst och en i en lägenhet utanför skolan med 2 
tjänster. Därutöver finns 1,5 tjänst speciallärare. C-skolan önskar ytterligare en 
halvtidsspeciallärarresurs till elever som ej klarar egen planering år 2001. Dessutom önskas 
att handledarna tydliggör avsikten med planeringen, när det gäller det egna ansvaret i 
studioarbetet och att elever i särskilda behov i vissa fall får ett fast schema. Ämneslärare bör 
handla snabbare om eleven behöver extra hjälp. Eleven måste få insikt om sina problem och 
motiveras att ta fler studios i ämnen där det är problem. Snabb föräldrakontakt är viktig. 
Vuxna i skolan ska vara goda förebilder och prata om goda mål i livet. En specialpedagog 
samordnar stödet till elever i behov av särskilt stöd sedan höstterminen 2003 och fungerar 
som mentor/handledare på C-skolan. År 2003 anställs en specialpedagog. Därmed ökar 
kompetensen markant när det gäller elever i behov av särskilt stöd och arbetet har varit 
framgångsrikt skriver rektor. Ytterligare en specialpedagog anställs höstterminen 2004. 
C-modellen har inte bidragit till att resultaten blivit bättre när det gäller kunskapsmålen, 
därför inleds diskussioner år 2005 om att modifiera eller lämna modellen skriver rektor på C-
skolan. 
 
Sex elever i år 3 som får extrahjälp i läsning år 2000 på D-skolan, intervjuas när det gäller 
läsning, och samtliga anser att de har blivit bättre. Fem av dessa elever läser fortfarande 5 till 
10 minuter varje dag med någon förälder och 3 önskar ytterligare lästräning. 
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I förskoleklassen går språksvaga barn i en språkgrupp och Bornholmsmodellen används med 
samtliga barn. En särskoleklass startas på D-skolan höstterminen 2001. 
 
År 2000 har E-skolan ett resursteam med 6 personer och anser att de behöver minst 1,5 tjänst 
speciallärare/pedagog för att nå ett bättre resultat, när det gäller läskunnighet. 
Skolverket i Karlstad har år 2002 en utvecklingsdialog med kommunen och genomför en bred 
fortbildningsinsats när det gäller elever i behov av stöd, i form av en föreläsningsserie för all 
personal. Dessutom får två personer utbilda sig till specialpedagoger skriver E-skolan och en 
specialpedagog anställs detta år. Eleverna i år 1 kartläggs i läsning av specialpedagogen och 
anpassar åtgärderna. Wärnerssonpengar finansierar stödet till elever med svårigheter år 2003, 
vilket rektor är glad över då det ger extra stöd till elever i år 3. Lässvaga elever i år 2 och 3 får 
intensivträning av speciallärare varje dag under tioveckorsperioder år 2004. 
 
6.5 Värdegrundsarbete 
Under denna rubrik finns, prioriterade mål, portfolio, stadieövergripande verksamhet, 
KASAM, elev/föräldradelaktighet, studios, hälsa, social kompetens/självkänsla,  
mobbning/trygghet/ansvar, droger och BRUK. 
 
6.5.1 Prioriterade mål 
Ett prioriterat mål år 2000 på A-skolan är ”att genom samarbete, lärare - elev - förälder, skapa 
en skola där alla trivs och kan känna trygghet”. Dessutom ska en social hälsa råda. Två 
slagord är trivsel och trygghet, både när det gäller personalens yrkesutövning och elevernas 
lärandekvalitet. Utvecklingen av individuella arbetsgångar för att nå varje barn på rätt 
kunskapsnivå fortsätter. Fokus på det viktigaste i styrdokumenten, att minska elevernas stress 
och att sovra i undervisningsmängden för att öka kvaliteten, är viktiga mål som fortsätter även 
nästkommande år. Individuella arbetsgångar samt individanpassning utvecklas år 2001 och 
som framtidsperspektiv att tydliggöra både för elever och föräldrar de nationella målen. De 
prioriterade mål som särskilt fokuseras på år 2004 är att måluppfyllelse i matematik och 
läsförståelsen ska öka, stressen för barn och vuxna ska minska samt att alla elever ska göra sitt 
bästa utifrån sin förmåga. 
 
Som prioriterat mål arbetar B-skolan år 2001 med elevernas ansvar och inflytande, vilket sker 
genom att lärare och elever planerar undervisningen gemensamt. Andra områden där eleverna 
är med och tar ansvar, deltar och påverkar är klassråd, elevråd, skolkvällar, skoltidning, 
cafeteria, matvärdar samt miljön ute och inne.  
År 2000 och 2001 har både D- och E- skolan prioriterade mål som gäller god läsförståelse och 
att föräldrars och barns delaktighet ska öka. E-skolan har ytterligare ett mål att eleverna ska ta 
ansvar för sitt eget lärande. 
 
År 2002 har D-skolan social kompetens som prioriterat mål. En enkät skoltempen som visar 
elevernas trivsel i skolan, genomförs en gång/termin. Individuella handlingsplaner är ett annat 
prioriterat mål för året. D-skolans prioriterade mål för år 2003 är social kompetens och 
individuella handlingsplaner. När det gäller social kompetens ska ett respektfullt 
förhållningssätt råda i både språk och handling. Etiska regler ska tas fram tillsammans med 
föräldrarna. En av arbetsmetoderna har varit kompissamtal/samtal där barnen har fått lära sig 
olika sätt att lösa konflikter.  
 
Åren 2000-2002 har E- skolan ytterligare ett mål att alla barn ska känna sig trygga. År 2003  
finns även delaktighet och ökat ansvar som prioriterat mål.  
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6.5.2 Portfolio 
Portfolio startas på A, B, D och E-skolan år 2001 för att synliggöra elevens eget lärande och 
för att visa elevens utveckling för föräldrarna.  
År 2004 skriver A-skolan att portfolio lär eleverna om sitt eget lärande och kommer att bidra 
till ”röda trådens” vidareutveckling och förstärkning.  
 
Sedan år 2001 arbetar samtliga klasser på D-skolan med portfoliometoden. Det av tre skäl, att 
barnet ska bli medvetet om sitt eget lärande över tid, att det ska finnas en röd tråd genom hela 
verksamheten och att nästa lärare enkelt ska kunna bilda sig en uppfattning om barnet. 
En utvecklingsgrupp arbetar med att ta fram handlingsplaner i svenska och samma grupp går 
en kurs i Individuella arbetsplaner i maj 2003. Hösten 2003 startar gruppen med 
handlingsplaner i matematik. De individuella planernas inriktningsmål är att komplettera 
portfolion med att anpassa undervisningen till varje elev efter dess individuella 
förutsättningar. Effektmålet är att det ska det finnas individuella handlingsplaner för varje 
elev år 2004. År 2004 arbetar skolans utvecklingsgrupp fram en IUP i matematik samt ett 
underlag där man bryter ner svenska, matematik och social kompetens i delmål.  
 
6.5.3 Stadieövergripande verksamhet 
Det har rapporterats från år 7 att många inte har tillräckligt bra läsförmåga. Dessutom finns en 
önskan om att kontrollera läsförståelsen, men som det inte har funnits verktyg till står det i E 
skolans rapport år 2000. Det stadieövergripande samarbetet för att utveckla röda tråden 
genom bland annat läroboksöversyn, stadieöverlämningsrutiner, kunskapssyn med mera 
startar då. Denna stadieövergripande samverkan fortsätter år 2001 mellan stadierna. 
Det kommunövergripande målet i matematik infördes höstterminen 2002. 
 
Den stadieövergripande matematikgruppen tar fram ett kommunövergripande 
uppföljningsinstrument ”Mattecirkeln” år 2004 skriver A-skolan, samt ett 
kommunövergripande prov i årskurs 3. Alla arbetslag på skolan ska från höstterminen arbeta 
med aktiv läsförståelseträning för alla elever. 
 År 2004 skriver rektor att skolorna har sedan tidigare utarbetat ”önskvärda mål att uppnå 
under skolår 3” i samtliga ämnen, vilka helst alla elever ska ha uppnått. Det igångsatta arbetet 
över stadiegränserna är nödvändigt när det gäller den långsiktiga förbättringen av 
måluppfyllelsen i matematik, svenska och engelska. Redan vidtagna åtgärder är önskvärda 
mål att uppnå för skolår 3, kommunens gemensamma uppföljningsinstrument i matematik 
(Mattecirkeln) samt utvärderingsprovet i matematik för skolår 3, vilket även redovisas av D-
skolan. I matematik kommer den stadieövergripande gruppen att arbeta vidare med att ta fram 
uppföljnings- och stadieövergripande instrument.  
I och med att A-skolan läggs ned höstterminen 2006 kommer en stadieövergång att försvinna 
och då ökar möjligheterna för kontinuitet, en tydligare röd tråd samt bättre måluppfyllelse. 
 
B-skolan skriver år 2001 att för att få bättre kontinuitet mellan stadierna och framför allt i 
matematiken pågår pedagogiska diskussioner. Förskolan bör involveras i projektgruppen i 
matematik för att öka måluppfyllelsen står det att läsa år 2001. Här nämns att även i svenska 
bör en projektgrupp tillsättas, och diagnos- och uppföljningsmaterial arbetas fram. 
 
Genom alla stadier finns tvärgruppsträffar år 2001, för att få en skola som bättre hänger ihop 
skriver D-skolan. År 2004 redovisas att en matematikgrupp som är stadieövergripande har 
bildats från F till gymnasiet inom kommunen. På förskolan finns mattepiloter som tipsar om 
bra föreläsare, håller sig informerade om nyheter samt arbetar för större matematisk 
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medvetenhet. Målet är att alla elever ska nå målen i matematik, vilket utvärderas efter provet i 
år 3 samt vid de nationella proven i år 5. 
 
E-skolan skriver att från olika skolor träffas en arbetsgrupp regelbundet år 2003 för att 
utarbeta åtgärder i matematik.  
 
6.5.4 Elev/föräldradelaktighet 
Föräldrasamarbetet på A-skolan år 2000 går ut på att ha ett utvecklingssamtal innan skolstart. 
Detta för att kunna ta hänsyn till barnens olika behov, skapa möjligheter för att föräldrar på ett 
enkelt sätt ska kunna ta del av sina barns arbete och att föräldrarna alltid ska vara välkomna 
till skolan. Målet utvärderas med hjälp av enkäter, en till alla elever och en till all personal. 
Resultatet visar att ”de allra flesta barn trivs och känner sig trygga”, men 5 % av eleverna 
trivs inte på skolan. Målet är 100 % uppfyllelse när det gäller trivseln på skolan. Då målet inte 
är nått, fortsätter skolan med detta mål även nästa år. Målet är att föräldraengagemanget ska 
öka år 2000 genom införande av en aktiv föräldraförening på skolan. För att barnen ska nå 
målen är föräldrars delaktighet viktig. År 2001 startar föräldraföreningen. 
 
B-skolan arbetar med elevernas inflytande på undervisningen år 2001, vilket sker genom att 
elever och lärare planerar undervisningen gemensamt. En enkät i år 4-6 visar att innehållet i 
undervisningen samt metod prioriteras lågt av eleverna, men att eleverna känner delaktighet 
och ansvar. 
 
En enkät genomförs på C-skolan år 2000 som handlar om mobbing, läxor, arbetsro, om 
vuxenkontakter samt om skräpplockning. Resultatet av enkäten visar att eleverna upptäcker 
att de har arbete kvar och de behöver lära sig att planera arbetet. No - ämnen och geografi har 
blivit populära ämnen. Betygen visar inte någon positiv uppgång ännu. Enligt 
sammanfattningen av enkäten kan man läsa  
*att temadagar är positiva,  
*att majoriteten sällan eller aldrig utvärderar ett avslutat arbete,  
*att de flesta anser att lärarna tar hänsyn till elevernas undervisningsförslag,  
*att arbeten av de flesta lämnas in i tid, att det är flest elever i åk sju som ingriper om någon  
mobbas  
*att de flesta tycker att det inte finns någon vuxen att tala med om de känner sig ledsna över 
något. 
 
Samarbetet med hemmen är viktigt när det gäller att nå kunskapsmålen, där motivation och 
engagemang är huvudord skriver rektor på C-skolan både 2003 och 2004. En ständig strävan 
pågår för att göra lärandet roligare och mer individanpassat.  Under 2004 har arbete lagts ner 
på att förbättra utvecklingssamtalen. Under årets personalutvecklingssamtal har personalen 
redogjort för hur man har förbättrat dessa samt fått redovisa vad man har för plan med de 
elever som ej uppnått betyget godkänt. 
 
Prioriterade mål år 2000 och 2001 på D-skolan är att öka barns och föräldrars delaktighet i 
skolarbetet. Nästan alla klasser arbetar med portfoliometoden, alla gör egna planeringar och 
har möjlighet att välja i många situationer bland annat under temaarbeten. Dessutom strävar 
skolan efter ett demokratiskt arbetssätt. För att öka föräldrars delaktighet skickas infobladet 
Stallmästaren ut fyra gånger om året. Utvecklingssamtal hålls en gång per termin. De flesta 
klasser skriver veckobrev. Dessutom hålls föräldramöten och 2 skolkvällar per läsår. Skolan 
använder en helhetsläsningsmetod som kräver föräldraengagemang. Varje tema startar med en 
föräldraenkät och slutar med en utvärdering. I övrigt har portfolioarbetet nått år 4-6.  
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Enkätresultatet från föräldraenkäten år 2000 visar, att av 13 påståenden för att barnen ska bli 
goda läsare, är tid för varje barn allra viktigast. Därefter kommer en bra arbetsmiljö, 
kompetent personal samt speciallärare. 
Trivsel ska diskuteras på utvecklingssamtalen skriver D-skolan 2002. Björn Lindell har haft 
en föreläsning under rubriken ”Att sätta gränser” för personal och föräldrar. Föräldrarna 
uttrycker på utvecklingssamtalen att tryggheten och trivseln är stor. Skoltempen visar också 
att eleverna trivs trots att personalen ibland upplever att klimatet mellan barnen är hårt. En 
enkät till personalen visar att klimatet mellan eleverna har blivit bättre. Barnen har genom 
kompissamtal fått strategier när det gäller konfliktlösning. Fotsatta åtgärder när det gäller 
social kompetens är att varje år anordna en föreläsning för föräldrar eller diskutera ämnet på 
ett föräldramöte. 
De individuella handlingsplanernas mål för år 2004 på D-skolan är att synliggöra vad eleven 
behöver arbeta extra med, lära barnet ta ansvar för sitt eget arbete, samt att göra föräldrarna 
delaktiga i skolans arbete. I IUP:n ska elevens starka och svaga sidor dokumenteras, både när 
det gäller kunskaps- och social utveckling. Implementeringsarbetet är klart. 
Prioriterade mål på D-skolan var år 2004 föräldrasamverkan, läsning, individuella 
arbetsplaner och portfolio. När det gäller föräldrasamverkan vill personalen att föräldrars 
möjlighet till delaktighet ska bli större. Skolan har inte under de senaste fyra åren haft någon 
föräldraförening. Personalen försöker också skapa goda relationer till föräldrarna. 
För att få reda på vad föräldrarna tycker har en enkät skickats ut. Resultatet av de 75 % 
inkomna svaren visar att föräldrarna är nöjda med den information skolan ger samt 
utvecklingssamtalen. 30 % av föräldrarna vill gärna delta i planeringen av skolarbetet och 
ungefär lika många kan tänka sig att delta i en föräldraförening. 
 
 
En enkät som kallas klasstempen, genomförs två gånger per termin på E-skolan från år 2000. 
Den tar bland annat reda på om eleverna känner sig trygga. Alla barn och vuxna ska 
involveras i diskussionen om barnens känsla av trygghet på skolan. En föräldraenkät visar att 
många föräldrar känner sig delaktiga i skolans arbete. Arbetet med att få eleverna delaktiga 
måste förbättras, när det gäller planering och utvärdering. Även kontakten med föräldrarna 
vill skolan bli bättre på. Läsåret 2003/2004 utvecklas föräldrakontakten under 
utvecklingssamtalet. Ett nytt arbetssätt Storyline prövas på E-skolan år 2004.  
 
6.5.5 Studios 
Innan C-modellen, en studiomodell, startar används studiedagar åren 1998 och 1999 samt 
vårterminen 2000 åt studiebesök och planering av arbetet. Med eleverna startar arbetet 
höstterminen 2000. Föräldrarna kan följa detta arbete genom en loggbok som följer med hem. 
C-modellen är ett utvecklingsarbete som innebär förändrade arbetsformer. Eleverna förfogar 
själva över 40 % av tiden, när det gäller vilka ämnen de vill studera, vilket sjunker till 30 % 
av tiden år 2004. Handledaren träffar sin elevgrupp 6 gånger i veckan. År 2000 kan eleverna 
välja bild samt musikal. Åren 2002-2004 kan eleverna välja enbart musikal. Förändringar har 
skett under åren när det gäller No, So, språk och matematik.  
C-modellen har inte bidragit till att resultaten blivit bättre när det gäller kunskapsmålen. 
Under år 2005 inleds diskussioner om att modifiera eller lämna modellen. 
 
6.5.6 Hälsa 
A-skolan profilerar sig som en hälsoskola år 2000 och har en utedag i veckan, där även 
svenska, bild och rörelse integrerats. Skolan fortsätter med social hälsa. Detta arbete 
genomsyrar allt arbete på skolan. Ett drogfrikort införs på A-skolan ( Team Smart) år 2000, 
som innebär drog- och kriminalitetsförebyggande åtgärder. Det är en kontraktsmetod för år 4-



 31

6. År 2000 finns på A-skolan även förslag på åtgärder för ökad måluppfyllelse, det vill säga 
att om barn mår bra har de lättare att lära sig. Känslan av sammanhang (KASAM) ger barnen 
struktur och gör att de förstår betydelsen av att lära. År 2001 pågår diskussioner om att varje 
dag införa fysisk rörelse, då barns koncentrationsförmåga/inlärningsförmåga visat sig öka av 
detta. Barn som förstår sammanhangen och mår bra har lättare att lära sig. Även BUN skriver 
år 2001 om vikten av en god hälsa. År 2004 är detta infört vilket oftast görs i form av lekar 
eller promenader. Detta år får skolan en egen hemsida, samt startar ett projekt tillsammans 
med fyra andra skolor i länet och Folkhälsoinstitutet. Ett nytt ämne hälsa har införs på 
skolschemat. År 2004 skriver rektor att KASAM-begreppet har varit viktigt för att det bidrar 
till trivsel och ett livslångt lärande. 
 
Elever och personal säger sig vara stressade ibland på A-skolan år 2004, vilket är bakgrunden 
till målet om minskad stress. Rektor skriver att om man är stressad kan man inte göra sitt 
bästa och resultaten försämras. Högsta prioritet är att skolan stimulerar eleverna att göra sitt 
bästa, så att de får ut så mycket som möjligt av sin skolgång. Ljudnivån i matsalen förbättras 
och ger en avstressande effekt, likaså i klassrummen men inte i samma utsträckning. Samtal 
med elever angående buller har skett. Den längre rasten efter idrotten upplevs som positiv. 
Läxorna kan individanpassas och ges i god tid för att minska stressen. 
 
I B-skolan pågår ett projekt år 2000, som kallas UTE-LIV och som omfattar alla klasser från 
F-6. År 2001 fortsätter arbetet med en hälsofrämjande livsstil för såväl personal som elever 
vad gäller fysisk, psykisk och social hälsa. B-skolan förändrar timplanen år 2003, så att 
eleverna får idrott varje dag.  Insatser för att uppnå skolans prioriterade mål är förutom att alla 
elever i åk 1-6 får en idrottslektion varje dag, inspireras till rörelse och uteaktiviteter och får 
veta vikten av friskvård och friluftsliv genom skolans regelbundna åldersintegrerade ”UTE-
LIV´s-dagar”.  
 
D-skolan har år 2002 arbetat med gemensamma utedagar i spåren,i åldersintegrerade grupper, 
i pojk- och flickgrupper samt i temaarbete, som har gjort att klimatet mellan barnen har blivit 
bättre samt att tryggheten har ökat. Massage har erbjudits eleverna. 
 
Ett mål på E-skolan år 2003 är idrott och hälsa, där rörelseglädje prioriteras för att grundlägga 
goda hälso-, kost- och motionsvanor. Hem och Skola föreningen bygger en hinderbana till 
eleverna på E-skolan. Dansundervisning ges till alla elever, hinderbanan inbjuder till aktivitet 
samt extragymnastik erbjuds till elever i behov. Fokusering på hälsa, rörelse samt 
extragymnastik ska fortgå även om resultaten ej kan mätas i siffror. Målet när det gäller 
hälsa/rörelseglädje fortgår år 2004 och idrottsämnet utvidgas med rörelse 4 gånger i veckan 
samt en poängsamlartävling för att motionera och samla poäng till klassen. Klasserna, åk 1-3, 
samtalar om mat och matvanor. Personalens intryck är att eleverna tycker om att röra sig och 
rör sig snabbare på klasspromenaden.  
 
6.5.7 Social kompetens/självkänsla 
En ny arbetsplan sjösätts 1999 i Social hälsa, som är ett led i hälsoskoleprofileringen på A- 
skolan år 2000 och 2004. Samtliga vuxna i skolan ska arbeta för att språket på skolan är 
vårdat, och omedelbart reagera på tendenser till mobbning. Tillsammans med eleverna ska 
personalen ha värderingssamtal och variera arbetssättet samt öka elevernas självförtroende 
genom att sätta upp individuella mål. Positiva drag ska lyftas fram hos var och en, genom att 
ge eleverna uppmuntran och beröm och på så sätt få en egen kontroll och bli mindre 
påverkade av stress. A-skolan år 5 fokuserar på social kompetens år 2004, och mottot är att 
alla barn ska må bra i skolan. 
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B-skolan har ett projekt ”Livskunskap” för ökad självkänsla år 2001och arbetar med 
materialet Livsviktigt från F-6. Regelbundna samtal om värderingar förs i klasserna. 
En enkät angående elevansvar och medinflytande genomförs i år 4-6. Resultatet visar att 
ansvar för inlärning och trivsel var viktigast. Resultatet visar skriver rektor att eleverna har 
inflytande över skolsituationen och att de känner ansvar för både inlärning och trivsel.  
 
C-skolan tränar sina elever att ta större ansvar för sina studier under hela undersökningens 
period mellan åren 2000-2004. Under år 2003 betonas att en trygg arbetsplats är starkt 
förknippad med elevers prestationer.  
 
Ett prioriterat mål för 2003 är social kompetens på D-skolan. 
 
6.5.8 Mobbning/trygghet/ansvar 
Ett samarbete mellan skolor och föreningar i kommunen mot utanförskap och mobbning 
startar år 2000. 
 
Ett nytt kvalitetsutvärderingssystem BRUK börjar användas under höstterminen 2004 på A-
skolan. År 4 valde att utveckla ” Relation mellan elever”, ”Det dagliga arbetet” och 
”Individualisering” genom kompissamtal, SET och gruppsamtal. År 5 utvecklar områdena 
”Relation mellan elever”, ”Mobbing och annan kränkande behandling”, samt självkänsla och 
självtillit. År 6 arbetar med ”Relation mellan elever”, ”Det dagliga arbetet” samt ”Självkänsla 
och självtillit”. Eleverna tränas att ta eget ansvar och relationsproblemen tas upp direkt, 
åtgärdas och följs upp. Det nya kvalitetssystemet BRUK kommer ytterligare att förbättra och 
intensifiera kvalitetsarbetet. 
 
C- skolans problem har år 2000 varit mobbning, kränkande tillmälen, oro, skolk samt elever 
som inte når målen. En enkät har gjorts av en beteendevetare om trygghet, mobbning, 
vuxenkontakter, samt arbetsro i klassrummet. På enkäten svarade 25 % år 2000 att de inte 
ingrep om en kamrat blev mobbad. Den siffran sjönk till 17 % år 2001. Skolan har  lyckats 
bra när det gäller att öka tryggheten, enligt enkäter från föräldrarna år 2002. 
Fler elever ska känna trygghet på sin arbetsplats, elever och personal ska känna lust och 
glädje i arbetet samt att alla elever på skolan ska få lära sig ta ansvar för sin utbildning. 
Framgång i arbetet är intimt förknippad med känsla av trygghet, lust och glädje samt att större 
ansvar ökar motivationen, så att resultaten blir bättre, skriver rektor åren 2000, 2001 och 
2004. Elevskyddsombud i varje klass har utbildats.  
Resultatet av enkäten år 2004 visar att känslan av trygghet ökat något, men nästan hälften av 
eleverna säger att de saknar arbetsro. 
Enkäten handlar även om ansvar för arbetet om det är viktigt att vara med och fatta beslut i 
skolan, om man lämnar in arbeten i tid, kommer förberedd till lektionerna, tar reda på vad 
man missat när man varit sjuk, samt om man plockar upp skräp när man tappat det. 
Resultatet visar att cirka 90 % av alla elever tycker att ovanstående påståenden är viktiga 
utom när det gäller att ta reda på vad eleven missat då eleven varit frånvarande. År 2004 var 
det 7,6 % som mer sällan eller aldrig tog reda på det. Rektor menar att resultaten visar att 
eleverna kan och vill ta ansvar. 
När det gäller trygghet finns ett elevskyddsombud i varje klass sedan 2001. Ombuden får 
regelbunden utbildning via Friends, skriver rektor år 2004. En värdegrundsrevision 
genomfördes 2002 i samarbete med Skolverket för att upptäcka och bearbeta mobbning och 
trobbing. Under ledning av Karl Ljungström fick all personal en studiedag om Farstamodellen 
år 2002. Föredrag i ämnet har hållits för personal och elever av Anders Carlberg. 
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Eleverna har haft temadagar om respekt och särskilt flickors utsatthet har uppmärksammats. 
 
E-skolan har en enkät till eleverna, ”klasstempen” som visar hur eleverna trivs i skolan under 
åren 2000-2004. Skolan har trygghet och delaktighet som prioriterade mål år 2002 samt tränar 
sina elever i att ta ökat ansvar.  
 
6.6 Kompetensutveckling 
BUN förslår som åtgärd till förbättring att all personal ska ges utbildning i specialpedagogik 
år 2001. Under åren 2000 – 2004 satsas det på specialpedagogik. Temat kallas ”Barn i behov 
av särskilt stöd”. 
 
B-skolan har en fortbilning om värdegrundsarbetet och all personal har läst Björn Lindells 
bok  ”Var går gränsen? Värdegrunden i praktiken”. En enkät har skickats ut till enhetens barn, 
föräldrar och personal med frågor om värdegrunden, vilket lett till en revidering av 
densamma. 
 
Innan C-modellen startade  med studios användes studiedagar 1998 och 1999 samt 
vårterminen 2000 åt studiebesök och planering av arbetet. 
Eftersom Barn och utbildningsnämnden har beslutat att satsa på matematik har C-skolan gjort 
särskilda insatser i ämnet, som består av kompetensutveckling i specialpedagogik för alla 
samt matematikfortbildning för de berörda lärarna. Insatserna görs tillsammans med 
Skolverket år 2004. Kompetensutvecklingen i matematikmetodik och pedagogik förväntas ge 
bättre resultat även i andra ämnen. 
E-skolans personal får en tvådagars kurs för att lära mer om elever i matematiksvårigheter år 
2002. Torsbymetoden introduceras och ny vardagsnära matematik prövas. 
 
6.7 Ekonomi 
BUN har under år 2001 ett underskott på 2,3 miljoner kronor. 
 
A-skolan har trots sparkrav, hela tiden ett överskott i budgeten. A-skolan drabbas år 2003 av 
inbrott som kostar 100,000 kronor, samt förstörelse. Överskotten är ändå 290,000 kronor. År 
2004 installeras bevakningskameror på A-skolan för att minska förstörelsen. Samma år 
beslutas om nerläggning av skolan år 2006, för att införa 1 - 5 skolor på D och E- skolorna. 
Det upparbetade överskottet år 2004 är cirka 530,000 kronor, men nerdragning på 1 % har 
ändå genomförts.  
 
Åren 2001-2002 skriver B-skolan att det är svårt att få läromedelsbudgeten att räcka till. 
Wärnerssonspengar delas ut år 2003 till B-skolan, vilka används till 0,5 tjänst speciallärare 
och 0,5 tjänst idrottslärare, för att få ytterligare idrottstillfällen. Denna skola har ett överskott i 
ekonomin som gör att de kan möta sparkraven år 2005, utan att sänka kvaliteten för mycket. 
  
C-skolan har effektiviserat för hårt på grund av sparkrav år 2001 - 2002. C-skolan har ett 
underskott år 2002 på cirka 180,000 kronor, som är insparat år 2003. Läromedelsbudgeten är 
rejält nedskuren. Nedskärningar aviseras inför år 2005 med 580,000 kronor, vilket gör att 
skolan börjar spara redan år 2004.  
 
Under år 2002 hade E-skolan ett underskott på 175,000 kronor, som år 2003 ökade till 
201,200 kronor. Kvar till år 2004 är 17,200 kronor och skolan drabbas av anställnings- och 
inköpsstopp från juni till december. 
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6.8 Sammanfattning 
Den här studien belyser hur en kommun under en femårsperiod i skriftlig dokumentation 
formulerat arbetet med målstrategier för att alla elever ska nå Skolverkets nationella mål. 
Kommunen är en mindre industrikommun som även har många småföretag och är en historisk 
kulturort. Utbildningsstandarden är förhållandevis låg. 
 
Tre olika typer av dokument samlades in. I resultatet redovisas målstrategierna från 
årsredogörelserna och kvalitetsredovisningarna från fem skolor i kommunen, samt BUN 
under åren 2000-2004. Kvalitetsredovisningen startar år 2000, och skolorna startar med de 
prioriterade målen för att öka kvaliteten som en målstrategi. BUN: s prioriterade mål styr 
skolorna i sin utbildningsplan och den implementeras. Barn- och Utbildningsnämnden har 
speciellt prioriterat barn i behov av särskilt stöd då det uppges att antalet barn i behov av stöd 
ökar som en annan målstrategi. 
 
Skolverket utövar tillsyn av kommunens verksamheter år 2000. Ett utvecklingsarbete pågår 
tillsammans med Skolverket åren 2001-2003 vilket också är en målstrategi. Skolverket anser 
att Barn- och utbildningsplanen har svag förankring i verksamheterna och till budgeten, vilket 
leder till negativ målstrategi. Skolverket ger ett statsbidrag på 850 000 kronor för 
kompetensutveckling med tonvikt på specialpedagogik för all pedagogisk personal som 
målstrategi för att utvecklingsarbetet ska leda till kvalitetsutveckling. 
En stor del av skolornas arbete handlar om hur man kan förbättra möjligheterna för eleverna 
att nå målen när det gäller de nationella proven. Betygen i år 9 påverkar hela grundskolans 
arbete och stort förebyggande arbete har A, B, D och E-skolorna lagt på att höja läsförmågan, 
läsförståelsen samt matematikkunskapen som ytterligare målstrategier. C- skolan satsar år 
2000 på en ny modell som de kallar studios. Detta för att fler elever ska nå 
gymnasiebehörighet genom elevens fria val att välja studio. Elevens val och eget 
ansvarstagande är andra målstrategier. 
En samverkansgrupp som är stadieövergripande har bildats när det gäller matematik och ett 
särskilt prov har tagits fram av gruppen för år 3. En annan stadieövergripande grupp är Röda 
tråden i svenska. Tvärgruppsträffar infördes år 2001, för att få en skola med bättre samarbete. 
Samarbete mellan stadierna är en annan av kommunens målstrategier för bättre 
måluppfyllelse. Ytterligare målstrategier är elevers- och föräldrars delaktighet, portfolio, 
social kompetens och trygghet och hälsa. Även att studera ny forskning nämns som en 
målstrategi tillika en ständig översyn av lämpligt material. Individuella utvecklingsplaner har 
enbart införts på D-skolan och den särskilda undervisningsgruppen G-skolan, vilket också är 
en målstrategi. 
 
Ett delsyfte är också att belysa på vilka grunder elever anses vara i behov av särskilt stöd, 
samt vilka som får stöd. I samtliga redogörelser kan man tydligt se att de nationella proven i 
svenska, matematik och engelska i år 5 och 9 är helt avgörande för vilka elever som anses ska 
få och får särskilt stöd i någon form. I år 2 och 3 avgörs behovet genom olika lästester. 
Dessutom prioriteras lässvaga elever. Resultatet av kommuntestet för år 3 samt det 
gemensamt framtagna utvärderingsmaterialet ”Mattecirkeln” för år 1-6, avgör vilka elever 
som anses behöva stöd och får stöd. Engelska har erbjudits genom Elevens val eller English 
Workshop. 
  
7 Diskussion och analys 
Diskussionen inleds med Barn- och utbildningsnämndens dokument och fortsätter sedan med 
skolornas kvalitetsredovisningar och årsredogörelser. 
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7.1 Samverkan med Skolverket 
Skolorna i kommunen arbetar år 2004 medvetet förebyggande för att höja 
kunskapskompetensen hos både elever och personal. Detta verkar vara ett resultat av 
Skolverkets utövade tillsyn av kommunen år 2000, då en dialog startade med kommunen 
vilken varade till år 2003. Skolverket ansåg att nämndens styrning, ledning och ansvar inte 
tydligt framgår av kommunens reglemente år 2001. Vi kan dock inte utläsa vilka dokument 
som styr vad i beslutsordningen. I redovisningarna kan man utläsa att skolorna låg steget före 
BUN när det gäller förebyggande arbete att nå de stipulerade målen.  
 
Skolorna fick en positiv utveckling genom samverkan med Skolverket, vilket medförde en 
fokusering på ökade kunskaper hos eleverna. Ett ökat samarbete mellan de olika skolorna och 
stadierna påbörjades, via tvärgrupper. Detta ledde till att skolorna bildade en gemensam 
matematikgrupp och så småningom en svenskgrupp. 
 
7.2 Skolplanen 
Tanken med skolplanerna är att de ska tjäna som kommunens direkta styrinstrument för 
skolans verksamhet och personal, realiserade i ekonomiska resurser samt 
områdesprioriteringar som exempel elever i behov av särskilt stöd, enligt Malmgren Hansen 
(2002). Persson (1997) menar dock att innehållet i skolplanerna är torftigt och dessutom ofta 
okänt för skolans personal och därmed uteblir den avsedda inverkan på den lokala 
kommunens skolutveckling. Malmgren- Hansen (2002) hänvisar till Lpo 94 s.13 att åtgärder 
för att uppnå de rikstäckande målen ska finnas i skolplanen. Detta kan vi endast utläsa i vissa 
fall i kommunens skolplans inriktningsmål och effektmål. Vi kan inte finna något som är 
realiserat i ekonomiska resurser. Slutsatsen är att skolplanen är generellt skriven när det gäller 
hur de nationella målen ska uppnås. 
  
7.3 Barn och elever i behov av särskilt stöd 
I kommunens Barn- och utbildningsplan står att läsa att barn och elever i behov av särskilt 
stöd ska stimuleras och särskilt uppmärksammas. Dock är det inte definierat vilka barn som är 
i behov av särskilt stöd, vilket Hammarberg (Skolverket, 1998) påpekar. Även år 2005 
påpekar en expertgrupp på Utbildningsdepartementet att det inte existerar någon entydig 
definition av begreppet elever i behov av särskilt stöd på många skolor (Skolverket, 2005). 
Här förväntar sig BUN i kommunen att all personal vet vilka barn detta gäller. Underförstått 
är det klart att det gäller barn som ej nått de stipulerade målen i de nationella proven. Detta 
kan utläsas från A-, B- och C-skolornas årsredovisningar. Det står inget att läsa om barn med 
ADHD, DAMP, dyslexi eller andra typer av svårigheter. Enligt Persson (1998b) finns det två 
kriterier för att erhålla specialpedagogiskt stöd, nämligen allmänna inlärningsproblem eller 
socioemotionella problem. Detta skulle kunna förtydligas i kommunens dokument. I Lpo 94 
står det på s.13 att även åtgärder för att uppnå målen ska framgå. Det kan vi ej finna i 
skolplanen, utan det hanteras på skilda sätt på de olika skolorna. 
 
7.4 Samhällsförändringars påverkan – Kritiska perspektivet 
Det finns många andra faktorer som påverkar inlärningssituationen enligt Hammarberg som 
till exempel, skilsmässa, föräldrars utbildningsnivå, arbetslöshet, psykiska och psykosociala 
problem hos vuxna (Skolverket, 1998). I Barn- och utbildningsplanen kan man läsa att 
ortsbefolkningen har en förhållandevis låg utbildningsnivå. Även Skolverkets rapport 
(2005b), som är en mer omfattande undersökning, visar betydelsen av föräldrars 
utbildningsnivå och studietradition för framgångsrika studieresultat. Ju fler av ovanstående 
problem, riskfaktorer en elev utsätts för, desto större blir skolproblemen (Sameroff & Fiese, 
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2000). BUN skriver att personalens utbildningsnivå ligger något lägre än genomsnittet, men 
att personaltätheten ligger över genomsnittet. 
 
7.5 Studios 
Skolverket (2005b) redogör vidare för ett flexibelt arbetssätt där förmiddagarnas arbete är 
schemalagt och eftermiddagarna består av undervisningsgrupper utifrån elevernas val. 
Elevgruppens sammansättning, storlek och ålder varierar från dag till dag. Detta kan liknas 
vid så kallade studios, vilket skapar valfrihet, intresse och engagemang hos eleverna. 
Nackdelar med ett sådant arbetssätt är att elever kan glida undan, prata bort en lektion, 
uppleva stökighet och oro i gruppsammansättningen. Eleven kan låta nöja sig med ett lägre 
betyg. Systemet fungerar bra för elever som kan arbeta självständigt och för de elever som är i 
behov av mycket stöd. Problemet är däremot mellangruppen. Systemet fungerar också bra så 
länge det finns engagemang från personalen. 
 
BUN menar att ett viktigt men vanskligt resultatmått är betyg, eftersom det är grundläggande 
för framtida gymnasiestudier. De låga resultaten eleverna uppvisar vårterminen år 2004 
utlöser en debatt i nämnden om studios. Ledamöterna konstaterade att det lägsta resultatet 
fanns innan studios infördes. I en undersökning av Skolverket (2005b) kunde det konstateras 
att skolan med studios hade sämre resultat än den jämförande skolan utan studios. Alla elever 
i kommunen som ej når godkänt studeras från år 1 för att se vilket stöd de har fått fram till år 
2004. Skolorna reflekterar över resultaten och nämnden vidtar åtgärder för förbättringar 
genom översyn av arbetssätten och omfördelning av resurser.  
 
7.6 Ekonomi 
Kommunen räknar med att spara pengar genom en omorganisation av skolorna från 
stadieskolor till F-5 och 6-9 skolor, men får också en bättre anpassad organisation efter 
dagens lärarutbildning. BUN har under åren 2001-2002 haft bekymmer med underskott i 
budgeten vilket har påverkat skolornas arbete på olika sätt. På grund av nedskärningar på 
skolorna får BUN överskott åren 2003 och 2004. 
 
7.7 Kursplaner 
Skolorna satsar intensivt på en god läsförmåga, vilket är en viktig förutsättning när det gäller 
matematik och alla andra ämnen. Detta stämmer med Myrbergs forskning  (Skolverket, 2001) 
om vikten av att barnen så tidigt som möjligt lär sig läsa flytande, för att inte permanenta 
läsproblemen. Eleverna i kommunen har fått tydlig hjälp i svenska och matematik, men i 
engelska har endast hjälp fåtts via elevens val och senare English Workshop. Här behövs 
bättre målstrategier för att uppnå de nationella målen.  
 
7.8 Specialpedagogik 
År 2004 skriver A-skolan att cirka 30 % av eleverna får någon form av särskilt stöd, vilket 
överensstämmer med landet i övrigt enligt Persson (1997). Fler specialpedagoger önskas 
särskilt av rektor från samma skola, som dessutom anser att det är svårt att finna denna 
yrkeskategori.    
 
En positiv strategi var att skolorna har satsat på specialpedagogik för all personal, vilket var 
ett av de områden Skolverket särskilt hade tittat på. I redovisningarna kan vi utläsa att de 
elever som får specialpedagogiskt stöd är de elever som ej nått de stipulerade nationella 
målen. Dessa resultat upptar en stor del av de olika redovisningarna på grund av att som vi 
uppfattar det barnen ska arbeta i egen takt och samtidigt nå målen. 
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Skolverket (1998) skriver att tendensen att diagnostisera elevers problem har blivit allt 
vanligare, detta för att en särskild resurstilldelning ska ske, särskilt i kommuner med pressad 
ekonomi enligt Hellblom-Tibblin (2004).  
Undersökningen visar att skolorna står inför svårigheter, de nationella provens låga resultat 
ska kompenseras, samtidigt som eleverna ska utvecklas på sin nivå. Den särskilda hjälpen ges 
också till den enskilda eleven, vilket är ytterligare en svårighet, då alla elever behöver hjälp 
ibland som också Gustavsson (Skolverket, 2003a) påpekar. Erfarenheten av skolarbete visar 
att viljan finns att inkludera alla barn i klassen. I verkligheten kan situationen vara svårare, då 
barn med speciell problematik kan skapa konflikter med klasskamrater och deras föräldrar 
genom störande beteende, men alla elever är beroende av gemenskap enligt Hammarberg 
(Skolverket, 1998). Det går inte att utläsa om eleverna på F- och G-skolan är inskrivna i 
någon annan klass. Rektorernas syn är avgörande när det gäller inkludering. 
 
7.9 Specialpedagoger/Speciallärare 
I undersökningen går det ej att finna antalet speciallärare/specialpedagoger på respektive 
skola/år, för att om möjligt utröna betydelsen av specialpedagogik för elevernas 
läromöjligheter. Granskningen visar att yrkeskategorierna redovisas som förskollärare, 
barnskötare, dagbarnvårdare, fritidspedagoger, fritidsledare, musiklärare, lärare samt övrig 
personal inklusive elevassistenter, men ej speciallärare/specialpedagoger. En skola redovisar 
dessutom antalet anställda som en summa. Därför kan vi inte finna antalet anställda 
speciallärare/specialpedagoger under denna period annat än i högstadieskolans, C-skolans, 
verksamhetsberättelse år 2000, där vi kan utläsa att 3,75 tjänster är anställda på de båda 
särskilda undervisningsgrupperna, men att utbildningsgraden ej är definierad, samt två 
assistenttjänster, därutöver 1,5 tjänst speciallärare. Däremot ser vi antalet nyanställda 
specialpedagoger på de olika skolorna, men inte om någon har slutat. Vi anser att alla 
yrkeskategorier ska redovisas öppet. Detta är en begränsning i vårt arbete.  
 
7.10 Diagnoser - Kategoriska perspektivet – Kompensatoriska perspektivet 
Undersökningen visar inte varför eleverna på F-skolan eller G-skolan har blivit överflyttade 
till respektive skola utom att det är ”elever med mycket stora särskilda behov”. Någon 
diagnos nämns inte för dessa elever. Enda gången ordet diagnos används i kommunens 
dokument är i stället för ordet test. Uppmärksammas bör att skolorna bör vara mer noggranna 
med begreppen diagnos respektive test, då begreppet diagnos har dubbel betydelse. En 
psykolog kan ge diagnosen ADHD och efter varje kapitel i matematikböckerna får eleverna 
göra en diagnos för att se att de uppfattat innehållet. I de lägre skolåren avgör tester, till 
exempel SL 60, vilka elever som ska erhålla stöd.  
 
Allt arbete med prov och tester/diagnoser tillhör det kategoriska perspektivet enligt 
Emanuelsson, Persson, Rosenqvist (2001). Av testerna ser man till resultat som avviker från 
det normala och elevens svårigheter. von Wright (Skolverket, 2003a) jämför det punktuella 
perspektivet med det kategoriska perspektivet. Skillnaden är att hon talar om vad eleven borde 
bli och inte bara hur eleven är nu. Nilholm (2003) kallar detta för det kompensatoriska 
perspektivet. Detta perspektiv söker efter neurologiska och psykologiska förklaringar och 
skapar fasta bestämda grupper. Resultatet av detta perspektiv leder till att specialpedagogiken 
ska kompensera elevens brister. Av resultatet i denna uppsats kan vi utläsa att både tester och 
de nationella proven är avgörande faktorer när det gäller specialundervisning. Vi ser att de 
svagaste eleverna får nödvändig hjälp. Vi ifrågasätter om detta gäller även gråzonsbarnen och 
deras punktuella behov av stöd, när det är så många icke godkända elever i år 9? Vi vill 
jämföra med lågstadieskolornas tioveckorsperioder i läsning, som ger en tillfällig insats. 
Detta stämmer även med åsikterna i Skolverket rapport (2003b).  
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7.11 Dilemmaperspektivet – Relationella perspektivet 
I Malmgren Hansens (2002) forskning framgår det att många lärare och elever känner sig 
stressade av att eleverna ska hinna med kunskapsinhämtande under en viss tid. Det medför att 
de elever som behöver längre tid än andra blir föremål för specialpedagogisk verksamhet, 
utan att de har andra svårigheter än att de behöver längre tid än de flesta för att lösa en 
uppgift. Detta dilemma möter vi dagligen i dagens skola och precis som Malmgren Hansen 
(2002) säger i sin undersökning, så blir elever som behöver längre tid än andra ofta bemötta 
som onormala i sin utveckling, efter eller lågt begåvade. Ett problem är att elever kan behöva 
ett extra år i skolan. Prov kan ställa till problem, men tidsproblemen kan lösas vid 
provtillfällen genom extra tid och flexibilitet. Sedan måste man komma ihåg att alla barn 
behöver stöd vid olika tillfällen. Läraren ser vilka som behöver hjälp, men hinner inte med 
alla som är i behov av detta, då de långsamma och svaga barnen tar mycket tid i anspråk. De 
duktiga barnen ser till att de får den hjälp de behöver av läraren på grund av sin egen 
företagsamhet. Speciallärarresurserna räcker bara till de svagaste eleverna och ändå önskas 
fler tillfällen till dessa elever av både lärare och elever. Detta gör att gråzonsbarnen kommer i 
kläm, då läraren inte alltid hinner med dem, vilket i sin tur gör att de kanske inte klarar 
betyget godkänt. 
 
I det relationella perspektivet tittar man på elev, lärare och lärandemiljö som en helhet enligt 
Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001). Det handlar om interaktionen mellan 
pedagogiken och eleven. Eleven är i svårigheter beroende på miljön. Enligt Nilholm (2003) 
menar anhängarna av det kritiska perspektivet att orsaken till elevens skolmisslyckanden bör 
sökas i elevens omgivning och inte hos eleven. Dilemmaperspektivet ( Nilholm, 2003) visar 
att det finns olösliga dilemman och därmed ifrågasätter Nilholm det kritiska perspektivet, då 
det inte är genomförbart att alla barn ska arbeta på sin nivå och samtidigt klara målen. Av 
undersökningen kan vi utläsa att skolorna i kommunen befinner sig i denna svårighet.  
Betygssystemet är en annan svårighet då det är stora avstånd mellan de olika betygskriterierna 
och att det enbart är kunskapsmålen som räknas. De sociala målen såsom till exempel 
närvaro, uppförande eller gjorda läxor räknas inte in i betygskriterierna. Tolkar kommunen 
betygskriterierna på samma sätt som övriga skolor i Sverige eller är betygskraven 
annorlunda? 
 
7.12 Värdegrundsarbete 
Ett stort arbete har på alla skolor lagts på värdegrundens förverkligande i praktiken genom 
trygghet, social kompetens, självkänsla, ansvar, droger, hälsa, känsla av sammanhang samt 
elev och föräldradelaktighet bland annat genom portfolio, utvecklingssamtal och individuella 
utvecklingsplaner. För att arbeta förebyggande satsar skolorna på en god hälsa för alla, för att 
må bättre, hålla sig friskare och klara stressen bättre, då bland annat det nya betygssystemet 
lett till ökad stress hos elever enligt Hammarberg (Skolverket, 1998). Öquist (1992) menar att 
med bra fysik klarar kroppen bättre av stress. År 2000 startar ett samarbete mellan skolor och 
föreningar i kommunen mot utanförskap och mobbning. Alla skolor arbetar med mobbning, 
på studiedagar och läsning av litteratur men C-skolan arbetar extra mycket med detta område, 
där eleverna har haft temadagar om respekt och flickors utsatthet som har uppfattats positivt 
av eleverna. 
 
7.13 Systemteori 
Skolorna arbetar med helhetstänkande från förskolan till gymnasieskolan samt bakomliggande 
påverkansfaktorer enligt systemteorins principer. I dokumenten kan utläsas att det är många 
faktorer som inverkar på elevens välbefinnande för att lärande ska kunna ske. Ett stort arbete 
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har lagts på ett gott samarbete med föräldrarna när det gäller utvecklingssamtal och när det 
gäller att känna delaktighet. 
 
Skolverket hör till makronivå, som påverkar Barn- och utbildningsnämnden, som finns på 
exonivå (Klefbeck& Ogden, 2003). Båda dessa nivåer påverkar barnen indirekt. I denna 
redovisning kan vi se att detta samarbete har haft en förtydligande betydelse för skolornas 
utveckling och ledningspersonal. Enligt Praisner (2003) är rektorns ledarskap en nyckelfaktor 
för specialpedagogikens framgång och även för skolans framgång. 
Enligt Klefbeck & Ogden (2003) är det viktigare för ett barns utveckling vad som sker mellan 
systemen (mesonivå) än vad som försiggår inom respektive system (mikronivå). Här har alltså 
kommunen tagit del och lärdom av forskningen. Därför är arbetet i tvärgrupper mellan 
skolorna viktigt för elevers utveckling (mesonivå). Detsamma gäller arbetet med trygghet, 
trivsel och känsla av sammanhang i skolarbetet, då alla skolor arbetar med dessa områden. 
 
7.14 Sammanfattande analys 
Sammanställningen av dokumenten i uppsatsens olika kategorier, visar vilka olika sätt 
skolorna har arbetat på för att nå de nationella målen. Trots alla insatser när det gäller 
basämnen, värdegrunden med bland annat elev- och föräldradelaktighet samt 
specialpedagogiskt arbete, har det inte räckt för att höja betygsnivån.  
  
8 Sammanfattande reflektion 
Arbetet med undersökningen har gett oss en utförligare uppfattning av elevens totala skoltid, 
en förståelse för de beslutande organens dilemma när det gäller styrdokumentens mål och 
politikernas vilja att eleverna ska lyckas i sin skolgång samt specialpedagogikens betydelse i 
skolan. Sparbetingen försvårar arbetet för både politiker och skolpersonal. Dokumentens 
skiftande utformande har försvårat vårt tolkande arbete och det finns inga garantier att all 
personal i skolan har utfört detta arbete.  
 
En fortsättning på denna studie vore att intervjua rektorer, skolpersonal och politiker om deras 
framtidsvisioner för att nå ett bättre resultat och höja slutbetygen. Dessutom vore det 
värdefullt att jämföra kommunens dokumentation med andra kommuners dokumentation, för 
att se om innehållet är detsamma. Intressant att veta vore hur stor betydelse dessa dokument 
har i nämnden och på de olika skolorna i kommunen hos personalen. Vi önskar att dessa 
dokument synliggörs mer för allmänheten, för att skapa en större delaktighet och förståelse 
för fattade beslut.  
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