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Titel 
Reformen av det pedagogiska stödet 

En analys av rektorers berättelser 

 

English title 
The reform of the educational support 

An analysis of Principals stories 

 

Abstrakt 
Syftet med undersökningen är att analysera hur rektorer på några gymnasieskolor berättar 

om reformen av det pedagogiska stödet på gymnasiet och hur anpassningarna återges 

påverkar skolpraktiken. Syftet är också att analysera berättelser om hur politiska direktiv 

påverkar skolpraktiken. Intervjuer med sex rektorer är empirisk grund för studien. 

Rektorernas berättelser analyseras med hjälp av forskning om skolreformer, organisation, 

inkludering samt teori om symbolisk interaktionism. Studien visar att reformen av det 

pedagogiska stödet, extra anpassningar var behövlig enligt berättelser från rektorerna i 

min studie då dokumentationsbördan tidigare upplevdes som omfattande. Det visar också 

att berättelserna går isär vad gäller definition av extra anpassningar samt av hur 

dokumentation och uppföljning sker. Mycket av ansvaret har fallit på specialpedagogen 

vars uppdrag är brett till sin definition. De sex rektorernas framställningar beskriver också 

en situation där specialpedagogen har svårt att hävda sig mot andra yrkesgrupper i skolan.   

Enligt forskning har arbetsbördan för pedagogerna ökat men det resultatet 

överensstämmer inte på ett samstämmigt sätt med de intervjuade rektorernas 

framställningar. Det blir tydligt att dilemman uppstår när olika förändringar ska 

implementeras, att direktiven upplevs otydliga och därmed måste tolkas vilket skapar 

olikvärdighet. Studien visar också att skolreformerna har haft en liten och ibland till och 

med negativ effekt på resultaten i skolan.  Det rektorerna återger visar generellt sett på en 

negativ bild gentemot politiska direktiv, dess grund, omfattning och i den takt de kommer. 

Skolpolitiken beskrivs av vissa som en ”lekstuga” och en ”sandlåda”. En nyansering av 

det resultatet är dock att statliga direktiv upplevs som mer omfattande än kommunala och 

att reformen av det pedagogiska stödet visar på åsikten från rektorerna att den visar på 

tillit från politikernas sida. 
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När det gäller hur rektorerna berättar går det att urskilja tre påverkansdimensioner; ålder, 

år i yrket samt intresse för frågan. Med lång yrkeserfarenhet och intresse blir svaren mer 

”privata” utan så mycket fokus på att förberedas. Det märks också på ordvalen ovan.  

 

Nyckelord 
Extra anpassningar, inkludering, skolreformer och symbolisk interaktionism. 
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1. Inledning 

Den 1 juli 2014 infördes det nya begreppet extra anpassningar1 i skollagen. Begreppet 

omfattar de flesta pedagogiska stödinsatser som tidigare kallades särskilt stöd.2 Lärarna 

ansvarar för arbetet med anpassningarna inom ramen för ordinarie undervisning.  

Eftersom arbetet med åtgärdsprogrammen blivit väldigt omfattande för lärarna var ett 

syfte med reformen att förenkla och minska på administrationen. Därför har kravet på 

utredning och dokumentation tagits bort i samband med allt stöd som numera definieras 

som extra anpassningar (Prop. 2013/14:160). Däremot skriver Skolverket att i årskurser 

där betyg ges får rektorn avgöra hur de ska dokumenteras. Det regleras inte på nationell 

nivå (Skolverket 2016a). 

Skolverket har konstaterat att antalet åtgärdsprogram har halverats under det första året 

med extra anpassningar (Skolverket 2015a). En undersökning av SKOP (Sydsvenskan 

2017) där 1000 grundskollärare intervjuades ansåg dock 40 procent av dem att 

arbetsbördan ökat för dem trots att tanken med reformen var snabbare åtgärder utan 

formella beslut och åtgärdsprogram.   

Skolverkets lägesbedömning (2015) visar att i jämförelse med andra länder är det många 

lärare i Sverige som arbetar på skolor där de uppfattar att relativt många elever är i behov 

av stöd. Samtidigt upplever de svenska lärarna att elever i behov av stöd i mindre 

utsträckning får den hjälp de skulle behöva jämfört med lärare i andra länder. Det 

inkluderande arbetssättet framhålls som viktigt när det gäller att arbeta både med extra 

anpassningar och särskilt stöd.  Rapporten visar dock att lärarna oftast väljer en medelväg 

vad gäller svårighetsgrad och därmed inte individanpassar undervisningen i tillräckligt 

hög grad för att möta varje elevs behov. Därmed missar man både de elever som behöver 

                                                 
1 Exempel på extra anpassningar kan vara att hjälpa en elev med att planera och strukturera sina studier, till 

exempel med hjälp av ett särskilt schema över skoldagen eller ge extra tydliga instruktioner eller stöd för 

att sätta igång arbetet. Även ledning i att förstå texter, förklaringar av ett ämnesområde på ett annat sätt 

eller färdighetsträning inom ramen för den ordinarie undervisningen, exempelvis lästräning, är att anse som 

stöd i form av extra anpassningar. Stöd i form av extra anpassningar är också enstaka specialpedagogiska 

insatser under en kortare tid, till exempel två månader. Likaså kan särskilda läromedel eller utrustning i 

form av exempelvis tidsstöd, det vill säga hjälpmedel för att förstå och passa tider, samt digital teknik med 

anpassade programvaror som huvudregel anses falla inom ramen för stöd i form av extra anpassning 

(Skolverket 2015. Rubrik Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd). 
2 Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär, som lärare och övrig skolpersonal vanligtvis inte 

kan göra inom ramarna för den vanliga undervisningen. Rektorn beslutar om särskilt stöd och 

åtgärdsprogram. Det finns situationer där särskilt stöd behövs omgående, utan att man först sätter in extra 

anpassningar. Om en elev har svårigheter i sin skolsituation, och till exempel ofta kommer för sent till 

lektionerna, ska man också ta reda på om eleven kan behöva särskilt stöd. Om en utredning visar att 

elevens svårigheter leder till att han eller hon riskerar att inte nå kunskapskraven ska skolan också 

utarbeta ett åtgärdsprogram (Skolverket 2016. Rubrik Vad gäller för extra anpassningar och särskilt 

stöd). 
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extra stimulans samt de elever som behöver extra stöd. Skolinspektionens rapport om 

skolans arbete med extra anpassningar (2016)  visar att av femton undersökta grundskolor 

fanns brister i elva av dem. Resultaten av undersökningen är att arbetet med att utveckla 

och etablera arbetssätt med extra anpassningar fortfarande är i ett uppbyggnadsskede. 

Flera skolor håller fortfarande på med implementeringsarbetet och i vissa av dem är det 

fortfarande oklart vad som avses med extra anpassningar och hur det genomförs med god 

kvalitet. Begreppet extra anpassningar kan även ibland sammanblandas med andra 

aktiviteter i undervisningen och med särskilt stöd.  

Många skolor har inte heller identifierat vilka behov eleverna har. Endast i var tredje 

undersökt elevfall lyckas skolorna identifiera behoven och åtgärder föreslås ofta snabbt 

utan tillräcklig behovsanalys. Rapporten visar vidare att eleverna sällan får de extra 

anpassningar de behöver för att ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin 

kunskapsutveckling.  Endast  var fjärde elev matchar de extra anpassningarna elevens 

behov. När de inte matchar kan det exempelvis handla om att de anpassningar som gjorts 

är alltför kortsiktiga eller att eleverna behöver fler anpassningar än de som gjorts. 

Ytterligare ett resultat är att de flesta av de undersökta skolorna sällan följer upp effekten 

av extra anpassningar (Skolinspektionen 2016). 

 

Då kritiken från skolinspektionen vad gäller implementeringen av reformen är hård mot 

grundskolorna vill jag fokusera på gymnasieskolan och fråga rektorer hur de berättar om 

arbetet med extra anpassningar.  

Jag har valt en yrkesgrupp och då rektorer av två skäl; dels av avgränsningsskäl men 

också i kombination med att jag också vill analysera berättelser om politiska reformer 

överlag och hur de upplevs påverka skolpraktiken. Jag utgår från att rektorerna som 

pedagogiska ledare också kan svara på frågan hur lärarnas dokumentations- och 

arbetsbörda påverkats av reformen.  

Anledningen till mitt fokus är två; dels att jag under mina yrkesår upplevt många 

förändringar av skolpraktiken och i denna studie vill få skolledarnas bild av förändringar 

med reformen extra anpassningar som exempel. Jag vill också använda mig av det fokus 

på inkludering som forskning förespråkar för att se om det förespråkas lika starkt av 

skolledarna om de får möjligheten att berätta om sin praktik i förtroende.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Undersökningen syftar till att analysera vad och hur rektorer på några gymnasieskolor 

berättar om reformen av det pedagogiska stödet på gymnasiet och hur anpassningarna 

återges påverka skolpraktiken. Syftet är också att analysera berättelser om hur politiska 

direktiv påverkar skolpraktiken. 

Studiens frågeställningar är: 

 

 Hur beskriver rektorer definition av och orsaker till extra anpassningar?  

 Hur beskriver rektorer dokumentation och uppföljning av extra anpassningar?  

 Hur beskriver rektorerna lärarnas och specialpedagogens arbetsbörda? 

 Hur beskriver rektorerna politiska direktivs påverkan på skolpraktiken?  

 

 

3. Bakgrund 

Ett mål i den svenska skolan har under lång tid varit att alla elever ska undervisas 

tillsammans (Göransson, Nilholm & Karlsson 2009). Begreppet en skola för alla fanns 

med redan i 1946 års skolkommissionsrapport. Kravet att alla elever skulle få hjälp att 

utvecklas inom ramen för samma skolsystem kom dock med först i 1962 års läroplan 

(Hjörne & Säljö, 2011). Tanken var att skapa integrering genom segregering på så sätt att 

observationsklasser, hjälpklasser, läsklasser, hörselklasser m.m. skapades. Denna typ av 

specialundervisning var på sätt och vis exkluderande även om syftet var integrering. 

Modellen var så omfattande att år 1974 fick 40 procent av eleverna någon form av 

specialundervisning på detta sätt. SIA-utredningen3, som pågick 1970-1974 ställde frågan 

om det inte var rimligare att tala om en skola som hade svårigheter i mötet med de olika 

barnen än att vissa barn skulle ha svårigheter som behövde åtgärdas med hjälp av 

specialundervisning (Emanuelsson, 2011). Reaktioner på den typen av segregerande 

lösningar ledde till att specialklasserna togs bort på 1980-talet, vilket på 1990-talet ledde 

till nya krav på individualiserad undervisning (Hjörne & Säljö, 2011). De senaste 

                                                 
3SIA, statlig utredning 1970–74 om skolans inre arbete. På grundval av utredningens förslag fattades 

beslut som möjliggjorde en mer flexibel uppdelning av resurserna för skolans arbete i vad som kallades 

basresurs och förstärkningsresurs. Den senare skulle i huvudsak användas för hjälp till elever med 

skolsvårigheter. Ett utökat samarbete med föräldrarna förordades, arbetet i skolan skulle planeras inom 

arbetsenheter, eleverna skulle få en samlad skoldag med fasta tider för skoldagens början och slut, 

samarbetet med fritidshem och föreningslivet skulle stärkas liksom samverkan mellan skola och arbetsliv. 

Utredningens förslag ledde till en ny läroplan för grundskolan, Lgr 80. Nationalencyklopedin, SIA. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sia (hämtad 2017-11-27). 
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decennierna har nya läroplaner samt en ny skollag införts och begreppet En skola för alla 

med inkludering4 som innebörd kan sägas ha blivit ett politiskt–ideologiskt begrepp 

(Gustavsson, 2002). År 2006 infördes ändringar i gymnasieförordningen (SFS 2006:203) 

och åtgärdsprogram blev obligatoriska i samband med särskilt stöd och rektors ansvar för 

rutinerna kring särskilt stöd skärptes vad gäller att upptäcka och åtgärda särskilda behov. 

Ett omfattande arbete som beskrevs i fem steg: att uppmärksamma, att utreda, att 

dokumentera, att åtgärda (och följa upp) att utvärdera samt att dokumentera. 

Administrationen av det särskilda stödet blev betungande och påverkade undervisningen 

negativt på grund av dokumentationsbördan. Dessutom förväntades lärarna klara av det 

nya uppdraget utan fortbildning (Asp-Onsjö, 2006). På grund av detta tillsatte regeringen 

en kommitté för att åtgärda de problem som uppstått och 2013 kom 

regeringspropositionen Tid för undervisning – lärares arbete med stöd, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram (Prop. 2013/14:160). Där infördes begreppet extra anpassningar vilka 

ska sättas in innan en utredning om behov av särskilt stöd görs. De nya skrivelserna om 

stöd trädde i kraft 1 juli 2014. Texten i skollagen lyder: 

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, 

uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller 

på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra 

anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. (Lagändring 2014 i 

SFS 2010:800). 

 

 

4. Tidigare forskning 

Jag har inte hittat mycket forskning om extra anpassningar vilket kan förklaras av att det 

är en relativt ny reform. Därför har jag valt att skriva om forskning som berör 

organisation, inkludering samt skolreformer och koppla detta till min resultatdel.  

 

                                                 
4 Enligt Göransson & Nilholm (2013 s 33 f.) handlar inkludering om en rätt för alla elever att få 

undervisas tillsammans med sin ordinarie klass. Det innebär också att helheten ska anpassas till delarna 

och mer ideologiskt att utgångspunkten är att alla människor är olika alla andra och därför ska bemötas 

med utgångspunkt i och respekt för sina individuella behov, utan att delas in i olika kategorier. Ett motsatt 

förhållningssätt kan vara normalelever, avvikande elever. Enligt Nilholm och Göransson (2013) måste 

fem kriterier uppfyllas för inkludering: 

gemenskap på kommunal, institutionell och skolmiljö, ett enda system (till skillnad från ett för ”vanliga” 

elever och ett för elever i behov av stöd), en demokratisk gemenskap, delaktighet från eleverna och att 

olikhet ses som en tillgång. 
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4.1 Specialpedagog 

Enligt Haug (2003) kan det ta minst 10–15 år innan man ser resultat av beslutade 

reformer. Ser man till politiska beslut kring skolan menar dock Persson och Persson 

(2012) att processen skapar olikheter mellan kommuner då statliga beslut först måste 

tolkas av de kommunala huvudmännen och därefter ska rektorerna verkställa besluten.  

Enligt Ahlberg (2013) försöker man i ett organisationsperspektiv förklara problem i 

skolan utifrån organisationen. Hur skolan är organiserad har stor betydelse för hur väl den 

fungerar. Det kan handla om hur specialpedagog ska arbeta, analysen av vilka elever som 

behöver stöd och vilken yrkesgrupp som ska arbeta med detta stöd. Enligt Lindqvist 

(2013) kan man se på specialpedagogens roll på två sätt; antingen ska hen arbeta med 

specialundervisning samt handledning till arbetslag, eller, som färre anser, arbeta med 

skolutveckling. Lindqvist (2013) menar också att en ny roll för specialpedagogerna består 

i att arbeta med dokumentation och utvärdering. Andra forskare har liknande eller andra 

definitioner av vad specialpedagogens uppdrag ska bestå i. Ahlberg (2001) nämner 

kartläggning, handledning och skolutveckling medan Rosenqvist (2007) menar att 

undervisning, utveckling och utredning är uppdraget.  

Ahlberg (2007) menar att specialpedagogen och specialpedagogiken i första hand ska 

arbeta med att utveckla arbetssätt som kan möta elevers olikheter snarare än att arbeta 

med särlösningar för elever som anses vara i behov av särskilt stöd. 

 

4.2 Rektor 

Ett diversifierat uppdrag och det presenterade perspektivet har inspirerat mig att 

undersöka hur rektorerna beskriver specialpedagogens arbetsuppgifter i sammanhanget 

med en ny reform. 

Rektor är givetvis mycket viktig i sin ledande roll men för att rektor ska vara betydelsefull 

krävs ett pedagogiskt ledarskap med insikt i den dagliga verksamheten. Något som 

långtifrån alltid är fallet eftersom det sociala och administrativa ledarskapet tar mycket 

tid (Nestor, 1993). Trycket på rektor beskriver Berg (2016) som ett korstryck där hen från 

statens sida förväntas vara pedagogisk ledare, från kommunens sida budgetsamordnare, 

marknadsförare i konkurrens med andra skolor i det fria skolvalet samt i en traditionell 

skolkultur från lärarnas sida inte ska lägga sig i hur undervisningen bedrivs.  

Det krävs också ett gemensamt kunnande rektorer emellan, på vetenskaplig grund. 

Därtill att hen kan bidra till att skapa en arbetsmiljö där personalen känner sig trygg och 

har ett öppet klimat där dialog är möjlig (Lindqvist 2013).  Holmström (2007) beskriver 



  
 

6 

 

i sin avhandling en nystartad skola där rektorn har stora visioner men som till slut 

avsätts av en enig lärargrupp. Holmström (2007) menar att en dominerande 

skolutvecklingsdiskurs är att rektorn skall vara en utmanande ledare, att lärarna skall 

vara reflekterande praktiker och att skolan skall bli en lärande organisation. I det 

undersökta fallet fick rektorn inte med sig lärarna till det han kallar 

skolutvecklingsarenan och i och med att vissa lärare premierades såddes split i 

organisationen. Ett framgångsrikt ledarskap innebär tvärtom om att rektor måste vara 

lyhörd och undervisningsnära samt lärarstödjande. och resonerande gentemot lärarna 

samt en god organisation där olika grupper eller lärarlag vet vad de ska göra (Hattie 

2009). Detta väckte min undran och nyfikenhet kring vad ett urval av rektorer berättar 

om exempelvis arbetsbördan för den pedagogiska personalen kopplad till en ny reform.  

 

Enligt Ball (1994) kan man inte implementera förändringar som direktiv från ovan utan 

de omtolkas i organisation, oftast i kamp. Skolans kultur spelar stor roll för 

implementeringen framhåller också (Berg 1999). Därmed anpassar sig ofta reformer till 

skolan istället för tvärtom (Sarason 1991). Rothstein (1986) menar att reformprocesser är 

mycket komplexa och i dem finns många olika aktörer med olika synsätt och intressen. 

Därmed är avsikterna med reformen inte samma sak som resultaten av dem. Vid 

utvärderingar av reformer brukar det visa sig att ”nyare” reformer är mer misslyckade än 

”äldre” där tiden har gjort att de ”satt sig” (Haug 2003).  

 

Syftet med reformen av det pedagogiska stödet var att minska administrationen kring 

åtgärdsprogram som var kopplade till särskilt stöd (Prop. 2013/14:160). Det är också så 

att extra anpassningar kan sägas vara av mer inkluderande art än särskilt stöd då 

anpassningarna ska inkluderas i ordinarie undervisning (Skolverket 2014). Därmed ligger 

reformen i linje med målet i den svenska skolan som under lång tid har varit att alla elever 

ska undervisas tillsammans (Göransson m.fl. 2009).  

 

4.3 Organisation 

Lundgren (1979) betonar att läroplaner framhåller en undervisning som man gärna skulle 

se genomförd i praktiken, men en rad ramfaktorer bidrar till att det blir ett glapp mellan 

formuleringsarenan och realiseringsarenan5. Ett sådant glapp överfört till skolreformer 

                                                 
5 ”Formuleringsarenan är där urvalsprocesser och förhandlingar inom utbildningspolitiken som leder fram 

till styrdokumentens formuleringar för skolan. Läroplanens realisering sker lokalt i skolor där lärare och 

övrig personal genomför undervisning och andra pedagogiska aktiviteter.”  
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kan vara att trots att de statliga direktiven verkar vara tydliga, fördelas resurserna till 

verksamheten av kommuner och förvaltningar – som tolkar föreskrifterna på sitt eget sätt. 

Detta göra att då det finns 290 kommuner så skiljer sig tolkningarna och hur de praktiseras 

mellan kommunerna. Att det kan förhålla sig så visar också forskning av Johansson och 

Nihlfors (2014) vilka studerat skolchefers roll i implementeringen av reformer. Forskarna 

menar att reformerna av den svenska skolan kommer så tätt att de som arbetar i den inte 

kan urskilja dem och därmed blir det också svårt att genomföra dem, implementera dem. 

Om dessutom skälen till reformen är otydliga blir ofta inställningen negativ och 

implementeringen bristfällig. Denna forskning vill jag pröva i min undersökning vad 

gäller frågeställningar till mina informanter för att se om deras berättelser och 

uppfattningar är likartade med varandra och ovanstående forskning eller inte.  

Lärarna är sista utposten i implementeringsarbetet och är en nyckelfaktor vid 

implementering av reformer, menar Cuban (1993). Hans uppfattning är att om en 

implementering ska lyckas så måste lärarna involveras i att förändra undervisningen och 

de ska ha kunskaper om vad förändringarna går ut på. De måste också kunna ändra sin 

pedagogiska grundsyn och kunna utveckla nya sätt att undervisa. 

Larsson och Löwstedt (2010) har studerat vad de kallar organiseringskompetens. Med det 

menas att det finns förutsättningar för lärande i hela organisationen. För att detta ska 

kunna ske måste bland annat ett ledarskap finnas som stödjer att alla förutsättningar finns 

på plats.  

Detta kan man ställa mot att den svenska skolan de senaste två decennierna präglats av 

marknadstänkande och management (new public management).6 En undersökning av 

brittiska skolor visade att detta sätt att styra ökade lärarnas arbetsbörda, minskade deras 

autonomi samt att allt mertid kom att ägnas åt administrativa uppgifter som de inte 

uppfattade som viktiga för undervisningen (Menter & Muschamp 2002). Som en koppling 

till denna forskning väcktes frågeställningen kring hur reformen extra anpassningar 

implementeras vad gäller dokumentation. Hur berättar mina informanter om det? 

                                                 
Linde, Göran. Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. sid. 48. 
6 New Public Management (NPM), på svenska ungefär Ny offentlig verksamhetsledning, avser den samling 

av styrnings- och ledningsmetoder som gradvis introducerats inom offentlig sektor sedan 1980-talet. Kritik 

har riktats mot systemet därför den högre ledningen vanligen inte rekryteras från verksamheten och därför 

inte förstår den. Detta leder i sin tur till att de satsar på en dyr överbyggnad i form av ledningsfunktioner 

för t.ex. ekonomi, juridik, kommunikation och utvärderingar medan verksamheten blir lidande eller till och 

med motarbetas. (Karlsson u.å.) 
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7Även om inkludering är ett mål så har i praktiken särskilda undervisningsgrupper och 

nivågrupperingar ökat i den svenska skolan (Giota & Emanuelsson 2011). Uppenbarligen 

använder kommunerna denna regel och det kan vara en hantering av bristen på resurser 

till inkluderande undervisning som är orsaken (Sivertun 2013).  

 

4.4 Inkludering 

Begreppet inkludering infördes i den svenska skolan på 1970-talet och en stor skillnad 

mot tidigare policy blev att, istället för att försöka normalisera avvikande elever skulle 

man nu utgå från att elever är olika. Utan någon värderingshierarki kan man tänka sig. 

Begreppet fick sitt genombrott med Salamancadeklarationen 1994, som fastställde att om 

man eftersträvar solidaritet mellan barn med olika behov så är inkluderande undervisning 

mest effektiv (Nilholm, 2007). Begreppet är kan ha olika betydelser. Dels betydelsen ”att 

elever med funktionsnedsättningar/i behov av särskilt stöd går i vanliga klasser (den s.k. 

”placeringsdefinitionen”). Att elever med funktionsnedsättningar/i behov av särskilt stöd 

går i vanliga klasser och har en bra situation där. Att alla elever har en bra skolsituation. 

Att inkludering innebär skapandet av gemenskaper.” (Nilholm 2015, s. 11).  

Ordet inkludering har inte förekommit i den svenska skolans styrdokument förrän på 

senare år men tanken eller andan har länge genomsyrat den (Göransson, Nilholm & 

Karlsson, 2009). Man söker orsakerna till problemen för eleven att nå målen hos individen 

(Ahlberg, 2013). Göransson m.fl. (2009) lyfter problem med styrdokumenten som de 

menar öppnar för olika tolkningar när det gäller värdet av elevers olikheter. I stället kan 

tolkningen bli att elever inte ska få vara olika och nå olika mål. Därmed kan det i praktiken 

bli så att vissa elever nedvärderas och exkluderas. Hur som är det enligt Nilholm (2015) 

svårt att mäta om inkludering är effektiv eller inte eftersom det i så fall skulle kräva två 

exakt likadana grupper där den ena undervisas inkluderande och den andra inte. Trots 

detta råder en ideologi kring inkludering där lärare sällan är drivande men ändå i stort sett 

är positiva under förutsättning att de får stöd och utbildning samt att principen inte gäller 

alltför utåtagerande elever (Idem).  När det gäller rektorer så har Lindqvist och Nilholm 

                                                 
7 Ett annat problem är Enligt Sivertun (2013) att det fria skolvalet och friskolereformen förstärker 

problemen på så sätt att det ger signaler om att olika elevers behov inte kan tillfredsställas i en och samma 

skola. Kanske inte bara signaler eftersom reformen enligt Sivertun har lett till en ökad segregering av elever 

med olika bakgrund. Det föreligger också ett problem med resurser till inkluderande undervisning, vilket 

gör att stödet ibland ges till eleven i särskild undervisningsgrupp av det skälet. (Idem). 

Göransson m.fl. (2009) menar också att det fria skolvalet motverkar inkludering. De pekar också ut 

individualiseringen av undervisningen som en andra faktor som motverkar inkludering eftersom 

individualiseringen motverkar kollektiva värden som gemenskap, solidaritet och lika möjligheter.  

 



  
 

9 

 

(2014) intervjuat fem rektorer som är positiva till inkludering samt driver framgångsrika 

skolor. Enligt dem är det viktigt med goda relationer och tillit till personalen, fortbildning 

och regelbundna utvärderingar av resultat.    

De amerikanska forskarna Hoppey & McLeskey (2013) betonar också tillit från 

rektorerna gentemot lärarna som en viktig faktor för att skapa en inkluderande skola. 

Fortbildning betonas också. De menar dessutom att rektor måste skydda lärarna från ett 

yttre tryck som går ut på att visa goda skolresultat. Asp-Onsjö (2006) menar att lärarnas 

kreativitet hotas av detta yttre tryck, av att fokus läggs på kontroll, bedömning och 

dokumentation. Risken är, menar hon, att man i detta fokus förenklar synen på skolans 

arbete när man tänker att allt är mätbart och därigenom missar målet om inkludering 

eftersom faktorer som delaktighet, gemenskap och inflytande inte går att mäta.  

 

Som jag nämnde tidigare dominerar ett kategoriskt perspektiv på eleven på så sätt att 

orsakerna till svårigheter söks hos individen. För att bryta en skolkultur med kategoriskt 

perspektiv genomfördes för några år sedan en forskningsstudie med syftet att skapa 

förutsättningar för inkludering i undervisningen. Fokus på organisatoriska förutsättningar 

fick i projektet stå tillbaka till förmån för normer och värderingar. Efter projektet hade 57 

procent av lärarna som deltagit i projektet fått en mer positiv inställning till inkludering, 

medan bara 25 procent av dem som inte deltagit var mer positivt inställda. Skillnaden 

förklaras inte. Däremot tyckte 75 procent av alla lärarna fortfarande att inkludering är 

svårt att genomföra (Tetler 2015). Nilholm (2012) vänder på problematiken och menar 

att det är skolan som skapar svårigheter då problematiken placeras hos eleven. Det är 

sällan skolans undervisning, miljö, arbetssätt eller bemötande anpassas, vilket också 

Skrtic (1995) menar är viktigt, att pedagoger är medvetna och flexibla kring sina egna 

undervisningsmetoder. Detta traditionella perspektiv benämns olika, bl. a. (som tidigare 

nämnts) kategoriskt (Persson 2012) och funktionalistiskt (Skrtic 1995) och 

kompensatoriskt (Egelund, Haug & Persson 2006). Bristperspektiv eller kompensatoriskt 

perspektiv är en annan benämning vilken Nilholm (2012) använder och innebär att 

problem och brister placeras hos individen (Idem). 

Samma situation råder i Nordamerika, Australien och flera europeiska länder, där 

undersökningar visar att de flesta lärare är för idealet om inkludering men att de ser 

svårigheter med att ha elever med särskilda behov i sitt eget klassrum (Chiner-Sanz & 

Cardona-Moltó 2013). Farrel (2013) menar till och med att det finns brist på bevis för 

inkluderingens förträfflighet. Haug med flera forskare kom i slutet av 1990-talet fram till 
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att inkludering av alla elever i samma klassrum inte löser några egentliga problem, utan 

att denna förenklade tolkning istället kan dölja elevers behov och orsaka att de inte får 

den hjälp de behöver. De förespråkade, istället för en rumslig ram, en värderam, som tar 

hänsyn till elevernas olikheter samt också fokuserar på att skolan kring eleven måste 

anpassas till detta.  Sker inte detta blir fortbildning verkningslös (Haug 1998). 

Verkningslöst kan något i och för sig endast bli om det existerar. Många skolor deltar 

varken i forskning eller fortbildning, utan personalen får skaffa de resurser de anser krävs 

för att ge eleverna stöd på egen hand menar Göransson m.fl. (2009).  

I en inkluderande skola kan dilemman uppstå menar Nilholm (2005) som hävdar att det 

finns två perspektiv inom specialpedagogiken. I det ena perspektivet söks orsaken till 

elevens svårigheter hos individen eller i medicinska och psykologiska förklaringar. Detta 

är det traditionella perspektivet som också kallas kategoriskt- eller kompensatoriskt 

perspektiv.  

Ett annat perspektiv är det relationella där orsaksförklaringar till elevens svårigheter står 

att finna i skolan som organisation och verksamhet. Nilholm (2005) menar att forskningen 

förskjutits till att se problemet som individuellt till ett relationellt. De specialpedagogiska 

behoven uppstår på grund av att skolan och undervisningen inte klarar av att bemöta 

elevernas olika förutsättningar i tillräckligt hög grad. Nilholm för fram ett annat 

perspektiv, dilemmaperspektivet, vilket innebär att orsakerna till skolproblem inte läggs 

på eleven som individ med vissa egenskaper. Dilemmat består i att å ena sidan ska skolan 

individanpassa undervisningen och å andra sidan finns problemet med tidsbrist i 

förhållande till vad som måste läras ut. Olikheter ska bemötas samtidigt som alla ska få 

ut något av utbildningen.  Vi gör vissa elever väsensskilda från andra elever och olika 

diagnosgrupper kan skildras på ett exkluderande sätt. Å andra sidan finns också en risk 

att vi inte ser att elever befinner sig i svårigheter. Andra dilemman gäller hur 

delaktigheten ska balanseras och vägas mot vissa elevers behov av att få stöd i mindre 

grupp. (Idem). Skolvardagen är komplex, detta är en utgångspunkt och därför kan 

dilemmaperspektivet utgöra en naturlig teoriram för uppsatsen. 

 

4.5 Skolreformer 

De amerikanska skolforskarna, Cuban och David (2010) har studerat 23 skolreformer i 

USA och menar att de kännetecknas av överdriven optimism och orealistiska 

förväntningar. Slutsatsen de drar är att politiska skolreformer vilar på tre faktorer: 

ideologi, bästa gissning (”best guess”) och hopp. Reformerna har sällan stöd i forskning, 
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tvärtom kan de vara helt motstridiga forskningens resultat. Göransson (2006) & Berhanu 

(2011) menar, de också, att många beslut om skolan inte vilar på en vetenskaplig grund, 

utan grundar sig i politiskt tyckande, vilket har fått till effekt att skolpolitiken som förts 

de senaste tjugo åren motverkat en utveckling i inkluderande riktning.   

Reformerna har duggat tätt även i den svenska skolan. Enligt Johansson & Nilfors (2014) 

har riksdagen de senaste decennierna stiftat mer än 60 lagar om styrning av skolan, 

läroplaners innehåll samt skolans redovisningsansvar. Larsson (2003) menar att femtio 

års reformer har gett resultat som inte är i närheten av de höga ambitionerna och att det 

speciella med den senare reformperioden är att den bygger på den tidigare utan att 

egentligen någon kritisk utvärdering har skett av den första omgången reformer. Det är 

till och med så att reformerna de senaste två decennierna bidragit till sjunkande resultat i 

den svenska skolan. I en rapport från IFAU (Holmlund m.fl. 2015) dras slutsatserna att 

resultatnedgången förvisso började före skolreformerna men författarna hävdar ändå att 

det inte går att utesluta att de bidragit till nedgången som inneburit att andelen elever som 

inte slutför gymnasiet har ökat. Det är också så att betygsskillnaderna mellan skolor ökat 

markant sedan 1990talet och att familjebakgrundens betydelse för gymnasiebetygen har 

ökat.  

Myndigheten för skolutveckling som hade i uppdrag att utveckla skolorna, avskaffades 

2008 (Regeringen 2008). Istället inrättades skolinspektionen vars uppdrag ligger mer på 

tillsyn och kvalitetsgranskning (Skolinspektionen 2015). Ett exempel på tvära kast som 

ovanstående forskning bekräftar. Mätbarhet har också fått mer utrymme i skolan och 

intresset för lärares och elevers prestationer har ökat (Lingard 2013).  

 

4.6 Föreliggande studie 

Som jag tidigare nämnt har inkludering varit ett ideal för den svenska skolan sedan 1970-

talet. Trots det finns många problem med att implementera idealen. Det handlar om 

resurser men det handlar också om styrsystem och sättet att organisera skolan. Extra 

anpassningar är en inkluderande reform då den ska ske inom ramen för ordinarie 

undervisning och i och med att det är en relativt ny reform vill jag undersöka den för att 

höra berättelser ifrån skolpraktiken inom gymnasieskolan hur den tolkas, implementeras 

och hur den påverkar arbetssituationen. Då reformen också är en av de senaste i raden av 

många som lagts på den svenska skolan vill jag undersöka hur informanterna berättar om 

hur politiska direktiv påverkar skolpraktiken. Det är, som jag också nämnde i inledningen, 

största anledningen till att jag har fokuserat på rektorer.   
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5. Teori 

 

5.1 Symbolisk interaktionism 

I detta avsnitt skall jag redogöra för teori om symbolisk interaktionism vars 

begreppsapparat jag använt mig av för att analysera rektorernas berättelser. Fokus ligger 

här på hur individen presenterar sig och hur detta kan påverka berättelsen samt hur 

individens identitet skapas och återskapas.  Interaktionisternas syn på roller och identitet 

har inspirerat till urskiljande av rektorernas identitetsarbete. Jaget, eller självet är 

grundläggande för individens identitetsskapande. Jaget förändras i och med att vi spelar 

olika roller inför olika publiker och detta formar jaget. Därmed förändras identiteten och 

kan bestå av olika roller, exempelvis yrkesidentitet (Goffman 1974, Basic 2012, s. 51-

54).  Interaktionisterna undersöker också hur symboler som språk eller symboler kan 

påverka skapandet av ett sammanhang. En berättelse är inte bara en berättelse utan 

innehållet i den kan ge olika mening för olika personer i och med att vi tolkar varandras 

symboler för att de ska få en innebörd. Interaktionisterna menar att jaget är 

utgångspunkten för identitetsskapandet och att individen spelar olika roller vilka påverkar 

jaget i olika situationer (Ibid, s. 53). Exempelvis kan samma individ använda sig av både 

yrkesidentitet, könsidentitet och etnisk identitet (Ibid. s. 52). En inspirationskälla inom 

interaktionismen är sociologen (och fenomenologen) Erving Goffman som såg tillvaron 

som en scen där vi spelar olika roller som inför en publik med hjälp av ett manuskript. 

Många situationer kan leda till ett gemensamt agerande i syfte att hjälpa eller rädda den 

situation man befinner sig i. I detta försöker individen omedvetet styra de uppfattningar 

andra skapar kring individen.  Goffman intresserade sig alltså för hur vi presenterar oss 

själva, vilket vi enligt honom gör genom att vi först definierar situationen som har en 

moralisk karaktär och talar om för oss hur vi bör vara eller hur vi bör göra. Också 

aktörernas agerande påverkar och styr vårt uppträdande (Goffman 1974, Basic 2012, s. 

52-53). Goffman (1974) menar vidare att vi alla i vårt rollspel har en främre och en bakre 

region. I den främre framträder vi och i den bakre förbereder vi framträdandet och där är 

hemligheterna inte hemliga.  Vi antar olika roller i olika situationer och det finns en 

ömsesidig påverkan, interaktion när två individer möts ansikte mot ansikte. Goffman 

menar att varje definition av situationen har en moralisk karaktär och med det menar han 

att den talar om för oss hur vi borde göra eller agera (Basic 2012, s. 52-56). Goffman 

(1974) använder också begreppet expressiv kontroll, vilket innebär att, relaterat till min 
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studie, intervjusubjektet är lyhört och observant på tecken, gester och antydningar under 

interaktionen och kan tillskriva dessa stor betydelse.  

Individen konstruerar sin värld i en kontext och intar olika roller eller positioner beroende 

på sammanhanget. För att analysera en berättelse från en person måste man utgå från att 

det är en konstruerad verklighet som presenteras under en intervju. Frågan är då vilket 

syfte berättaren har, vilket man kan komma nära genom att lyfta fram konkreta detaljer 

(Basic 2012, s. 54-55). Det kan exempelvis vara hur deras yrkesidentitet skapas och 

återskapas i intervjuerna, hur de presenterar sig, försvarar sin ståndpunkt och vad de 

lägger fokus på. 

 

 

6. Metod 

I den här studien har ambitionen varit att förstå hur rektorer uppfattar att reformen om 

extra anpassningar fungerar i praktiken. Fangen och Sellerberg (2011) menar att utifrån 

en intention att bearbeta och analysera empiriskt material utifrån ett relationellt 

perspektiv, lämpar sig kvalitativa metoder. Hartman (2004) menar att den kvalitativa 

intervjun är lämplig om man vill få informanternas subjektiva upplevelser. Alvesson & 

Sköldberg (2008) menar att det finns en risk att forskaren själv påverkar sitt material på 

grund av sina egna uppfattningar. Denna risk har jag försökt att begränsa genom att ställa 

öppna frågor som inleds med ordet hur (Kvale och Brinkman 2014). Jag måste dock vara 

medveten om att situationen i intervjutillfället är betydligt mer komplex än så vilket får 

en betydelse för de berättelser som intervjupersonerna ger. Fenomenologin innebär enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) att kartlägga hur människor upplever sin livsvärld, det vill 

säga den värld vi känner till utifrån våra egna erfarenheter. I denna metod är det viktig att 

forskaren ger tid för reflektion samt försöker sätta sig in i informantens livsvärld. (Idem). 

En annan metod är den fenomenografiska. Marton (1997) menar att skillnader består i att 

fenomenologin fokuserar på det gemensamma medan det fenomenografiska perspektivet 

fokuserar på det individuella, olika sätt att uppfatta världen. Jag är i min analys ute efter 

att se mönster och variationer i svaren men också vad som uppfattas på likartade sätt 

(Idem). Därmed kan både fenomenologin och fenomenografin sägas vara utgångspunkter 

i analysen.  

Studien är baserad på inspelade samtalsintervjuer där deltagarna tagit del av frågorna i 

förväg i form av missivbrev med intervjufrågor (se bilaga 1 och 2). Jag har genomfört 

studien på andra arbetsplatser än den jag arbetar på. Jag har också gjort undersökningen 
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på skolor i olika kommuner för att få en bredare bild av rektorers uppfattningar om extra 

anpassningar och skolreformer. Konfidentialiteten var jag tydlig med och jag tror inte att 

någon rädsla för att vara uppriktig förelåg.  

Även om frågorna varit öppna och intervjusituationerna varit avslappnade och präglade 

av tillit kring konfidentialitet har jag varit medveten om att rektorernas svar också är 

beskrivningar av deras sätt att uppfatta verkligheten. Därför ligger ett fokus i min studie 

på varför de berättar som de gör och hur påverkar det vad de berättar. Jag vill dock betona 

och understryka att tyngdpunkten i min analys ligger på den innehållsmässiga delen av 

berättelserna eftersom jag endast haft möjlighet att genomföra sex intervjuer. Jag tänker 

också att intervjusituationerna i min undersökning påverkas av maktförhållandet. Jag som 

intervjuare står förvisso inte i ett beroendeförhållande till mina intervjusubjekt men jag 

har en underordnad position på så sätt att jag är lärare och de är rektorer. Foucault menar 

att maktens mikrofysik konstrueras i mellanmänskliga relationer, sociala relationer och 

vars makt påverkar individen och påverkar personens inställningar (Beronius 1986). Jag 

nämner detta eftersom det därmed snarare borde vara en risk att rektorerna, utifrån detta 

perspektiv påverkar mig som intervjuare. Utifrån hela intervjuarbetet med dess 

förberedelser och genomförande känner jag mig dock trygg med att berättelserna varit 

uppriktiga och att de i liten utsträckning påverkats av själva intervjusituationen. 

Medvetenheten har självklart funnits kring detta och från min sida och jag lyfter fram och 

analyserar de verklighetsbeskrivningar som ges men jag tänker också att i en situation där 

jag istället genomfört intervjuer med elever istället för rektorer då hade en annan maktens 

mikrofysik kunnat uppstå av skäl som ålder och position, vilket hade försvårat 

intervjusituationen på det sätt att min påverkan på situationen och intervjusubjektet blivit 

större med risk för större effekt på svaren eller berättelsen som konsekvens. Det sagt för 

att visa medvetenhet om undersökningens avgränsning.  Samtidigt vill jag understryka att 

det finns tydliga skillnader i rektorernas sätt att svara vilka är intressanta att lyfta fram 

och analysera.  

För intervjuerna har gällt regler som enligt Kvale & Brinkman (2014) och Trost (2010) 

ska gälla vid samtal av denna typ. Lokalen har informanten själv fått bestämma, min 

klädsel har varit neutral med jeans och skjorta för att inte förmedla något budskap med 

den, mitt uppträdande har varit personligt men inte privat eller intimt. 
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6.1 Intervjuerna och bearbetningen av dem 

Tjugosex rektorer kontaktades via telefon och mejl bifogade med missivbrev och 

intervjuguide (bilagor 1 och 2). Sex rektorer svarade och ställde upp på samtalsintervju. 

Intervjuerna genomfördes enskilt och spelades in med hjälp av en inspelningsapp8. 

Inspelningarna transkriberade jag samma dag som intervjutillfället för att minimera den 

negativa effekt som kan uppstå av tidsglapp mellan samtal och transkribering. Orden som 

sades fanns förvisso tydligt inspelade att lyssna till men jag iakttog reaktioner och sätt att 

framställa sig som var intressanta för deras svar och detta antecknade jag direkt efter 

intervjutillfällena för att komma ihåg dessa observationer och kunna analysera dem i min 

undersökning. Trost (2010) menar att det insamlade materialet bör bearbetas i tre steg. 

Första steget är insamling av data.  I min studie genomförda intervjuer. Andra steget är 

transkribering. Här har jag också försökt urskilja mönster i samtalen. Till saken hör att 

frågorna varit ganska många och detaljerade vilket möjligtvis styrt svaren på ett sätt som 

gör dem relativt likartade jämfört med om jag hade använt mig av strukturerade frågor 

där intervjupersonernas berättelser helt fått styra samtalet (Kvale & Brinkmann 2014).  

Tolkningar och att se variationer är det tredje steg enligt Trost (2010). Jag har i detta 

försökt urskilja informanternas olika erfarenheter och uppfattningar kring reformen 

(Barajas; Forsberg & Wengström 2013). 

Under analysen har jag kodat anteckningarna med fingerade namn och ibland gett en 

manlig rektor ett kvinnligt namn och tvärtom. Jag har därmed endast kodat empiriskt 

material som har betydelse för de begrepp eller frågeställningar jag utgått från i 

missivbrev. Med andra ord en så kallad selektiv kodning. Detta av avgränsningsskäl. På 

sätt och vis har jag också tillämpat en öppen kodning i sökande efter upprepningar och 

mönster (Thulesius m.fl. 2004). 

 

Intervjuerna har varit av samtalskaraktär, det vill säga semistrukturerade samtal och jag 

eftersträvade en roll som samtalspartner snarare än intervjuare. Enligt Silverman 

(1993/2006) förmedlar intervjudeltagarna i en intervjusituation sin vardagsrelaterade, 

erfarenhetsrelaterade kunskap och jag tänker att i den kontext mina intervjuer utförts så 

bör denna kunskap kommit fram i stor utsträckning (Basic 2012:43). Inte minst blir det 

intressant att analysera hur mycket de berättar kring en frågeställning och på vilket sätt 

de gör det. Som jag återkommer till i resultatavsnittet och delen kring politiska direktiv, 

                                                 
8 https://itunes.apple.com/se/app/ljudinspelning-inspelning/id1147995749?mt=8, (hämtad 
2017-11-11)  

https://itunes.apple.com/se/app/ljudinspelning-inspelning/id1147995749?mt=8
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blir berättelserna ofta både omfattande och starka. Något jag tolkar som att detta berör 

dem och rektorerna känner också att de kan förmedla sina berättelser i intervjusituationen. 

Då rektorerna överlag varit frispråkiga och inte minst på ovanstående frågeställning också 

berättat mycket, finns risken att jag som intervjuare blir en passiv åhörare. Wetherell och 

Potter (1992) ser en sådan passivitet som negativ då den skapar en formell situation (Basic 

2012:44). Detta är komplext menar jag på så sätt att jag själv har åsikter kring 

frågeställningarna och i värsta fall därmed kan ryckas med i min informants och jag helt 

går ur en passiv roll. Att jag på något sätt kan glömma min roll i just det tillfället. Jag har 

därför istället försökt ge korta kommentarer eller bara kommentera med ”ja”, ”ok” eller 

liknande. 

 

6.2 Citat 

I undersökningens analysdel lyfter jag fram citat från intervjuer. Citaten har jag valt för 

att de förtydligar de svar på frågorna som framkommer i berättelserna. Något som förenar 

eller som skiljer berättelserna åt.  

 

6.3 Förhållande till empiri 

Studien baseras på intervjuer och i resultatdelen (som är uppdelad i fyra avsnitt efter de 

fyra frågeställningarna) redogör jag i första delen per frågeställning för rektorernas 

berättelser samt lyfter med hjälp av citat fram det som jag anser vara intressant för 

analysen. I andra delen per frågeställning analyserar jag deras berättelser utifrån 

innehållet i deras svar, kopplat till tidigare forskning samt hur de berättar kopplat till den 

forskning jag tagit upp i teoriavsnittet.  

En begränsning i min analys är först och främst att den är liten i omfattning och av tidsskäl 

och svårigheter att få rektorer att ställa upp för intervju (förmodligen också det av 

tidsskäl) kan jag knappast göra anspråk att föra fram vad rektorer i allmänhet har för 

uppfattningar kring de frågeställningar jag presenterat för dem. Analysens två delar blir 

också något ojämn på så sätt att jag utifrån intervjuer med sex personer vid ett tillfälle 

vardera får svårigheter att bedöma hur mycket deras uppfattning av situationen utifrån 

interaktionistisk analys påverkar innehållet i deras svar. Jag antar att den analysen hade 

blivit mer omfattande och tydligare att genomföra i ett betydligt större intervjuunderlag 

där jag som intervjuare dessutom träffat intervjupersonerna vid ett flertal tillfällen. Det 

finns dock skillnader i berättelserna som är intressanta att lyfta fram ur detta perspektiv.  
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Fangen (2005) beskriver tre analytiska nivåer av tolkning där första graden innebär att 

forskaren konstaterar det han eller hon ser och hör och analyserar det med aktörernas egna 

ord och begrepp. En tolkning av innehåll. Tolkning av andra graden innebär att försöka 

ta reda på vad intervjuobjekten kan ha menat med vad de sa och tolka det. I tredje gradens 

tolkning ligger fokus på det underförstådda och aktörernas dolda intressen (Basic 

2012:62-65). 

I detta perspektiv ligger mitt fokus främst på analysnivåerna ett och två. Detta av skäl 

som undersökningens omfattning och avgränsning. Utifrån det material jag har är dock 

aktörernas presentationer ett genomgående tema. 

 

6.4 Forskningsetiska överväganden 

Jag följer vetenskapsrådets (2012) riktlinjer. Individskyddskravet kan konkretiseras i fyra 

allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa krav kallas informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. En sammanfattning av dem 

är: 

• Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. Detta har skett i en första kontakt via missivbrev (se 

bilaga 1). I missivbrevet har informanterna informerats också om nedanstående krav; 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Idem). 

• Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Vid intervjutillfället berättade jag för alla informanter att det hade rätt att 

avbryta sin medverkan i intervjun när som helst (Idem).   

• Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem (Idem). På det sätt jag kontaktat och informerat 

rektorerna upplevde jag att de kände tillit till mig vad gäller konfidentialiteten och jag 

tror inte att de har hållit tillbaka några svar av den anledningen. Som jag tidigare nämnt i 

tidigare avsnitt, och fört en diskussion kring bl. a. med koppling till Goffman, upplevde 

jag dock en viss skillnad i svaren baserad på ålder, undantag fanns, men kanske att de 

yngre informanterna var något mer korrekta i sina svar medan de äldre var mer frispråkig 

utifrån egna erfarenheter. Möjligen att arbetsplatsen och dess kultur också kan vara en 

faktor som påverkar svaren? Axtell (1986) menar att vi tidigare styrdes av byråkratiska 

regler eller tillfredsställande arbetsuppgifter medan vi idag styrs mer av organisationens 

symboler, ritualer och myter. Jag kan inte veta hur de olika organisationerna fungerar då 
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jag endast haft lite kontakt med dem. Att en slags ”anda” på arbetsplatsen påverkar den 

anställde kan jag dock förstå och bör vara medveten om det i min analys. Som sagt så är 

det en faktor att vara medveten om men väldigt svår att avgöra. Jag upplevde dock, som 

jag nämnde tidigare, ett förtroende och en frispråkighet från informanterna överlag och 

jag fick svar från alla på alla frågor jag ställde. 

• Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

Forskningsändamål (Idem). Ett avgörande krav för tillit och uppriktighet i svaren. 

Rektorerna informerades dessutom om att de inspelade intervjuerna raderas efter godkänt 

arbete.   

Före samtal och intervjuer informerade jag deltagarna om ovanstående och att de 

garanterades konfidentialitet. I analysen ger jag deltagarna fingerade namn för att texten 

ska bli mer levande.  

 

 

7. Resultat och analys   

Jag kommer i denna del beskriva och utifrån redogjord forskning analysera innehållet i 

rektorernas berättelser kring frågeställningarna. Avsnittet är uppdelat i fyra delavsnitt, en 

per fråga. Varje delavsnitt inleds med en sammanfattning av de aspekter jag utifrån 

forskningsläget och teorin tycker är intressanta att lyfta fram ur rektorernas berättelser. 

Därefter redogör jag för rektorernas berättelser kring frågeställningen och exemplifierar 

med citat. Avslutningsvis analyserar jag berättelserna utifrån dess innehåll kopplat till 

forskningsläget om organisation, inkludering och skolreformer samt teori om symbolisk 

interaktionism.   

 

7.1 Rektorernas berättelser om definitioner kring och orsaker till reformen extra 

anpassningar 

Berättelserna visar på en samstämmighet vad gäller orsakerna till reformen. Den återges 

vara ett tecken på tillit från politikernas sida då dokumentationskraven minskat. Reformen 

återberättas också som nödvändig av samma skäl. Definitionen av vad reformen innebär 

finns dock osäkerheter kring.  

 

Alla rektorer ger exempel vad som kan vara extra anpassningar. Extra tid, extra tydliga 

instruktioner, muntliga genomgångar, anpassad litteratur och återkoppling. En rektor 

menar också att det kan vara extra stöd av specialpedagog inom ramen för ordinarie 
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undervisning. Några menar också att det handlar om att anpassa undervisningen för de 

elever som har lätt för skolarbetet.  

 

Svaren skiljer sig mer åt vad gäller gränsdragningen mellan extra anpassningar och 

särskilt stöd. Tiden nämns som en faktor. Att extra anpassningar ska ske under en till två 

månader. Ett annat svar är att särskilt stöd ska sättas in när extra anpassningar inte räcker 

för att eleven ska kunna nå E. Två rektorer ser inga skillnader alls. 

 

Det är en definitionsfråga, jag kan inte säga att det är någon särskild skillnad. För mig 

är det ungefär samma sak (Cecilia). 

 

Jag vet inte om det är någon gräns egentligen som säger att du måste ha det vid ett visst 

tillfälle då för egentligen bör vi tänka så hela tiden och alla är ju inte lika bra på allting 

(Denise).  

 

Två av sex rektorer ser alltså inga skillnader alls mellan extra anpassningar och särskilt 

stöd medan övriga fyra gör det men på olika sätt. Tilläggas bör att Denise med sitt 

uttalande ovan menar att det ska finnas individuella anpassningar hela tiden integrerat i 

undervisningen, också för dem som behöver extra utmaningar.  

 

Alla rektorerna i min undersökning nämner den tidigare administrativa bördan av 

åtgärdsprogrammen som ett motiv till reformen.   

 

…tidigare så skulle ju åtgärdsprogram göras i parti och minut och då blir det en orimlig 

situation för både lärare och rektor och specialpedagog tänker jag…Det kunde ju vara 

10-15 i en klass som hade ett åtgärdsprogram och då har det förlorat sitt syfte (Anders). 

 

Nu fokuserar vi ju mera, tycker jag då på det praktiska, vad gör vi egentligen än att skriva 

någonting som att vi då säger att kommer det någon och tittar så ska det vara skrivet 

någonting va (Denise). 

 

Samma rektor (Denise) menar samtidigt att reformen innebär mer tillit från politikernas 

sida, vilket citatet ovan också visar på så sätt att det ger uttryck för fokus på praktiken, en 

tillit till att den sköts väl istället för tvärtom och därmed krav på att visa upp att praktiken 
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sköts väl. Fredrika menar att det tidigare var ganska så otydligt också vad som krävdes 

och många skolor la mycket av de här åtgärderna på elevens ansvar. 

 

En rektor menar att ett motiv var att eleverna tidigare inte fick tillräcklig hjälp för att klara 

sina studier men ifrågasätter samtidigt om reformen är rimlig i det perspektivet. 

 

Det var inte tillräckligt. Så det behövdes ytterligare ifrån statens sida att peka på att hjälp 

dom här, sen kan jag ju många gånger tycka att var går gränsen för läraren att hjälpa 

till. Jag reagerade för den…inför valet, jag tror det var nu sist så var det en liten flicka 

som satt i årskurs fem och hade svårt med matte och hon hade tänkt att utbilda sig till 

läkare och då tyckte mamman som var sjuksköterska själv att hon måste ju få den hjälp 

hon behöver och ja, självklart ska eleverna ha den hjälp de behöver men lärare kanske 

inte kan hjälpa alla elever till att bli läkare. Någonstans får man ju se en rimlighet i det 

hela så där tyckte jag man gick för långt (Cecilia). 

Cecilia är ensam bland mina informanter om att uttrycka denna åsikt, en frispråkig sådan.  

Denise menar dock att många elever kommit till gymnasiet med höga betyg och får 

problem när svårighetgraden på studierna ökar. I detta är anpassningarna ett verktyg att 

tydliggöra och påverka elevernas attityder. 

 

De har ju haft det relativt lätt i skolan och när det kommer hit så har de det inte lika lätt 

så vi får sitta mycket i början med dem. De måste lägga om stil och arbeta med. Vi måste 

hela tiden arbeta med deras inställning så jag tycker att vi påverkat deras attityder 

(Denise). 

 

Två rektorer (Anders) och (Fredrika) ser också inkluderingssträvaden som ett motiv 

kopplat till att anpassningarna ska ske inom ramen för ordinarie undervisning och Anders 

nämner som exempel eller belägg för sin åsikt att det också finns en strävan att inkludera 

särskoleelever i ordinarie undervisning.  

 

7.2 Analys 

Det finns en ganska stor samstämmighet i denna fråga vad gäller orsakerna till reformen, 

vilket kan vara en god grund då otydliga skäl kan ge en negativ inställning och dålig 

implementering (Johansson och Nihlfors 2014). Så verkar inte fallet vara med denna 

reform. Rektorernas berättelser kring orsakerna påminner om förklaringen om hur 
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administrationen, dokumentationen av det särskilda stödet blev betungande (Asp-Onsjö 

2006). En rektor nämner 10-15 åtgärdsprogram i en klass vilket är betungande. Istället 

upplevs reformen som visad tillit från politikernas sida och mer fokus på praktiska 

lösningar. I alla fall uttrycker Denise den åsikten.   

Berättelserna om definitionen av vad extra anpassningar är om man jämför med särskilt 

stöd visar på en osäkerhet. Denna osäkerhet kring skillnaderna mellan stöden påvisas 

också i forskning som visar att statliga beslut måste tolkas i olika nivåer och att detta 

skapar olikheter (Persson och Persson 2012). Att reformen är inkluderande uttrycks inte 

av alla men det behöver inte betyda att de inte anser så. Kategoriska perspektiv på eleven 

är Denise berättelse om reformen som ett sätt att påverka attityder samt Cecilias berättelse 

om flickan i årskurs fem med svårigheter i matematik. Cecilia ger inte uttryck för 

anpassad undervisning utifrån skilda förutsättningar utan beskrivning blir mer en flicka 

med svårigheter än i svårigheter. Elevsynen kan också kallas bristperspektiv eller 

kompensatoriskt perspektiv som innebär eller visar på inställningen att problem och 

brister placeras hos individen.  Om en elev får problem med sina studier är det något hos 

eleven som fattas. (Nilholm 2012). Rimligheten i den analysen kan dock diskuteras då 

jag tolkar innebörden i hennes berättelse som att fokus för reformen ska vara stöd för de 

elever som har svårt att nå målen istället för att stöd ska sättas in för att alla ska nå högsta 

betyg/omdöme. Ett sådant mål ser hon som orealistiskt. Om man ser uttalandet från ett 

annat perspektiv visar forskning att ett framgångsrikt ledarskap kännetecknas av 

lyhördhet och kanske är åsikten ett uttryck för detta (Ahlström 2011)? En spegling av 

lärarnas åsikter? 

 

Goffman (1974) menar att varje situation har en moralisk karaktär och talar om för oss 

hur vi bör vara eller göra. De faktorer som jag sett utgör en påverkan på rektorernas sätt 

att berätta är ålder, i vilket sammanhang intervjun ägde rum samt kanske också intresset 

för frågan. Jag vill här lägga fokus på Cecilia. Jag upplever henne som bekväm i 

intervjusituationen och jag tycker vi hade en avslappnad och informell stämning från 

första stund. Detta i kombination med många år i yrket, en trygghet i sin roll påverkar 

berättelsen, sättet att uttrycka sig.. Hon nämner på frågan om skillnad mellan särskilt stöd 

och extra anpassningar (”…För mig är det ungefär samma sak”).  
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7.3 Rektorernas berättelser om dokumentation och uppföljning 

Kontentan av berättelserna i denna del är att dokumentationskraven har minskat och att 

rutinerna kring dokumentation och uppföljning sker på olika sätt, till och med mellan 

rektorsområden inom samma skola. Detta går på tvärs med forskning som visar att fokus 

på mätbarhet ökat i den svenska skolan (Lingard 2011). Vidare framkommer att 

specialpedagogen är involverad på olika sätt på olika skolor, vilket ligger i linje med 

forskning som påvisar specialpedagogens mångfacetterade uppdrag och att vissa uppdrag 

får gå före andra, dokumentation före skolutveckling exempelvis (Lindqvist 2013).  

 

Extra anpassningar regleras inte i styrdokument för gymnasiet vad gäller dokumentation 

och rektorerna menar också att dokumentationsbördan har minskat. Alla rektorerna säger 

dock att dokumentation förekommer. Svaren visar dock att den och uppföljningen sker 

olika på olika skolor och rektorsområden. Det förekommer att lärare, mentor, 

specialpedagog eller rektor för anteckningar kring anpassningar. Något rektorsområde 

har tagit fram en egen mall som lärarna fyller i och skickar till rektor som sedan lägger ut 

informationen på lärplattformen. Rutinerna skiljer sig även internt på skolorna mellan 

rektorsområden men ofta är specialpedagogen involverad i arbetet. 

 

Det är lite olika på de olika programmen. På NA skriver mentor men på mitt program 

skriver specialpedagogen och vi har ett protokoll vi följer upp vid uppföljningar och det 

är jag som har dokumentet (Denise). 

 

I nuläget så ansvarar specialpedagogen för de extra anpassningar som görs vilket i mitt 

sätt att se det är lite fel eftersom då blir det ju ett synsätt att det är mer som en extra 

särskild åtgärd men det handlar om att vi inte har enats om ett sätt utifrån att vi inte 

upptäckt att lärplattformen ger oss verktygen på ett bra sätt ännu (Björn). 

 

Vad gäller uppföljningar förekommer också där olika varianter och många menar att detta 

är ett utvecklingsområde. En av rektorerna säger att den sker då och då i samband med 

återträff och efter ett tag upphör det när eleven nått målen.  

 

Andra utvärderar varje läsår med uppföljning på varje individ efter ca 1-2 månader. Det 

förekommer också att uppföljningen sker på studiekonferenser och utvecklingssamtal 

samt att specialpedagogen frågar hur det går som Björn säger. Han lägger till att det finns 
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förbättringspotential. Lite längre fram i intervjun vill han gå tillbaka och revidera 

(”…vänta lite jag vill nog lägga till att kurator och skolsköterska är involverade också”). 

 

7.4 Analys 

Rektorerna i min undersökning berättar att dokumentationsarbetet minskat vilket kan 

sägas vara en kontrast till utvecklingen att mätbarhet har fått mer utrymme i skolan och 

intresset för lärares och elevers prestationer har ökat (Lingard 2011). Forskning visar att 

lärarnas kreativitet hotas av att fokus läggs på bl.a. dokumentation eftersom det förenklar 

synen på lärande motverkar sådant som inte går att mäta, ex. inkluderingsfaktorer som 

inflytande och delaktighet (Asp-Onsjö 2006). Mätbarhet har fått mer utrymme i skolan 

och intresset för lärares och elevers prestationer har ökat visar forskning (Lingard 2011). 

Rektorernas berättelser visar något motsatt i och med åsikter om tillit samt reformens 

utformning med ganska vaga krav på dokumentation. Mätbarheten bör rimligtvis 

försvåras när det är upp till respektive skola att välja hur anpassningarna ska 

dokumenteras och följas upp.  Att specialpedagogen frågar hur det går är inte så exakt. 

Berättelserna om hur dokumentationen och uppföljningen går till är alltså varierande.  

Skolvardagen är komplex och att dilemman uppstår när olika uppdrag ska balanseras mot 

varandra (Nilholm 2005). I specialpedagogens fall specialundervisning, handledning till 

arbetslag, skolutveckling samt dokumentation och utvärdering (Lindqvist 2013). I en 

berättelse har dokumentationsuppgiften motvilligt lagts hos specialpedagogen och andra 

berättelser visar att specialpedagogen är involverad på olika sätt.  

 

Vad gäller hur intervjusubjekten dramatiserar vill jag här lyfta fram Björn som till skillnad 

från Cecilia är ganska ny som rektor. Jag tycker mig se en ödmjukhet i svaren när han 

menar att det finns förbättringspotential. Jag tycker också det är intressant att han är så 

noggrann och eftertänksam i sin berättelse att han vill gå tillbaka och korrigera sig själv 

(”vänta lite jag vill nog lägga till…”). Varje situation har enligt Goffman en moralisk 

karaktär som talar om för oss hur vi borde göra eller agera och här ser Björn ett behov av 

att rädda den situation han befinner sig i (Basic 2012:52-56).  

 

7.5 Rektorernas berättelser om arbetsbördan 

Berättelserna ger bilden av att arbetsbördan för både lärare och specialpedagoger har ökat 

men att lärarna arbetar i olika grad med reformen. Reformen i sig anses dock öka 

arbetsbelastningen. Undantag i denna beskrivning finns men de allra flesta står bakom 
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denna ståndpunkt vilken också överensstämmer med lärares egna berättelser (Tetler, 

2015).  

 

Vad gäller synen på hur arbetsbördan påverkas så går den isär. Anders menar att reformen 

är ett stöd för honom som rektor och ett paradigmskifte som på sikt inte kommer påverka 

lärarnas arbetssituation. 

 

Jag tror att det här är en synvända som kan ta tid och energi till man har krupit tänket 

under skinnet för då tror jag inte det är någon större arbetsbelastning utan då blir det ett 

instrument och ett verktyg som man kommer ha nytta av i sitt arbete så att man som lärare 

kan känna en större tillfredsställelse för då har man verktyg och faktiskt själv kan hantera 

de situationerna (Anders).  

 

Anders framställning i citatet ovan tycker jag visar på synen att tilliten till läraren ökar i 

det nya tänket, enligt det han uppmärksammar.  

 

Erik menar att behoven skiljer sig åt mellan grupperna men att skolledningen också 

organiserar efter de faktorerna. Tre av rektorerna beskriver dock en ökad arbetsbelastning 

som en följd av reformen.  

 

Ja, då skulle jag säga att eftersom vi har haft ett förbättringsarbete kring det här kan det 

ju upplevas som att det är något som läggs ovanpå de andra arbetsuppgifterna som man 

redan gör eller så synliggör det ju faktiskt det man redan gör så en del av lärarna 

upplever att det läggs extra på deras arbetsuppgifter och andra att det mer synliggör det 

man gör (Björn). 

  

Det är mycket jobbigare för läraren att göra anpassningar. Att inte se liksom att det här 

ska eleverna kunna allihop. Det kan hända att han måste ta fram speciell litteratur och 

göra avgränsningar för vissa elever att ni kanske ska fokusera på mindre stoff så det är 

ju lättare att man utgår från en elev och så går man på den (Denise). 

 

Jag tror att den underlättar för vissa av lärarna. Vissa har lätt för att ta till sig och 

använder redan extra anpassningar. Sedan tror jag att för vissa kan det vara en ökad 

arbetsbelastning för man vet inte hur man ska hantera det eller förstår. Sedan tror jag 
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det beror på svårighetsgraden. Vissa elever kan behöva exempelvis digitala hjälpmedel 

och det kan nog stressa läraren. (Fredrika) 

 

När det kommer till förutsättningarna nämner flera rektorer specialpedagogens roll som 

utbildare och stöd men också hela elevhälsoteamet för en övergripande bild av behov. 

Cecilia ger en bild av att specialläraren har ”superkoll” på eleverna och ger instruktioner 

till lärarna om hur eleverna kan hjälpas på bästa sätt. Hur lärarna arbetar får jag dock inget 

svar på. En tydlig delegering där hon till del verkar ha släppt arbetet med reformen. 

 

Denise menar att det är väldigt olika hur arbetsbördan för lärarna har ökat.  

 

Vi har en del lärare som säger att ni kan vara kvar. Till exempel vet jag någon som ger 

extra tid på måndagar. Så det är väldigt olika och en del ger ju differentierat, vissa 

uppgifter till duktiga elever och vänder sig till de svaga eleverna och vissa gör ju 

ingenting egentligen utan kör ju som normaleleven, fyrkantigt då (Denise). 

 

Utifrån rektorernas berättelser blir det inte helt samstämmigt huruvida de anser att 

lärarnas arbetsbörda ökat eller inte. Jag tänker att det är olika vilken insikt rektorerna har 

i sina verksamheter. Skolverket (2016)9 menar att det pedagogiska ledarskapet och 

insikten i den dagliga verksamheten ofta får stå tillbaka på grund av socialt och 

administrativt ledarskap. Rektorers situation kan beskrivas som ett korstryck från olika 

håll så uppdraget är förmodligen inte helt enkelt (Berg 2016). Hur insikten är i 

verksamheten vad gäller arbetsbördan verkar dock gå isär då en rektor nämner att vissa 

lärare utgår från en normalelev och undervisar ”fyrkantigt”. Han anser dock att 

arbetsbördan för lärarna ökat i och med reformen. Fredrika är tydligare i sin berättelse när 

hon nämner digitala hjälpmedel (”…och det kan nog stressa läraren”). Anders anser 

dock inte att arbetsbördan ökat. Den åsikten går på tvärs mot övriga rektorers åsikter kring 

detta.  

 

7.6 Analys 

Jag vill särskilt lyfta fram Anders och Denise i detta avsnitt. Anders är ganska ny i sin 

yrkesroll och Denise har lång erfarenhet. Denise är betydligt mer konkret i sin berättelse 

medan jag tycker Anders är mer visionär och med synsättet att arbetsbördan inte kommer 

                                                 
9 Rubrik Tema rektor. 
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öka när man (”…krupit tänket under skinnet”). Exakt vad han menar med det fick jag 

inte svar på. Svaret kan enligt min mening tyda på liten insyn eller helt enkelt låg prioritet 

i frågan. Jag upplever dock Anders som genomgående neutral i sina berättelser. Med det 

menar jag främst att jag inte ser några tecken på att någon fråga berör mer än någon annan. 

Jag upplever det därmed som svårt att analysera hur han påverkas av intervjusituationen. 

Denise är däremot mer konkret i sina svar visar åsikter i större utsträckning. Ibland ganska 

negativa sådana som i beskrivningen av att vissa lärare (”…gör ju ingenting egentligen 

utan kör ju som normaleleven, fyrkantigt då…”). Som jag nämnde i avsnittet 

”Rektorernas berättelser om definitioner kring och orsaker till reformen” lyfter samma 

rektor också ett bristperspektiv relaterat till elever. Med tanke på antal år i yrket och ett 

självsäkert och kontrollerat intryck upplever jag inte att han censurerar sig själv med tanke 

på situationen utan är uppriktig i sina svar.   

 

7.7 Rektorernas berättelser om hur politiska direktiv påverkar skolpraktiken? 

Det sammanfattande intrycket är att rektorerna ger en ganska negativ bild av hur direktiv 

påverkar skolpraktiken på så sätt att de senaste åren präglats av statliga direktiv som 

förstelärarreform, lönesatsningar, extra anpassningar samt lokala löneinitiativ. Den 

negativa bilden överensstämmer med redovisad forskning. Undantaget att statliga direktiv 

från några uttrycks som mer genomarbetad än kommunala.  

Både större långsiktighet och samsyn från politikernas håll efterfrågas. Även om 

förhoppningarna om ökad samsyn kanske inte finns så finns tron bland några rektorer på 

att den ökade statliga styrningen kommer fortsätta. Något som välkomnas. 

 

Oftast är ju statliga direktiv bättre förankrade via remissinstanser än vad kommunens 

direktiv är. Det är en tendens med ökad statlig styrning med bl. a fler ämnesprov och den 

utvecklingen tror jag kommer fortsätta (Anders). 

 

Björn ger också en bild av att många reformer införts de senaste åren men känner ändå 

ett lugn efter samtal med gymnasie- och kunskapslyftsministern Anna Ekström. 

 

Sedan skulle jag säga att jag är lite färgad av att jag fick möjligheten att träffa vår 

gymnasieminister som sa att det finns en konsensus över hur vi ska jobba i skolan och vi 

behöver titta långsiktigt och det kanske är därför jag är lite lugn (Björn). 
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Han jämför med sin huvudmans syn på det att det är upp till varje rektor istället för att 

huvudmannen tar ansvaret för att implementera saker och menar att det är olika synsätt 

på ledarskapet. I Björns berättelse kring direktiven framkommer åsikten om en ökad 

olikvärdighet i och med kommunernas delegerande till rektorerna. 

 

Åsikten om olikvärdigheten i det kommunala ledarskapet lyftes också av Erik som 

samtidigt menar att direktiven kanske inte alltid implementeras i och med kommunerna 

hanterar och implementerar direktiven på olika sätt.  

 

Påverkan upplever jag ändå är på vissa punkter och mestadels på ytan - mindre det 

pedagogiska. Utifrån att jag arbetat på fyra skolor i fyra olika kommuner så har jag sett 

olika sätt att arbeta lokalt och med nationella frågor. Olika kommuner har ju olika 

överbyggnad som filtrerar frågorna och styr på olika sätt. Rent generellt är vi i skolan 

dåliga på att möta förändringar och utveckling då vi tänker läsår och fokus än mer på 

vad som ska göras (Erik)!  

 

Fredrika är kritisk mot vad hon menar är en otydlighet i direktiven och att 

tolkningsbarheten gör att resultatet inte blir det som det var tänkt att bli i praktiken, ute i 

skolorna. 

 

Oftast är direktiven luddiga och det gör att kommunerna tolkar på olika sätt eller inte på 

rätt sätt och då blir likvärdigheten svår när det är tolkningsbart. Jag kan ha förståelse 

för att det ska finnas en viss tolkningsbarhet men inte alltid. Det kan bli väldigt fel. Ibland 

känns det som att politikerna satt upp en viss målbild eller de tänker sig att det här ska 

bli resultatet och så skickar men ut en reform och så är den luddig och tolkningsbar och 

så får man inte det resultat man tänkt sig och då vill man göra om eftersom alla inte gjort 

som man tänkt sig (Fredrika). 

 

Cecilia saknar förtroende för de politiska utspel som sker men riktar sin kritik mot den 

nationella politiken och önskar mer inflytande för expertis på bekostnad av politik.  

 

Jag skulle uppskatta att det var mer folk inom skolan som fick möjlighet att ge direktiv. 

Det är så mycket som ligger på politiken. Jag uppfattar de som sitter som skolpolitiker, 

alltså både Olof Palme och Ingvar Carlsson och Göran Persson och allihopa de började 
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ju sin bana inom skoldepartementet för att bli statsministrar och någonstans så känns det 

som, alltså ta Björklund, man profilerar sig för något senare men jag tror inte skolan är 

det primära för dem (Cecilia). 

 

När vi kommer in på omfattningen av de politiska direktiven utvecklar hon sin kritik mot 

skolpolitiken och att staten, enligt hennes framställning, lägger sig i för mycket vilket ger 

en negativ påverkan på skolpraktiken. 

 

Ta det här med förstelärare, det var ju den ena som kom på det sedan kommer Fridolin 

med, då ska det ju ske på något annat sätt. Låt kommunerna hantera lärarlönerna det är 

det de är satta till att göra. Sedan tycker jag lägg inte näsan i blöt i så himla 

många…Alltså de är lekmän när det gäller skolan. Ibland upplever jag det som en 

sandlåda, en politikernas sandlåda skolfrågorna(Cecilia). 

 

Fredrika tar också upp lärarlönelyftet som ett exempel på direktiv som fungerat mindre 

bra. Hon utvecklar inte vad som inte fungerat bra med den reformen men menar, som 

andra rektorer i min undersökning, att intentionerna är goda men resultaten blir mindre 

bra. 

 

Det var en god tanke men det har definitivt påverkat både kommun och andra på ett 

negativt sätt. Jag tycker att man kanske är inne och rör för mycket i skolans värld istället 

för att man låter reformer sätta sig och se det på lång sikt. Litet grand är det en lekstuga 

för politiker (Fredrika). 

 

7.8 Analys 

Av tidigare redogjord forskning framgår att bilden av skolreformer är ganska dyster. Att 

de vilar på hopp och inte vetenskap, sällan har stöd i forskning och kan vara helt 

motstridiga forskningens resultat (Cuban och David 2010), att de inte utvärderas 

tillräckligt eftersom de kommer i för snabb takt (Larsson 2003) och att ”nyare” reformer 

är mer misslyckade än ”äldre” där tiden har gjort att de ”satt sig” (Haug 2003).  

Rektorerna delar överlag denna bild och är generellt sett negativa till hur politiska direktiv 

läggs på skolan. Från några beskrivs skolpolitiken till och med som något oseriöst där 

politikerna är okunniga på skolans område. Den dramatiseras som (”…en politikernas 
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sandlåda”) och (”…en lekstuga för politiker”) vilka är drivna av en karriärlystnad istället 

för ett intresse för skolan som organisation. 

Den rektor (Björn) som träffat gymnasieministern känner dock ett lugn efter ministerns 

åsikt om konsensus och behov av långsiktighet. Det finns en medvetenhet? Det nedtonade 

dokumentationskravet i reformen kanske kan tyda på tillit? Hur som är övriga, som inte 

träffat gymnasieministern, dock negativa överlag. Som ett exempel tas den statliga 

lönesatsningen upp och beskrivs på ett negativt sätt. Forskning stöder den versionen på 

så sätt att en situation där endast vissa lärare premieras kan skapa split i en organisation 

och ett motstånd mot utveckling (Holmström 2007).  

Det är en stark kritik gentemot politiken i rektorernas berättelser och ett ökat 

expertinflytande över besluten efterfrågans men samtidigt uttrycks åsikten att de statliga 

direktiven är bättre förankrade i remissinstanser än de kommunala vilka också beskrivs 

som olikvärdiga. 

I och med att direktiven upplevs som otydliga omtolkas de också i organisationen menar 

och hur de implementeras är avhängigt skolans kultur (Ball 1994 och Berg 1999). Med 

tanke på att rektorernas berättelser i vissa delar går isär trots att de i två fall arbetar på 

samma skola gör att man kan ana hur stora skillnaderna i implementering blir i ett 

nationellt perspektiv. En annan konsekvens om skolan vilar på politiskt tyckande istället 

för vetenskap är att de senaste tjugo årens skolpolitik motverkat inkludering (Göransson 

2006 och Berhanu 2011). Utöver den effekten har reformerna de senaste tjugo åren 

bidragit till sjunkande resultat och försvagat skolan på så sätt att familjebakgrundens 

betydelse för betygen ökat vad gäller gymnasieskolan (Holmlund m.fl. 2015). Det finns 

med andra ord mycket stöd i forskning för rektorernas negativa bild. Hur framgångsrik 

eller inte reformen extra anpassningar kommer bli är dock svårt att säga i och med att det 

kan ta 10-15 år innan det går att utvärdera (Haug 2003). Så lång tid brukar dock sällan 

ges i svensk skola innan det är dags för nästa reform.   

 

Berättelserna kring denna fråga utmärker sig gentemot övriga berättelser på så sätt att 

ålder som påverkansfaktor på berättelserna inte är lika tydlig utan kritiken (kanske främst 

mot kommunala direktiv) finns hos många.  Utmärkande är också de värdeladdade orden 

eller beskrivningarna som faktiskt överraskade mig. I en intervjusituation utnyttjar och 

förmedlar intervjudeltagarna under en intervju sin vardagsförnuftiga kunskap om den 

sociala kontexten (Basic 2012:43). Uppenbarligen finns en stor frustration relaterad till 

politiska direktiv. En frustration som tydligt visar sig i Fredrikas och Cecilias 



  
 

30 

 

framträdanden och ordval vilka ger bilden av ett engagerat berättande och jag tänker mig 

att de i dessa dramatiseringar inte förbereder sina berättelser i den bakre regionen utan i 

kontexten är uppriktiga. 

Björn är intressant då hans berättelse avviker från de andras ganska markant och 

skillnaden är mötet med gymnasieministern som uppenbarligen påverkade honom. 

Berättelsen ligger dock i linje med övriga berättelser från Björn, hur han dramatiserar 

utifrån hur han tolkar situationens moraliska karaktär på så sätt att han skapar och 

återskapar sin yrkesidentitet när han framträder i den främre regionen och noga förbereder 

sina berättelser i den bakre. Därefter låter han rollfiguren ”rektor” tala. 

 

 

8. Diskussion  

I detta kapitel sammanfattar och för jag en diskussion om mitt arbete utifrån resultat, teori 

och metod, specialpedagogiska implikationer och vidare forskning.  

Studiens syfte var att analysera hur rektorer på några gymnasieskolor berättar om 

reformen av det pedagogiska stödet på gymnasiet och hur anpassningarna återges 

användas i undervisningen. Syftet var också att analysera berättelser om hur politiska 

direktiv påverkar skolpraktiken och specialpedagogen. Studiens frågeställningar var: 

 Hur beskriver rektorer definition av och orsaker till extra anpassningar?  

 Hur beskriver rektorer dokumentation och uppföljning av extra anpassningar?  

 Hur beskriver rektorerna lärarnas och specialpedagogens arbetsbörda? 

 Hur beskriver rektorerna politiska direktivs påverkan på skolpraktiken?  

 

8.1 Resultatdiskussion 

Som jag visat i resultatavsnittet ses reformen om extra anpassningar som nödvändig, 

tillitsfull då dokumentationskraven minskat men oklar vad gäller definition. 

Specialpedagogen är involverad på olika sätt på olika skolor, arbetsbördan för både lärare 

och specialpedagoger har ökat men att lärarna arbetar i olika grad med reformen. 

Rektorerna ger en ganska negativ bild av hur direktiv påverkar. Undantaget att statliga 

direktiv från några uttrycks som mer genomarbetad än kommunala. Dessa resultat vill jag 

reflektera över i den resultatdiskussionen genom att relatera till forskning om 

organisation, inkludering och skolreformer.  
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Skolan ska vila på en vetenskaplig grund och befinner sig i ett dilemmaperspektiv då 

eleverna ska nå samma mål utifrån olika förutsättningar inom en inkluderande ram. Denna 

ram eller grund är rådande inom svensk skola trots att forskning visar att det är svårt att 

mäta effektiviteten (Nilholm 2015). Det är till och med så att styrdokumentens otydlighet 

öppnar för tolkningar kring hur inkludering ska hanteras i praktiken och det kan också bli 

så att inkluderingen kan leda till krav på segregerande lösningar för att se problemen 

(Göransson 2009 och Haug 1998). En risk finns att de blir dolda inom inkluderingen och 

i praktiken har särskilda undervisningsgrupper och nivågrupperingar ökat i den svenska 

skolan (Giota & Emanuelsson 2011). Hur som är de flesta rektorer positiva till medan 

lärarna ser problem med genomförandet (Tetler, 2015). Mitt resultat visar också på en 

positiv inställning från rektorernas sida till en inkluderande reform som extra 

anpassningar. Rektorerna är samstämmiga i behovet av reformen. Berättelserna om hur 

lärarnas arbetsbörda påverkas av en inkluderande reform går isär och vad som är korrekt 

eller inte på den lokala skolan kan jag inte avgöra med endast en intervju men ett 

framgångsrikt ledarskap bygger på att rektor måste vara lyhörd och resonerande gentemot 

lärarna (Ahlström 2011). Jag tycker det är intressant att reformen, enligt min tillfrågade 

rektorers framställningar, verkar ha diskuterats så lite i rektorskollegiet eftersom ett 

gemensamt kunnande på vetenskaplig grund är viktigt i skolledarskapet (Lindqvist 2013). 

En naturlig förklaring till detta kan vara arbetsbördan som kan beskrivas som ett korstryck 

från olika håll (Skolverket 2016)10.  

Intresset för mätbarhet har ökat i den svenska skolan bland annat med fokus på kontroll 

och dokumentation och detta sätt att styra har ökat lärarnas arbetsbörda (Asp-Onsjö 

2006). I fallet med reformen extra anpassningar är dock dokumentationskravet inom 

gymnasieskolan väldigt diffust formulerat i styrdokumenten och det är upp till rektor att 

avgöra. Därmed försvåras möjligheten att mäta. Från rektorshåll uttrycks åsikten om tillit 

från myndigheters sida, vilket sammantaget inte alls överensstämmer med ovanstående 

forskning. Mitt intervjuunderlag är litet men rektorerna är ändå oberoende av varandra 

och uttrycker samstämmigt detta. Om det finns en ny policy präglad av mer långsiktighet 

och lyhördhet från politikens sida kan jag inte avgöra men gymnasieministern har ändå 

uttryckt en medvetenhet om ett sådant behov, enligt Björn.  

I alla berättelser framkommer att dokumentation sker men det framkommer också hur 

olika de sker när styrdokumenten ger utrymmer för tolkningar. Även uppföljningarna sker 

på olika sätt och ingen informant kan uttala sig om någon effekt av reformen. Det finns 

                                                 
10 Rubrik Tema rektor. 
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dock brister i implementeringsarbetet och en medvetenhet om brister visas bl.a. från Erik 

som menar att vi i skolan är dåliga på att möta förändringar och utveckling då vi tänker 

läsår och fokus än mer på vad som ska göras (Skolinspektionen 2016). 

 

Eftersom reformen är av inkluderande art tänker jag att en grundtanke är att läraren ska 

ansvara för den och dokumentationen samt uppföljning men det är upp till rektor att 

avgöra hur den ska dokumenteras. I praktiken, av mina svar att döma, verkar det som att 

ansvaret till stor del hamnat på specialpedagogen även fast ibland skett motvilligt från 

rektors sida. Om man läser platsannonser för specialpedagogtjänster går det att se hur 

uppdragsbeskrivningar går isär. Specialpedagog och speciallärare blandas ofta ihop bland 

annat (Hedström 2004). Kanske på grund att pedagogyrket överlag beskrivits som en 

semi-profession där tillräcklig autonomi och vetenskapligt förhållningssätt saknas för att 

yrket ska kunna kallas en riktig profession (Gamer 1970)? Forskning visar på en svag 

ställning för specialpedagoger gentemot andra kollegor (Lindqvist 2013). Att 

specialpedagogen har svårt att få en tydlig roll baserad på sin utbildning och kompetens. 

Det verkar finnas ett dilemma i detta med de olika arbetsuppgifterna och otydlighet samt 

olikvärdighet i uppdraget. Av de flesta svaren att döma så har reformen medfört att 

arbetsbördan ökat för lärarna och specialpedagogerna. Något som bekräftas också av 

Jällhage (2017). Kanske också ett problem ur inkluderingsperspektiv med tanke på att det 

från vissa rektorer uttrycks kategoriskt elevperspektiv. För att motverka detta behövs mer 

skolutveckling, vilket jag tror specialpedagogen skulle kunna driva men sällan får 

möjlighet till då andra uppdrag prioriteras (Lindqvist 2013).  

 

Rektorerna är positiva till reformen men negativt inställda till politiska direktiv överlag 

då de upplevs komma för tätt, är för otydliga och inte alltid är färdigremissade. Ett resultat 

som överensstämmer med forskning från Cuban och David (2010) , Johansson & Nilfors 

(2014) och Larsson (2003).  

Rektorernas negativa bild av skolpolitiken där den till och med beskrivs som en lekstuga 

har delvis stöd i Göransson (2006) & Berhanu (2011) samt Holmlund (2015) där 

forskningen visar på sänkta resultat som minskad inkludering som ett resultat av 

reformerna.  

En skillnad är dock att statliga direktiv av rektorerna upplevs som bättre ur dessa aspekter 

än kommunala. Hur som upplevs reformerna försvåra praktiken och uppenbarligen skapar 

tolkningsbarheten i direktiven olikvärdighet vilket går att se också i det lilla exemplet från 
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mitt arbete med hur dokumentation och uppföljning sköts. Som jag redogjort för visar 

forskning att det faktum att direktiven upplevs som otydliga gör att de omtolkas i 

organisationen (Ball 1994) och implementeras avhängigt skolans kultur (Berg 1999).  

Rektor Björn uttrycker dock tillit och lugn efter att ha träffat gymnasieministern som 

enligt honom uttryckt ett behov av konsensus och långsiktighet. 

Jag tycker de orden är intressanta med tanke på att reformen trots allt upplevs som behövd 

av rektorerna samt att dokumentationskraven i den tonats ned, vilket försvårar mätbarhet, 

vilket i sin tur kan vara ett tecken på tillit på politikernas sida? 

 

8.2 Metoddiskussion 

I den följande metoddiskussionen vill jag reflektera över valet av metod samt de faktorer 

jag upplevt påverka intervjuerna, vilka jag vill reflektera över genom att relatera till 

forskning jag redogjort för i teoriavsnittet. 

 

8.2.1 Valet av metod 

Genom samtalsintervjuer där deltagarna tagit del av frågorna i förväg i form av 

missivbrev med intervjufrågor, ville jag få rektorerna att berätta om reformen av det 

pedagogiska stödet samt ge sin bild av politiska direktiv som påverkar skolpraktiken. Jag 

genomförde min studie på andra arbetsplatser än den jag arbetar på för att inte stå i något 

beroendeförhållande till någon. Jag har också gjort undersökningen på skolor i olika 

kommuner för att få en bredare bild av rektorers uppfattningar om extra anpassningar och 

skolreformer samt för att kunna jämföra berättelserna i syfte att lyfta fram likheter och 

skillnader i dem. Genom mina erfarenheter som lärare samt studierna på 

specialpedagogiska programmet, har jag fått kunskaper om begreppet extra anpassningar. 

Vidare har jag satt mig in i samtalsintervju som metod och genomfört den på ett trovärdigt 

sätt genom att informera informanterna om samtycke, konfidentialitet och 

nyttjandekravet. Som jag tidigare nämnde fick rektorerna frågorna skickade till sig i 

förväg. Intervjuguiden ska vara kort, öppen, ta upp delområde inom ämnet (Trost 2010). 

Intervjuunderlaget bestod av både kvinnliga som manliga rektorer med blandade 

erfarenheter samt varierade antal yrkesår som rektorer. Som intervjuare var jag väl 

medvetna om att hålla mig neutral och inte ingå i samtalen, utan låta informanterna styra 

med sina berättelser (Idem). Då jag endast intervjuat en person i taget har samt haft en 

god ljudupptagning har det inte varit några problem med transkriberingen, vilket det 
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förmodligen hade varit om jag intervjuat flera personer samtidigt om de pratar i munnen 

på varandra eftersom talspråk skiljer sig mycket från skriftspråk (Halkier 2010).  

En fördel tror jag hade varit att ha haft ett större intervjuunderlag men då endast 6 av 26 

kontaktade rektorer svarade samt av tidsskäl för min egen del blev jag tvungen att helt 

enkelt utgå från det underlag jag hade. Jag tänker att ju fler intervjusubjekt, desto tydligare 

resultat både vad gäller innehåll men också vad gäller faktorer som kan ha påverkat 

intervjusituationen. En kvantitativ enkätundersökning som komplement tror jag hade 

fallit utanför studiens syfte där berättelsen var i centrum.  

 

8.2.2 Påverkansdimensioner på berättelserna 

Utifrån mitt begränsade intervjuunderlag är det tre dimensioner jag tycker mig se ha 

påverkat berättelserna, nämligen ålder, antal år i yrket samt intresset för den aktuella 

frågan.  

En analytisk inspirationskälla till hur rektorerna berättat och framställt sig har varit den 

interaktionistiska analysen som jag redogjort för i metodavsnittet. Jag upplever att 

rektorerna känt tillit till konfidentialiteten och därigenom kunnat svara uppriktigt utan 

upplevd risk för att kunna bli identifierade. Hur de berättat skiljer sig dock åt ändå och de 

dimensioner som påverkat uppträdandet och kanske till viss del berättelserna är 

ovannämnda men också dimensionen att jag arbetat med en av de intervjuade rektorerna 

för ett antal år sedan då hen var lärare (nybliven rektor nu). Om detta påverkat det faktum 

att jag upplevde den rektorn som väldigt korrekt i sin framtoning vet jag inte men jag 

tänker att Goffmans (1974) forskning om att vi spelar olika roller överensstämmer med 

denna situation på så sätt att vederbörande förmodligen definierat situationens karaktär 

som att hen ville vara extra noga med att markera sin nya roll, sin nya yrkesidentitet, inte 

för att hävda sig utan mer för att den nya rollen blev mer påtaglig i mötet med en före 

detta kollega. Kanske att hen också, som nybliven rektor, var extra mån om att presentera 

sig utifrån sin nya roll som hen möjligtvis inte införlivat till fullo ännu. Jag syftar då mer 

på självbild än på kompetens. I detta fall genomfördes intervjun i en situation då andra 

kollegor hade möjlighet att höra vad som sades vilket också förmodligen har påverkat 

berättelsen också det. Ny i sin roll samt möjlighet för andra att höra vad man säger då tror 

jag att man ”håller sig till manus” i stor utsträckning. Ett exempel på detta är att hen vid 

två tillfällen ville gå tillbaka i intervjun och ändra sin berättelse. Här tycker jag mig se en 

tydlig koppling till Goffman (1974) som menar att varje definition av situationen har en 

moralisk karaktär och med det menar att den talar om för oss hur vi borde göra eller agera 
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(Basic 2012, s. 52).  När jag här tar upp Goffman vill jag också nämna att jag inte såg 

någon påverkan som har med könsidentitet att göra. Detta samt etnisk identitet är 

dimensioner som kan påverka hur man framställer sig. Den senare föll bort då på så sätt 

att alla rektorerna hade samma etniska bakgrund.  

Det går också att relatera till diskursanalysen där berättarens syfte kan ”avslöjas” genom 

att man lyfter fram konkreta detaljer i berättelsen (Potter 1996). Själva detaljen i detta är 

då att rektorn i detta fall är så eftertänksam i sina svar att hen vill gå tillbaka och korrigera 

sin berättelse i vilket syfte då? Kanske för att framstå som kompetent, noggrann, att detta 

är mål i yrkesidentitetsskapandet?  

Två av de äldre rektorerna utmärkte sig, och det var gemensamt för dem båda, på det 

sättet att jag upplevde dem som betydligt mer avslappande än de yngre. Jag tänker att om 

man haft ett uppdrag under lång tid är man trygg i det och behöver inte hoppa mellan 

bakre och främre regionen för att förbereda ett framträdande i syftet att ge ett ”korrekt” 

svar eller presentera sig på ett visst sätt. Jag kan dock inte säga att jag la märke till någon 

större skillnad mellan de sex rektorerna i kroppsspråk eller intervjuns utformning i rum, 

hur vi satt osv. En annan aspekt kopplad till dem som jag upplevde mest avslappnade är 

att det till delar framkommer ett kategoriskt elevperspektiv där reformen extra 

anpassningar ses som ett sätt att påverka elevernas attityder samt åsikten att lärare inte 

kan hjälpa alla till att bli vad de vill. Att beskriva eleven som ”med svårigheter” istället 

för ”i svårigheter” kan tolkas som ett bristperspektiv. Andra uttryck jag vill lyfta fram är 

beskrivningen av skolpolitiken som ”en politikernas sandlåda” och ”en lekstuga för 

politiker”. Rektorerna var inte särskilt intresserade av konfidentialiteten egentligen utan 

litade på mig där och verkade orädda i sina åsikter om säger så.  Utöver kopplingar till 

symbolisk interaktionism tycker jag också det är intressant att det är just frågan kring 

politiska direktiv där värdeladdade ord framkommer. Enligt Silverman (1993/2006) 

utnyttjar och förmedlar intervjudeltagarna under en intervju sin vardagsförnuftiga 

kunskap om den sociala kontexten (Basic 2012, s. 43). Förmodligen ligger en stor 

frustration kring dessa frågor i deras vardagsförnuftiga kunskap och jag tänker att de 

därmed konstruerat sin berättelse utifrån detta. Kontexten berör dem starkt och jag tycker 

också att det är ett exempel på en lyckad intervjusituation (under förutsättning att frågan 

inte är ledande) när intervjusubjektet låter den bakre regionen tala, på något sätt utan 

hänsyn till identitetsskapande i intervjusituationen. Det förutsätter tillit.  

 



  
 

36 

 

Hur uppträdde då jag under intervjutillfällena? Min tanke var att försöka uppträda så lika 

som möjligt från tillfälle till tillfälle och jag hade till och med samma kläder på mig alla 

intervjutillfällen, jeans och skjorta. Om jag istället hade uppträtt på olika sätt, formell 

ibland och privat ibland samt klätt upp mig ibland och ned mig ibland så hade det 

säkerligen påverkat berättelsernas innehåll med tanke på att rektorerna då möjligtvis hade 

definierat situationen på olika sätt. Det faktum att frågorna var ganska många och 

detaljerade samt öppna har förhoppningsvis bidragit till att jag inte påverkat intervjun 

med mina egna uppfattningar, vilket annars kan vara en risk (Alvesson & Sköldberg 

2008). Jag var dock särskilt medveten om att frågan om politiska direktiv ligger mig nära 

på så sätt att den intresserar mig särskilt mycket och jag har många egna åsikter i frågan. 

Då intervjusubjektet är lyhört och uppmärksamt på tecken och antydningar, s.k. expressiv 

kontroll kan sådana faktorer påverka berättelserna (Goffman 1974). Relaterat till ovan 

nämnda har jag försökt minimera den påverkan. 

 

8.3 Specialpedagogiska implikationer  

Tidigare nämnd forskning visar på olika beskrivningar av vad som ska inkluderas i 

specialpedagogens uppdrag och pedagogyrket kan beskrivas som en semiprofession. När 

specialpedagogen möjligen vill fokusera mer på skolutveckling får detta stå tillbaka för 

dokumentation och uppföljning och om uppdraget dessutom saknar tydliga preciseringar, 

som i fallet med dokumentation av extra anpassningar, sker arbetet på många olika sätt.  

Jag tänker att specialpedagogerna får svårt att värja sig i den strida ström av reformer som 

implementerats och implementeras i den svenska skolan. Samtidigt har de ett bra tillfälle 

att lyfta sin handledande och relationella kompetens i och med införandet av de extra 

anpassningarna. Detta under förutsättning att de blir lyssnade på inom organisationen. 

 

8.4 Vidare forskning 

En tanke jag fått under arbetets gång och efter erfarenheter från min egen praktik är att 

de extra anpassningarna verkar vara väldigt omfattande, främst förlängd provtid. Därmed 

undrar jag hur eleven, främst i grundskolan, bedöms vara i behov av dem? På vilka 

kriterier? Skiljer sig bedömningarna åt mellan skolor och kommuner? Hur sker 

överlämningarna till gymnasiet? Med tanke på att direktiven upplevs otydliga av 

rektorerna finns det förmodligen en stor olikvärdighet.  

Det vore också intressant att undersöka inkluderingsbegreppet som är eftersträvansvärt 

men som samtidigt är svårt att mäta effekterna av samt att definiera. Hur tolkas detta av 
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olika skolledare och vilka konsekvenser får tolkningarna för skolpraktiken och hur 

överensstämmer skolpraktiken med intentionerna i styrdokumenten? Detta bör ha stor 

betydelser för hur specialpedagogen arbetar, specialpedagogen som har ett brett uppdrag 

och vars kompetens inte alltid efterfrågas. Detta är också ett undersökningsområde i sig, 

hur platsannonser riktade mot specialpedagoger är utformade? Min erfarenhet är att de 

går isär och specialläraruppdrag och specialpedagoguppdrag blandas ihop.  

 

8.5 Egna tankar 

Ibland verkar det som att skolpraktiken och intentionerna bakom direktiven existerar i två 

olika världar men jag upplever att professionen lyssnas på mer nu än när jag började 

arbeta i början av 00-talet och kanske att det finns en medvetenhet från politiken kring 

behovet av långsiktighet inom skolan. Förhoppningsvis också en medvetenhet om att 

skolan, som styrdokumenten säger, ska vila på en vetenskaplig grund för det är tveksamt 

om skolan gör det idag med tanke på hur reformeringen har skötts, vilka effekter den fått 

samt hur reformer utvärderas och implementeras. Personligen är jag överraskad av 

forskningen kring skolreformer och policys, hur lite förankrade de är i vetenskap. Är 

också överraskad över hur lite tillit rektorerna har till skolpolitiken. Att det var så illa. 

Frank Zappa har sagt att ”Reality is what it is, not what you want it to be”. Reformen av 

det pedagogiska stödet som enskild reform beskrivs dock på ett ganska positivt sätt av 

rektorerna, jag hoppas därmed på en synvända och biter mig fast i de hoppfulla ord som 

Björn yttrade och avslutar med dem: Sedan skulle jag säga att jag är lite färgad av att 

jag fick möjligheten att träffa vår gymnasieminister som sa att det finns en konsensus över 

hur vi ska jobba i skolan och vi behöver titta långsiktigt och det kanske är därför jag är 

lite lugn (Björn). 
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Bilagor 

Bilaga 1, Missivbrev till rektorer 

 

Hej!  

 

Jag heter Johan Markenwald och jag skriver till dig med anledning av att jag studerar på 

specialpedagogprogrammet på Linnéuniversitetet och påbörjat ett examensarbete om det 

mindre stöd inom ordinarie undervisning som kallas extra anpassningar.  

Då reformen är relativt ny är jag nyfiken på att höra hur den har implementerats och 

fungerar på er arbetsplats.  

 

Undersökningen syftar till att analysera hur rektorer på några gymnasieskolor berättar om 

reformen av det pedagogiska stödet på gymnasiet och hur anpassningarna används i 

undervisningen. Syftet är också att analysera berättelser om hur politiska direktiv 

påverkar skolpraktiken. 

 

Vid intervjun kommer jag att följa intervjuguiden på nästa sida så att du ska kunna 

förbereda och reflektera över frågorna. Intervjuerna kommer efter ditt godkännande att 

spelas in för att kunna göra en nyanserad analys och gå tillbaka vid behov. Inspelningarna 

kommer transkriberas och sparas tills dess att uppsatsen är godkänd vid Linnéuniversitet. 

Efter det kommer alla intervjuer att raderas. Deltagandet kommer från start att behandlas 

strikt konfidentiellt och du är anonym genom hela uppsatsen. Deltagandet är också 

frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun. 

 

Mycket tacksam om du har en stund över för att kunna svara på mina frågor. Hör av dig 

antingen via svarsmail eller telefon: 076-339 05 78. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Johan Markenwald 
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Bilaga 2, Intervjuguide rektorer 

 

Inledningsfrågor 

 Hur länge har du arbetat som rektor? 

 Vilken utbildningsbakgrund har du? 

 Hur ser skolans organisation ut kring elever i behov av särskilt stöd? 

 

Extra anpassningar 

 Hur definierar du extra anpassningar? Exempel? 

 Var anser du att gränsen går mellan extra anpassningar och särskilt stöd? 

 Varför tror du att reformen infördes? 

 Hur arbetar lärarna med extra anpassningar i sin undervisning? 

 Hur påverkar de extra anpassningarna lärarnas arbetssituation?  

 Hur påverkar de extra anpassningarna din arbetssituation?  

 Vilka förutsättningar finns för att kunna arbeta med extra anpassningar? 

 Hur mycket har ni diskuterat extra anpassningar i rektorskollegiet? 

 Hur sker dokumentationen kring extra anpassningar? Vem ansvarar för den? 

 Hur följer ni upp om extra anpassningar är effektiva?  

 Hur har arbetet med extra anpassningar påverkat elevernas lärande? 

 Hur använder ni er av olika funktioner i verksamheten kopplat till extra anpassningar? 

Jag tänker exempelvis på specialpedagog och elevhälsan. 

 Hur skulle du sammanfatta din bild av reformen i praktiken? 

 Hur påverkar de politiska direktiven skolpraktiken? 

 Vad vill du tillägga? 

 

 

 

 

 


