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a) Kan man bygga resursfördelningen på socioekonomisk statistik, när behov är individuella? 
 
För att finna systematiska skillnader mellan (skolornas) elevgruppers behov är socioekonomisk 
statistik användbart. Men för att bedöma vad en individ behöver är det inte rätt utgångspunkt. 
En individ är alltid mycket mer än summan av de kategorier individen tillhör.  
 
Det gäller alltså att skilja på strukturella förutsättningar och att varje individ är unik. Båda 
utgångspunkterna är giltiga men de är tillämpbara i olika sammanhang. Den ena 
utgångspunkten är lämplig vid kommunernas resursfördelning, medan den andra är lämplig när 
resurser ska styras till elever i en skola eller när undervisningen ska anpassas till individuella 
förutsättningar och behov. 
 
Ytterligare andra principer gäller huvudmannens omfördelning för att skapa likvärdighet inom 
sin skolorganisation. Det behandlas i en egen fråga och en utveckling av bild 1visas i bild 5 på 
sidan 7.  

Bild 1 Olika principer vid fördelning på olika nivåer 

 

Kommun

Skola Skola Skola

Elev ElevElev

Resursfördelning utifrån systematiska skillnader mellan skolornas elevgrupper

Resursfördelning utifrån elevernas individuella behov

 
Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



2 (7) 
 

b) Är det inte en risk att man sänker förväntningarna på en del elever när resursfördelningen 
utgår från prognostiserad risk att eleverna inte uppnår målen? 

 
Att sätta förväntningar på enskilda elever utifrån deras bakgrund är givetvis att göra dem en 
björntjänst. Särskilt som vi vet att lärares, föräldrars och elevens egna förväntningar på sin 
förmåga att klara skolan är helt avgörande för motivationen och därmed hur eleven tar sig an 
sina utmaningar och därmed lyckas i skolan. Det är ett stort problem i dagens skola att lärare 
och föräldrars förväntningar på elever har ett starkt samband med elevens sociala bakgrund.1 
Detta är något man måste göra sig medveten om för att komma ifrån.  
 
Men man måste se att fler elever i vissa grupper har större utmaningar för att klara målen och 
beakta detta vid resursfördelning. Däremot gäller det att vara medveten om hur man väljer att 
presentera resursfördelningen så att man inte bidrar till stigmatisering av vissa skolor och 
sänkta förväntningar på vissa elevgrupper. 
 
Att statistiskt prognostisera risken att olika skolors elevgrupper inte når målen är ett rationellt 
sätt att skatta systematiska skillnader i skolornas elevgruppers behov. 

c) Varför styra resurser utifrån prognostiserad risk att inte nå målen när vi kan styra på 
faktiska resultat på skolorna? Det borde ge en högre precision. 

 
Som grundprincip får skolor pengar utifrån sina elevers förutsättningar och behov. Den skola 
som gör ett bra jobb som leder till goda resultat får inte mindre pengar därför att resultatet blivit 
bättre, vilket skulle vara fallet om tilldelningen styrdes efter faktiska resultat. En skola som 
lyckas ska inte förlora sina pengar. Dels kan det vara tack vare pengarna som skolan lyckats 
och dels blir det ett olyckligt incitament om skolan ”straffas” för att den lyckats och ”belönas” 
om den inte har tillräckligt god kvalitet för att lyckas.  
 
Samtidigt måste skolor som har sämre resultat stödjas så att en likvärdig skola kan 
upprätthållas. Tilldelningen utifrån elevernas behov kan ses som den grundläggande 
tilldelningen. Stödet från huvudmannen till den skola som har sviktande resultat, är något som 
huvudmannen ger temporärt, till exempel under något eller några år för att utveckla skolans 
kapacitet att klara sitt uppdrag.   
 
När kommunens resursfördelning bygger på prognostiserad risk att eleverna inte når målen, 
används det som ett mått på elevernas förutsättningar att nå målen.  
 
Enligt skollagen ska kommunen som finansiär styra resurser till skolorna utifrån elevernas 
förutsättningar och behov.2 
  

1 Se genomgång av forskning som belyser detta fenomen och vad man kan göra åt det, i boken Social klass i 
skolan Det kompensatoriska uppdraget, Anna Jobér, 2015. 
2 Skollagen kapitel 2, 8 a § Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och 
elevernas olika förutsättningar och behov  
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Däremot kan huvudmannen använda skolornas betygsresultat och nationella prov som underlag 
för hur stöd i olika former ska styras till sina skolor.3 Ser huvudmannen att några skolor 
presterar sämre har huvudmannen det yttersta ansvaret att vidta åtgärder för att skapa likvärdiga 
skolor inom sin skolorganisation. 
 
Huvudmannen ska alltså säkra likvärdigheten mellan sina skolor.4  
 
Med andra ord ska kommunen som finansiär beakta elevernas behov och förutsättningar (input) 
och kommunen som huvudman bör rimligen beakta skolornas verksamhetsresultat och 
ekonomiska resultat (output) för att säkra en likvärdig skola. 
 
      Bild 2 Olika principer för fördelning från kommunen som finansiär och som huvudman 

Skolans
FÖRUTSÄTTNINGAR

PROCESS
Elevernas 

FÖRUTSÄTTNINGAR
(Input)

Elevernas
RESULTAT
(Output)

Socioekonomisk ersättning
från kommunen som finansiär

Stöd till skolan 
från huvudmannen

 
 

3 Allmänna råd med kommentarer Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet, Skolverkets 2015  
Ur avsnitt 4. Att analysera och bedöma utvecklingsbehoven 
På huvudmannanivå behöver verksamheten analyseras ur ett övergripande perspektiv. Det kan t.ex. innebära att 
analysera  
– variationer mellan enheternas resultat och måluppfyllelse,  
– likvärdigheten i skolors bedömning och betygssättning,  
– hur organiseringen av förskole- och skolenheter påverkar måluppfyllelsen och 
 – hur resurs- och ledningssystem påverkar måluppfyllelsen. 
 

Huvudmannen behöver känna till på vilket sätt enheternas förutsättningar påverkar resultaten och vilka åtgärder 
som krävs för att de nationella målen ska vara möjliga att uppfylla. 
 
4  Skollagen 1 kap. 4 § andra stycket 
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att 
de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 
 

1 kap. 9 § Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett 
var i landet den anordnas. 
 

2 kap. 8 § Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, 
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra 
författningar. 
 

Allmänna råd för förskolan, Skolverket 2013 
Huvudmannen bör 
ha … resursfördelning som tar hänsyn till de lokala förutsättningarna och behoven … personalens kompetens, 
lokalernas och utemiljöns utformning … 
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Genom dessa två kompletterande principer främjas både effektivitet och likvärdighet. Skolor får 
behålla den årliga tilldelningen även när resultaten blir bättre och skolor får temporärt stöd om 
deras resultat är sviktande. Givetvis innebär det extra stödet från huvudmannen att en del av 
elevpengen till skolorna måste gå till huvudmannen. Huvudmannen behöver ju ha resurser att 
sätta in för att upprätthålla likvärdigheten bland sina skolor. Denna princip gäller för såväl 
kommunala som fristående huvudmän. Pengarna går rent juridiskt till de fristående skolornas 
huvudmän och de är skyldiga att se till att deras skolor är likvärdiga. Det är enbart skolor vars 
huvudman endast har en skola som denna typ av omfördelning inte kan ske.  
 
Bild 3 och 4 
Samma pengar styrs i två steg av kommunen 
Juridiskt hur pengarna fördelas             Praktiskt hur pengarna fördelas 

 ” 

d) Vad finns det för belägg för att de valda variablerna5 faktiskt indikerar ett större behov? 
Att föräldrarnas utbildning påverkar elevernas skolresultat finns det forskning på, men 
varför skulle försörjningsstöd eller att föräldrarna är separerade leda till sämre 
skolresultat? 
 

I gruppen elever vars föräldrar har kort utbildning är det fler som inte når målen, än i gruppen 
vars föräldrar har längre utbildning. På samma vis är det med gruppen elever vars familjer har 
försörjningsstöd. Skillnader finns även mellan gruppen pojkar och gruppen flickor, liksom 
mellan gruppen elever som bor med en förälder eller två föräldrar. Dessa skillnader finns kvar 
även när man kontrollerar för övriga variabler. Det vill säga, när allt annat är lika, kvarstår det 
skillnader beroende på var och en av de valda variablerna.  
 
Samtidigt finns det givetvis en stor variation inom var och en av dessa grupper – från de elever 
som inte uppnår målen till de som uppnår målen och får höga betyg. Men som sagt, det är mer 
eller mindre vanligt att eleverna inte når målen i olika grupper. 
 
Att skillnaderna finns är tillräckligt för att variablerna ska bidra med en ökad precision när man 
ska beräkna hur stor risken är att eleverna på olika skolor inte når målen. 
 

5 En variabel är en egenskap som antar olika värden, det vill säga den varierar mellan individerna. Här handlar det 
om egenskaper och bakgrundsfaktorer för eleverna: kön, föräldrarnas utbildningsnivå o.s.v. 
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Statistik om avgångselever i Uppsala visar alltså att det finns ett samband mellan att inte uppnå 
målen och om föräldrarna har kortare eller längre utbildning. Statistiken visar på samma vis ett 
samband för de övriga variablerna. Det vill säga, samtliga dessa variabler har samband med att 
elever inte uppnår målen och när man använder samtliga variabler ökar träffsäkerheten när man 
ska skatta risken för att eleverna inte når målen, för Uppsala och för riket. När det i 
undersökningar framhålls att föräldrarnas utbildning påverkar elevernas resultat är det samma 
metod som används. 
 
Däremot säger denna statistik inget om orsakerna till sambanden. Men det är inte nödvändigt 
för att avgöra om variablerna bidrar till en större träffsäkerhet vid beräkningen av risken att 
eleverna inte uppnår målen på olika skolor. Dock bör det finnas rimliga förklaringar till 
sambanden för att det inte ska vara nonsenssamband, och rimliga förklaringar finns. 
 
Det finns ingen tvingande nödvändighet i relationen mellan någon av variablerna och om 
eleverna uppnår målen.  Detta gäller för samtliga variabler som är med i modellen. Det vill säga 
att föräldrarna har kort utbildning leder inte automatiskt till sämre skolresultat och att bo med 
en förälder leder inte heller till det. Men som sagt, så länge som det finns ett samband är det 
nog för att skatta risken att inte nå målen.  
 
Exempel på indirekt samband 
Att en elev bor med en förälder leder inte automatiskt till sämre resultat, men det är rimligt att 
anta att det finns indirekta samband. Ett sådant samband kan vara att elever som har någon 
förälder med missbruksproblem eller svår psykisk ohälsa i högre grad bor med endast en av 
föräldrarna. Elever som har en förälder med dessa svårigheter uppnår skolans mål i påtagligt 
lägre grad.6  
 
Samtidigt finns det givetvis många resursstarka föräldrar i denna grupp också. Men även om 
det är en minoritet av föräldrarna vars barn lever med en förälder som har de ovan beskrivna 
svårigheterna, så räcker det att dessa svårigheter är vanligare i gruppen med ensamstående 
förälder än i gruppen med sammanboende föräldrar för att det ska bli en skillnad mellan 
grupperna.  
 

6 Allvarliga svårigheter hos en förälder kan i hög grad påverka skolarbetet och skolresultaten. Av pojkar som hade 
en förälder med missbruk var det närmare 30 procent som lämnade grundskolan utan gymnasiebehörighet och 
drygt 20 procent av pojkar med en förälder med psykisk sjukdom, jämfört med 12 procent av pojkar från familjer 
utan missbruk eller psykisk sjukdom. Proportionerna var ungefär desamma för flickor, även om de i genomsnitt 
klarade sig något bättre. 
 

Många barn och unga har en förälder med allvarliga svårigheter. Närmare åtta procent av barnen har under 
uppväxten en förälder med så allvarligt missbruk eller psykisk ohälsa att de på grund av detta får inneliggande 
vård på sjukhus. När även föräldrar som sökt öppen vård för missbruk eller psykisk ohälsa samt de som dömts för 
rattonykterhet och narkotikabrott inkluderas omfattas 17 procent av barnen. Omkring 12–24 procent har en 
förälder med allvarlig fysisk sjukdom. Drygt tre procent av alla barn och unga är under uppväxten med om att en 
förälder avlider. Ungefär 11 procent har upplevt våld i familjen.  
 

Ändamålsenligt stöd till barn i familjer med missbruk och andra allvarliga svårigheter. Delrapport från ett 
regeringsuppdrag, Socialstyrelsen 2014 
 
 

                                                



6 (7) 
 

En annan bakomliggande förklaring är att andelen ekonomiskt utsatta är klart 
överrepresenterade bland ensamstående med barn, vilket också kan vara en försvårande 
omständighet. 
 
Slutsatsen är att även om det inte finns direkta samband finns det ett antal indirekta samband 
som på ett rimligt vis förklarar skillnaderna mellan grupperna. Därmed finns det rimliga 
grunder för att använda samtliga variabler. 
 
Att reflektera närmare över orsakerna är främst en fråga för professionen som ska se till att 
dessa orsakssamband upphävs.  

e) Huvudmannen ska väl inte omfördela pengarna, när nämnden beslutat hur fördelningen 
ska vara mellan skolorna?  

För att säkra likvärdigheten måste huvudmannen ta hänsyn till skillnader i skolornas 
förutsättningar som inte fångas in med den elevpeng och strukturersättning som kommunen 
som finansiär tillämpar.7  
 
Strukturersättningen överensstämmer inte helt med behovsskillnaderna 
Till exempel överskattas behoven för bilingualklasserna på Kvarngärdesskolan och därför har 
huvudmannen fört över en del pengar från den skolans ursprungliga tilldelning. Samtidigt har 
till exempel Gottsundaskolans behov underskattats och dit har en del pengar förts. 
 
Opåverkbara produktionskostnader 
Många produktionskostnader är opåverkbara för skolorna. Till exempel ansvarar den 
kommunala huvudmannen centralt för de totala lokalkostnaderna eftersom de bedöms som i 
stort sett opåverkbara för den enskilda skolan. 
 
Skillnader i möjligheten att optimera skolorganisationen  
Förutsättningarna att fylla skolorna varierar kraftigt mellan skolorna. Då måste huvudmannen 
omfördela resurser för att kompensera för detta, om det ska vara möjligt att upprätthålla en 
likvärdig skola. 
  
Skillnader i skolornas förmåga att klara sitt uppdrag 
Som tidigare nämnts behöver huvudmannen även ge stöd till de skolor som har 
otillfredsställande resultat.  

7 Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet, Skolverkets allmänna råd med kommentarer 2015  
Ur avsnittet Systematiskt kvalitetsarbete 
Huvudmannen är ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen och den som ska se till att det finns 
förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete som säkerställer kvalitet och likvärdighet. 
 
Förutsättningar kan vara  
– ekonomiska och materiella (t.ex. kostnader per elev, verksamhet och ändamål eller lokaler, utrustning och 
läromedel), 
 – personella (t.ex. utbildning, kompetens och personaltäthet),  
– organisatoriska (t.ex. styrning och ledning, arbetslag, gruppindelningar) samt inte minst  
– allas motivation, engagemang samt delaktighet och inflytande. 
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    Bild 5 Resurser fördelas och omfördelas utifrån olika principer för att skapa likvärdighet 
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