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Sammanfattning  

Den här studien ämnar undersöka hur lärare upplever sin egen professionella yrkesautonomi,            

i arbetet med åtgärdsprogram och extra anpassningar. Genom att kategorisera lärares           

uppfattningar utifrån en idealtypsanalys av yrkesprofessionalism respektive nymanagerialism        

görs tre typer av jämförelser; innan och efter proposition 2013/14:160, mellan system där             

åtgärdsprogrammen skapas av elevhälsoteamet respektive av lärarna själva, samt mellan          

lärare med högre respektive lägre yrkestitel. Det nya datamaterialet består i fyra            

samtalsintervjuer samt en mindre analys av ett antal extra anpassningar för datatriangulering            

från en av informanterna. Studien finner bland annat att lagändringen lett till en formell              

ökning av lärares yrkesautonomi genom mindre utvärderingskrav och brukarinflytande men          

att informella strukturer såsom till exempel tillit och differentierat socialt kapital gör att den              

faktiska betydelsen av lagen begränsas. Vidare redovisas det att det kan finnas stora             

skillnader i lärares upplevda autonomi mellan skolor utifrån de olika organisatoriska val            

skolorna gör utifrån skollagens handlingsutrymme. Dessa organisatoriska skillnader kan även          

leda till skillnader i lärarnas upplevda autonomi mellan olika skolor. 
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1. Inledning 

 

Det råder rekryteringskris i den svenska skolan. De stora reformerna av decentralisering och 

ökad dokumentering som inleddes redan på 70-talet men intensifierades med den stora 

ekonomiska nedgången på 90-talet drabbade lärarkåren extra hårt. Idag är lärarkrisen ett 

faktum. Var femte lärare tvekar att ingripa vid bråk med rädsla för att bli anmäld . Var fjärde 1

lärare uppger att de utsatts för hot och våld under det senaste läsåret ,  Var tredje lärare på 2

grundskolan och gymnasiet saknar behörighet i de ämnen de undervisar i , och mer än 3

varannan lärare överväger att byta karriär .  Lärarutbildningar runt om i landet tvingas lägga 4

ned på grund av för få sökanden  och de närmaste 15 åren behöver 227 000 lärare komma ut 5

på arbetsmarknaden . Ekvationen går inte ihop.  6

Rekryteringskrisen, men kanske i synnerhet de sjunkande resultaten i 

PISA-undersökningarna, fick den politiska makten att agera och 2010-talet har sett flertalet 

reformer och reformförslag med det gemensamma bakomliggande syftet att öka läraryrkets 

attraktivitet. 

För att skolan ska klara framtidens utmaningar så menar många att det är viktigt att 

läraryrkets status höjs. Forskningen visar oss dock hur den höga reformtakten inom skolan, 

gjort att inskränkningen av den professionella autonomin (som idag påträffas i nästan hela 

den offentliga sektorn), blivit särskilt påtaglig inom just läraryrket. Detta trots att lärares 

professionalisering varit ett nyckelord i reformerna.  I ljuset av detta bör vi inta ett kritiskt 7

förhållningssätt till nya reformer som uttrycker samma goda intention. Hur upplever lärare 

egentligen att deras yrkesautonomi påverkas av olika reformer, har de senaste reformerna 

resulterat i en ökning av lärares yrkesautonomi eller kan välmenande åtgärder rentav 

begränsa lärarnas handslingsutrymme i motsats till förslagens intention? 

 

1 Skolvärlden.se 27 april 2017   
2 ibid. 25 april 2019   
3 ibid.17 April 2015 
4 ibid. 3 Juli 2018 
5 Omni.se 16 september 2019 
6 Skolverket 2016:906   
7 Stenlås. s. 233 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Om rekryteringskrisen ska lösas genom att göra läraryrket mer attraktivt måste vi någonstans 

utgå ifrån lärares perspektiv. Hur upplever lärarna själva sin egen yrkesautonomi och vilka 

faktorer kan tänkas påverka denna? Inom ramen för den här uppsatsen kommer jag att 

fokusera på processen kring skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 

dokumenterade i åtgärdsprogram. 

Uppsatsen kommer att fokusera på tre aspekter av detta arbete i synnerhet. För det 

första hur autonomin och den administrativa bördan upplevs på skolor där åtgärdsprogram 

delegeras uppifrån, respektive skrivs av lärarna själva. För det andra den eventuella 

förändring som följt av proposition 2013/14:160. Uppsatsen kommer också behandla en 

mindre diskussion huruvida lärarnas yrkestitel har en substantiell påverkan på den enskilde 

lärarens upplevda autonomi. Särskilt fokus kommer att läggas på den första av dessa tre 

aspekter. 

 

 

Min huvudsakliga forskningsfråga blir därför: 

● Hur upplever lärare deras egen yrkesautonomi i arbetet med extra anpassningar och 

åtgärdsprogram? 

 

Huvudfrågan indelas i sin tur i tre delfrågor: 

- Hur har lärare upplevt förändringen av arbetet med stödinsatser i och med proposition 

2013/14:160? 

- Hur uppfattas lärare sin autonomi och administrativa börda rörande stödinsatser i 

system där insatsernas instruktioner delegeras uppifrån respektive skapas av lärarna 

själva? 

- Vilken påverkan kan lärarens yrkestitel ha på lärares uppfattning av den egna 

yrkesautonomin? 

4 



1.2 Avgränsning 

Studien ämnar att nå ny kunskap i hur lärare upplever deras egen autonomi och diskretion i 

det dagliga arbetet. För att besvara min frågeställning inom ramen för en kandidatuppsats har 

jag valt att fokusera på arbetsprocessen kring åtgärdsprogram och extra anpassningar. Särskilt 

intressant finner jag det att studera effekterna av proposition 2013/14:160  som vi berörde i 

inledningen men som kommer att få en mer ingående genomgång i den efterföljande 

bakgrunden. Fokuseringen på just åtgärdsprogrammet kan motiveras av att de explicita 

intentioner som ligger bakom förändringarna  ger oss möjlighet att undersöka hur de politiska 

ambitionerna att öka en yrkesgrupps autonomi eller status kan ta sig i utryck.  

Jag vill också argumentera för att studier av just åtgärdsprogram och extra 

anpassningar är särskilt intressant att undersöka med avseende på de för undersökningen 

relevanta skillnader som påträffas mellan dem.  Förhållandet mellan åtgärdsprogram och 

extra anpassningar är intressant beträffande lärares yrkesautonomi gällande flera aspekter. 

Det faktum att de extra anpassningarna ska ges inom den ordinarie undervisningen, att de inte 

omfattas av samma dokumentationskrav och att föräldrar inte kan överklaga beslut om extra 

anpassningar är tre aspekter för varför en minskning av antalet åtgärdsprogram, som var 

propositionens intention, också borde ha lett till ökad yrkesautonomi. 

 

2. Teori 

2.1 Professionalism 

Tidiga brittiska analyser fokuserade mycket på hövlighet och stabilitet i sociala system. Det 

teoretiska fokuset låg på yrkessamarbete och det kollegiala arbetet där normer och arbetets 

innehåll i stora drag bestäms av yrkesutövarna själva. Professionalismen förutsatte relationer 

av tillit till enhetschefer och klienter baserad på kompetens samt att ledningen tilldelade de 

professionella en stor autonomi i den dagliga verksamheten.  8

 

8  Evetts.Trust and Professionalism: Challenges and Occupational Changes p. 517 

5 



Stenlås beskriver professioner i följande ordalag. 

“En grupp yrkesmän som skaffar sig exklusiv tillgång till ett yrke genom att genomgå en 

speciell utbildning och genom att organisera sig i en speciell sammanslutning, vilken man 

måste tillhöra för att få utöva yrket. De professionella i sådana sammanslutningar har en egen 

yrkesetisk kodex och höga krav på skicklighet, expertis och utbildning.”  9

 

Inom den specifika verksamheten innebär det professionella arbetet med andra ord 

yrkesutövarens möjlighet att tillämpa sitt professionella omdöme i sitt yrkesutövande. 

Omdömet bygger i sin tur på en yrkeskod och en teoretisk utbildning. En lärare kan 

exempelvis med avseende på detta ha normer för vad som är en bra respektive mindre bra 

kunskapsförmedling som inte baseras på politiska normer utan yrkesnormer rörande vad som 

är ett gott arbete . Av den anledningen kommer alltså en begränsad yrkesautonomi också 10

leda till negativa konsekvenser för möjligheten att utföra ett professionellt arbete. 

Framväxten av välfärdssamhället såg expansionen av en ny generation av professioner 

som i litteraturen benämns som välfärdsstatens professioner eller semiprofessioner. Lärare 

sjuksköterskor och socialarbetare är exempel på dessa typer av professioner. 

Semiprofessionerna idag är inplacerade i byråkratiska organisationer som strävar att närma 

sig definitionen av en klassisk profession, men kunskapsbasen i kollegiet och i utbildningarna 

är fortsatt mer fragmentiserat och omdiskuterat än vad som är fallet för de klassiska 

professionerna.  11

Det professionella yrkesutövandet bygger på ett ömsesidigt utbyte som Ahlbäck m.fl, 

kallar för det professionella kontraktet . Kontraktet bygger på staten och de professionellas 12

ömsesidiga rättigheter och skyldigheter. De professionellas ansvar är att ge sitt engagemang 

utan höga krav på ekonomisk kompensation. I gengäld mot detta erhåller de professionella en 

autonomi i form av ansvar för inträdes och kvalitétskontroll, samt innehav av organisationens 

chefspositioner. Statens ansvar är därmed att delegera styret av professionen till de 

professionella, i utbyte mot att få tillgång till de professionellas arbete utan att kompensera 

professionen fullt ut . Hasselberg menar dock att de senaste decennierna inneburit en 13

9 Stenlås 2017. s. 233 
10 Ibid. s. 236 
11 Brante Professionerna i Kunskapssamhället: En Jämförande Studie Av Svenska Professioner 
12 Ahlbäck Öberg & Widmalm Att göra rätt-även när ingen ser på”, s. 15 
13 Brante, Professionerna i Kunskapssamhället: En Jämförande Studie Av Svenska Professioner 
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omförhandling av kontraktet, där professionernas diskretionära arbete har ifrågasatts bland 

annat pga bristande transparens  . 14

 

2.2 Professionalismens medeltid 

I kölvattnet av den institutionella delningen, blev sociologer allt mer skeptiska till hela idén 

av professionalism och relationer till tillit. Johnson avfärdade exempelvis professionalism 

som en framgångsrik ideologi som introducerats till den politiska diskursen i gruppers försök 

att öka deras status och inkomst . Kritiken var särskilt dominerande under 70-och 80 talet. 15

Det professionella yrkesutövandet beskrevs med syftet att ge professioner monopol inom sina 

områden för att premiera deras egna yrkesintressen gällande löner, makt, status och 

konflikter.  16

Två perspektiv kommer i den här uppsatsen att lyftas upp rörande konflikter kopplade 

till professioner inom organisationer och mellan olika professionella grupper. För det första 

påpekar Abbott hur olika professionella grupper tenderar att strida för att bevaka sina 

befogenheter i relation till varandra. I tydligt avgränsade flerprofessionella organisationer 

förväntar vi oss därmed en hög grad av gränskonflikter mellan de olika grupperna. För det 

andra påpekar Rueschmeyer hur vi kan förväntas oss att organisationer präglade av en 

hierarkisk över- och underordning i större utsträckning kommer att uppvisa konflikter 

baserade på dessa relationer.  17

I Sverige framstod den snabbt växande offentliga sektorn under efterkrigstiden som 

allt mer stelbent och svårstyrd, med skenande kostnader. I det politiska spektrat fanns en 

enhetlig vilja att reformera statens offentliga verksamhet. Högern eftersträvade 

effektivisering och nedskärning medan vänstern förordade en ökad demokratisering av 

välfärden, men båda sidor landade i en relativt delad slutsats.   18

Som ett svar på välfärdsstatens kritik introducerades en ny rad förvaltningsideal 

inhämtade från universitetens ekonomiämnen och public administration-utbildningar, där det 

inte förekom samma omfattning av reflektion över hur professioner fungerar och 

14 Hasselberg. Vetenskap Som Arbete: Normer Och Arbetsorganisation i Den Kommodifierade Vetenskapen 
15 Evetts. Trust and Professionalism: Challenges and Occupational Changes. s.519. 
16 Ibid. 
17 Brante.Professionerna i Kunskapssamhället: En Jämförande Studie Av Svenska Professioner  
18 Ahlbäck Öberg, S & Widmalm, s. 10 
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yrkesgruppers arbetsvillkor. Dessa nya förvaltningsideal har kommit att kallas New Public 

Management.  19

 

2.2.1 New public management 

Från 80-talet och framåt har managerialismens logik fått ett större inflytande inom den 

offentliga förvaltningen. Dessa reformrörelser kommer ur ett förvaltningsideal som går 20

under namnet New Public Management. Ett begrepp jag från och med nu kommer att 

benämna som NPM.  

Bezes m.fl. identifierar fem organisationsprinciper inom denna idériktning.   21

För det första, innebär NPM en separation av strategi, ledarskap och kontroll, från 

verksamhet och utförande. Det goda ledarskapet lyfts fram som en närmast universell 

egenskap som betonats på bekostnad av specifik områdeskompetens. Det här skiftet innefattar 

en förändring från partnerskap, kollegialitet, diskretion och tillit, till en ökande omfattning av 

byråkrati, standardisering bedömningar och utvärderingar. För det andra så uppmuntrar NPM 

en fragmentisering av organisationers beslutsstruktur genom upprättandet av självständiga 

sidoorganisationer, ökat brukarinflytande och en verksamhetsdecentralisering. I bakgrunden 

för detta synsätt låg NPMs agentteori som utgår från antagandet att alla människor då de 

handlar i egenintresse, blir opportunistiska när tillfälle ges. För det tredje uppmuntrar NPM 

införandet av flera typer av konkurrens, både mellan olika organisationer och enheter och 

mellan de anställda. Individuell lönesättning grundar sig i antagandet att belöningar är 

nödvändiga för att motivera ett gott arbete. Det här står i direkt motsats till den professionella 

föreställningen att en anställd motiveras av att göra någonting väl för den goda sakens skull.  22

För det fjärde strävar NPM till att förändra själva byråkratin genom att ge ökad makt, 

självständighet och ansvar till ledande chefer. Den teoretiska utgångspunkten är att ledare, 

som tidigare setts som neutrala verktyg i policyimplimenteringen, genom att åtnjuta en större 

autonomi skulle fatta beslut som gynnar hela organisationen. Slutligen så har även anhängare 

av NPM manat på en målstyrd verksamhet med kontinuerlig, utvärdering uppföljning och 

mätning.  

19 Stenlås. Flip the system s. 229. 
20 Ibid. s. 230. 
21 Bezes New Public Management and professionals in the public sector: What patterns beyond opposition s. 2-4 
22 Weibel m.fl. 2010 “Pay for performance in the public sector: Benefits and (hidden) costs”. s. 388 
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I managementlitteratur konstrueras det professionalistiska begreppet “uppifrån” 

snarare än “inifrån” dvs. av chefer och arbetsgivare snarare än av de professionella själva.  23

Här betonas istället förmågan till följsamhet, reformberedskap kontrollerbarhet och ibland 

också certifiering.  Den här nyare och mer verksamhetsanknutna definitionen av 24

professionalisering beskrivs som ett sätt att möta nya utmaningar i form av krympande 

budgetar och ökade krav från ett större antal principaler. Den här förändrade diskursen 

rörande professionens yrkesmässiga innehåll går under många namn. New professionalism, 

neoprofessionalism, credentialism, newgovernmentalism är bara några av de definitioner som 

har använts.  

 

2.3 Yrkesprofessionalism och nymanagerialism 

Evetts separerar professionernas nya roll i förvaltningen som organisationsprofessionalism, i 

kontrast till yrkesprofessionalism. Den här förändringen innefattar ett diskursskifte från 

partnerskap, diskretion och tillit till managerialism, byråkratisering, standardisering och 

utvärdering. Denna förändring utmanar vår traditionella definition av det professionella 

yrkesutövandets innebörd. Organisationsprofessionalismen utmärks av en närmare relation 

till arbetsgivare och kunder genom uppföljning och utvärdering i kontrast till 

yrkesprofessionalismens kollegiala självständighet.  Dessa definitioner är idealtyper och 25

kommer att vara de teoretiska referenspunkterna mot vilka vi kommer att mäta de 

professionellas yrkesautonomi emot.  

Stenlås menar dock att denna nya definition av professionalism är problematisk 

eftersom den riskerar att urvattna själva begreppet till en etikett.  Det finns en problematik i 26

att använda begreppet profession för att beskriva den offentliga verksamhetens utveckling i 

NPMs kölvatten när den nya professionalismen rentav motverkar de professionellas 

autonomi, en av grundbultarna i den professionella strukturen. I ljuset av detta kommer jag att 

istället för organisational professionalism att använda mig av begreppet new managerialism, 

här översatt till nymanagerialism. 

23 Evetts Trust and Professionalism: Challenges and Occupational Changes s. 527 
24 Stenlås Flip the System s. 232 
25 Brante.Professionerna i Kunskapssamhället: En Jämförande Studie Av Svenska Professioner  
26 Stenlås Flip the System s. 232 
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Vad utmärker då dessa två typer av styrning? Mer specifikt; vad är det som jag i den 

empiriska underösökningen ämnar att fånga? 

Ahlbäck Öberg och Bringselius använder Evetts definition för att undersöka 

förekomsten och omfattningen av dessa båda diskurser genom ett analysschema bestående av 

tre dimensioner; organisationens design, det professionella yrkesutövandet samt arbetets 

bedömning.  I den här uppsatsen kommer jag att använda en modifierad version av denna 27

tabell bestående av fem dimensioner som återfinns på nästföljande sida. (Tabell 1). 

Rörande organisationens design, så kommer vi att finna att organisationer som präglas 

av yrkesprofessionalism också präglas av decentraliserade strukturer och beslutsprocedurer 

till förmån för den kollegiala auktoriteten, i motsatt till de mer centraliserade beslutsprocesser 

som vi finner i verksamheter närmare nymanagerialism, beslutandemakt som påträffas hos 

lärarkollegiet kommer vi alltså att definiera som traditionell professionalism, medan 

beslutandemakt som huvudsakigen ligger hos skolledningen istället kodas som 

nymanagerialism. (Första dimensionen i tabell 1)  

När det kommer till det professionella yrkesutövandet ställer vi oss tre primära frågor. 

Vem kontrollerar utövandet i den dagliga verksamheten? Vems normer väger tyngst när 

arbetets kvalitet bedöms och hur karaktäriseras beslutsfattandet i särskilt komplexa fall? I 

arketypiska exempel på yrkesprofessionalism kommer vi att hitta strukturer av tillit mellan 

arbetsgivare och anställd där kontrollen och bedömningen av arbetet kommer från de 

professionella själva. I motsats till detta kommer vi i organisationer präglade av 

nymanagerialism istället se att mer auktoritet lokaliseras till verksamhetens ledarpositioner. 

De två typerna av konflikter och samarbete som presenterades tidigare indikerar också 

att vi bör ha förväntingar på de typer av konflikter och sammarbeten vi stöter på. I 

organisationer som präglas av en yrkesprofessionalism och därmed kännetecknas av platta 

organisationer och  tydligt avgränsade ansvarsområden, kan vi förvänta oss konflikter 

gällande dessa avgränsningar mellan olika professionella grupper. I organisationer som 

istället präglas av nymanagerialism kommer vi att finna konflikter baserade på över och 

underordningar.(Tredje dimensionen i tabell 1). 

 

 

27 Ahlbäck Öberg och Bringselius Professionalism and organizational performance in the wake of new 
managerialism. s. 503-505 
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Tabell 1. Ett analysschma för jämförelse av yrkesprofessionalism och nymanagerialism 

 Yrkesprofessionalism Nymanagerialism 

Definition (Diskursen konstrueras inom den 

professionella gruppen) 
(Diskursen konstrueras ovan ifrån 

ledare i organisationer) 

1. Organisationens  

design 

- Kollegial auktoritet - Hierarkiska strukturer av 

auktoritet 

2. Professionellt arbete - Diskretionärt beslutsfattande - Byråkratiska beslutsprocesser 

3. Konflikter - Konflikter rörande avgränsning - Konflikter rörande en över 

och underordning  

4. Arbetets bedömning - Kollegial kontroll - Ansvarsutkrävande 

- Målsättande 

- Utvärderingar 

5. Brukarinflytande - Brukarförtroende - Brukarinflytande 

 

Ahlbäck Öberg och Bringselius söker också att analysera de verktyg som används för 

att bedöma en verksamhets kvalitet. I en organisation präglad av yrkesprofessionalism 

kommer vi i högre utsträckning stöta på utvärderingar utförda av den egna yrkesgruppen, 

medan vi i organisationer i linje med nymanagerialismens logik kommer att se hur denna 

bedömning återfinns högre upp i organisationens hierarki (Fjärde dimensionen i tabell 1). 

 Ett för utbildningsväsendet väsentligt element som jag också kommer att addera till 

detta analysschema är de professionellas förhållande till brukarna. Som tidigare nämnts så 

kan vi se hur det ökande brukarinflytandet kan ske på bekostnad av de professionellas 

yrkesautonomi. Vi bör därför kunna se förekomsten och omfattningen av brukarinflytande i 

skolans verksamhet som en ytterligare indikator på en inskränkning av lärares autonomi. Då 

detta element är externt till själva organisationen kan vi inte fånga det enbart genom att 
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studera organisationens interna struktur utan genom att undersöka brukarnas externa 

inflytande direkt. Kontexter som i större utsträckning influeras av nymanagerialism kommer 

också att i större utsträckning karaktäriseras av en delaktighet från brukare i beslutsprocesser 

medan sammanhang av yrkesprofessionalism kommer påvisa ett begränsat brukarinflytande 

och en utförare/brukar-relation som baseras på tillit. Den här utökade dimensionen kommer 

jag att benämna som brukarinflytande (Femte dimensionen i tabell 1). 

3. Metod 

I det här avsnittet kommer jag att gå igenom mitt val av datamaterial och de metodologiska 

överväganden jag gjort. Därefter följer en presentation av mitt material. Slutligen tar jag upp 

de kriterier strategier och överväganden jag har gjort i valet, utformandet, utförandet samt 

analyseringen av mina intervjuer. 

 

3.2 Material 

Det material som ligger till grund för studien består främst i samtalsintervjuer med lärare på 

två svenska skolor. För att styrka mina slutsatser kommer studien även innehålla datamaterial 

i form av offentligt tryck och studier av dokument från en av informanterna.  Primärt fokus 

kommer här att ligga på studier av extra anpassningar från en av de lärare som ingick i 

studien. Undersökningen kommer slutligen också att tillämpa de styrdokument som rör 

åtgärdsprogrammets arbetsprocess i analysen av det nya datamaterialet. Här kommer ett 

särskilt fokus att läggas vid Proposition 2013/14:160 - Tid för undervisning - lärares arbete 

med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 

3.3 Urval 

Följande stycke diskuterar och problematiserar de metodologiska ställningstaganden jag gjort 

i det strategiska urvalet av mina intervjupersoner. För att möjliggöra analys av propositionens 

effekt, skolans organisation och lärarens yrkestitel har mitt urval till syfte att skapa variation 

rörande dessa variabler medans andra relevanta parametrar hålls konstanta. 
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3.3.1 Skolor 

Det strategiska urvalet av skolor har det primära syftet att skapa variation rörande skolans 

organisation. För undersökningen har två skolor valts ut. Den första skolan, 

Johannesbäcksskolan, är en grundskola med klasser från F-6 belägen i Uppsala kommun. Det 

som gör just den här analysenheten intressant är att skolan har ett rykte om sig att ge lärare 

särskilt stor autonomi. Till skillnad från många andra skolor så är det t.ex. lärarens ansvar att 

skriva ett åtgärdsprogram som sedan rektor och relevant personal från elevhälsoteamet 

skriver under. Det är den här skolan som kommer att vara min referenspunkt för en skola med 

hög lärar-autonomi. 

Den andra skolan är en gymnasieskola i Örebro som går under namnet 

Rudbeckskolan. Skolan lämpar sig särskilt för denna jämförande analys utifrån 

urvalsmetoden kallad mest-lika-design Metoden går ut på att välja två fall som är så lika 28

varandra i alla avseenden utom när det gäller den oberoende variabeln som i vårt fall är 

lärares ansvar att skriva åtgärdsprogrammet.  

Ett potentiellt validitetsproblem är hur variationer i föräldrars utbildningsbakgrund 

skulle kunna snedvrida resultatet. Vi vet att resursstarka och högutbildade brukare tenderar 

att skaffa sig större möjligheter att göra sin röst hörd.  I mitt urval lyckades jag att 29

konstanthålla variablerna “elever med utländsk bakgrund” och “elever med föräldrar med 

högre utbildning” för att öka jämförelsens trovärdighet. Rudbecksskolan är en skola där 

föräldrarna uppvisat en nästintill identisk socioekonomisk bakgrund beträffande andelen 

utrikes födda (37% för båda skolorna) och andelen elever med högutbildade föräldrar (57% 

för Johannesbäcksskolan och 60% för Rudbecksskolan)  (Se tabell 3.1). Med vårt strategiska 30

urval så har vi med andra ord minimerat risken för att föräldrarnas socioekonomiska 

bakgrund skulle snedvrida vårt resultat. 

En annan faktor som skulle kunna snedvrida resultatet är själva skolformen. Lärare på 

friskolor är i regel mer nöjda med sin arbetssituation än anställda på kommunala skolor. En 

av förklaringarna som lyfts fram är att friskolor är mindre enheter som underlättar dialog 

28 Esaiasson m.fl. Metodpraktikan, Konsten att studera Samhälle individ och marknad. s. 101 
29 Ds 2001:34 
30Skolverket. Sök statistik 
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mellan chefer och anställda . Då båda skolor är kommunala håller vi även denna 31

kontrollvariabel konstant.  

En brist i mitt urval av skolor är att Johannesbäcksskolan är en grundskola medan 

Rudbecksgymnasiet är ett gymnasie. Statistik rörande den grad av autonomi som lärare 

upplever skiljer sig marginellt mellan fackförbunden. Medlemmar i lärarnas riksförbund, som 

traditionellt riktat in sig på ämneslärare, uppger en marginellt lägre autonomi än lärare 

anslutna till Lärarförbundet som växte fram ur folkskolerörelsen och traditionellt sätt 

behandlat frågor för de lägre studieåren.  Även fast dessa skillnader är relativt små och att 32

anslutningen till de olika lärarförbunden inte är lika uppdelade idag,  är detta någonting jag 33

kommer ta hänsyn till i analysen av mina resultat. 

 

 

Tabell 3.1 

 Johannesbäcksskolan  

(Hög autonomi) 

Rudbecksgymnasiet  

(Låg autonomi) 

Elever med utländsk bakgrund 37% 37% 

Elever med föräldrar med 

eftergymnasial utbildning 

57% 60% 

Kommunal Ja  Ja 

 

3.4.1 Informanter 

Följande avsnitt diskuterar och problematiserar de metodologiska ställningstaganden jag gjort 

i det strategiska urvalet av mina intervjupersoner. Rörande detta urval var syftet att skapa 

variation beträffande arbetet innan och efter proposition 2013/14:160, samt i lärarnas 

respektive yrkestitel. 

31 Larsson “Undersökning: ”Lärare på friskolor mer nöjda” 
32 Brante.Professionerna i Kunskapssamhället: En Jämförande Studie Av Svenska Professioner  
33 Lilja A quest for legitimacy: on the professionalization policies of Sweden's Teachers' Unions 
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För det första behöver jag, för att kunna tillämpa förändringsstrategin på mitt urval , 34

hitta informanter som jobbat på skolorna både innan och efter att  lagförslagen i proposition 

2013/14:160 trädde i kraft. Då lagförslaget började gälla för 5 år sedan bör vi dock vara 

försiktiga i analyser av den eventuella förändring som lärarna uppger att de upplevt utifrån 

det källkritiska samtidskriteriet.  Då de fyra informanterna i studien jobbat på skolorna 35

mellan 8 och 25 år bedömde jag att alla lärare hade adekvat erfarenhet av arbete både innan 

och efter att lagstiftningen i propositionen trädde i kraft. Ytterligare en svaghet i mitt urval är 

ligger i det källkritiska kriteriet samtidighet då mina informanter jämför en förändring som 

skedde för fem år sedan. Ett mer optimalt upplägg hade såklart varit att intervjua 

informanterna innan respektive efter att propositionens förslag börjat att implementeras. En 

design som så klart inte är möjlig att konstruera i efterhand men som gör att jag behöver 

ställa mig mer kritisk till lärares upplevelser av arbete med åtgärdsprogrammen innan 

förändringarna ägde rum. 

För det andra, behöver jag också hitta variation i mitt urval beträffande lärares 

yrkestitel. Med detta i åtanke har jag valt en förstelärare och en pedagog som informanter på 

Johannesbäcksskolan och en förstelärare och lärare på Rudbecksgymnasiet. Den kanske mest 

centrala jämförelsen med avseende på skolans organisation är den som görs mellan 

pedagogen på Johannesbäcksskolan och försteläraren på Rudbecksgymnasiet. I 

undersökningen gör vi det explicita antagandet att förstelärare i sin pedagogiska ledarroll bör 

uppvisa en högre grad av autonomi än pedagogen som dessutom saknar många av de formella 

befogenheter som lärarlegitimationen förmedlar. Med andra ord testar vi hur skolornas 

individuella val av organisation påverkar lärares professionella yrkesautonomi med en least 

likely design där vi minimerar sannolikheten att uppnå ett visst resultat (hög autonomi) . I 36

det här fallet att lärare på Johannesbäcksskolan uppvisar mer tendenser i enlighet med den 

yrkesprofessionella idealtypen utifrån vårt analysschema i jämförelse med lärare på 

Rudbecksgymnasiet. Samtidigt testas ju också såklart vårt antagande om att lärarens högre 

yrkestitel påverkar dennes upplevda autonomi utifrån en most likely design.  37

Ett ställningstagande i mitt urval var att jag sedan tidigare kände tre av fyra 

informanter i min studie. De inledande spår jag hade haft i åtanke under uppsatsens gång var 

34 Esaiasson m.fl. Metodpraktikan, Konsten att studera Samhälle individ och marknad. s. 146 
35 Ibid. s. 284 
36 Teorell och Svensson. Att fråga och att svara. 
37 Ibid 
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lärare jag själv hade haft som kollegor eller som jag känt privat. Repstad varnar för att 

okritiskt forska i miljöer där man har vänner, då lojalitetsband konkurens och andra faktorer 

kan leda till intervjuareffekter som stör forskningen. Repstad nyanserar dock diskussionen 

genom att hävda hur det också kan finnas styrkor i att intervjua informanter man känner. Det 

är inte orimligt att anta att det är lättare för en person att öppna upp sig för en intervjuare som 

informanten känner sedan tidigare. Informantens förklaringar kan också bli mer precisa i 

forskningens mer relevanta delar eftersom de på förhand vet ungefär vad forskaren vet om 

informanten . Av min upplevelse av att intervjua både personer jag känt sedan innan och 38

okända personer upplevde jag att intervjusituationen inte varierade särskilt mycket mellan 

dessa båda situationer, varpå jag drog slutsatsen att min relation till intervjupersonerna inte 

hade en så stor effekt på resultatet.  

Jag upplevde att jag fick ut relevanta kunskaper av alla mina intervjuer men att 

intervjuerna på samma skola hade en stor överensstämmelse, något som jag tolkar som att 

flera intervjuer hade gett relativt lika bilder. Fyra intervjuer är dock i det minsta laget för att 

påstå en teoretisk mättnad, även för en kvalitativ studie, och det här är någonting som jag ser 

som en av de största bristerna med min studie. Den här vetskapen om mitt begränsade urval 

kommer jag att utveckla vidare i analysen. 

Informanterna för studien kommer att benämnas som informant 1 och 2 på 

Rudbecksgymnasiet samt informant 3 och 4 på Johannesbäcksskolan. Informant 1 är 

förstelärare i företagsekonomiska ämnen och religion och har jobbat i 25 år som lärare på en 

privat respektive ett kommunalt gymnasium. Utöver de uppgifter som följer med lärartjänsten 

är informanten också ledare för sitt lärararbetslag på skolan i egenskap av sin 

förstelärartjänst. Informant 2 är lärare i psykologi och samhällskunskap och har undervisat i 

21 år. Informant 3 är förstelärare på Johannesbäcksskolan har jobbat i 15 år som lärare och 

och undervisar i NO-ämnena och matematik. Hennes uppdrag innefattar ett mentorskap, ett 

ledarskap i arbetsgruppen, speciallärare i matematik och NO samt ett forskning och 

utvecklingsprojekt på 20%. Slutligen så har vi Informant 4, som har jobbat som olegitimerad 

lärare i åtta år och jobbar som pedagog i en mindre undervisningsgrupp för elever på 

lågstadiet med olika inlärningssvårigheter. För att uppmuntra till deltagande i studien och då 

jag gör bedömningen av att informationen saknar akademiskt intresse har informanterna i 

studien anonymiserats. 

38 Repstad Närhet Och Distans: Kvalitativa Metoder i Samhällsvetenskap 
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3.4 Samtalsintervjuer 

 

Härnäst kommer jag ta upp mina metodval i anslutning till samtalsintervjuerna, i synnerhet 

utifrån de källkritiska kriterierna. 

Studien består i en analys av totalt fyra samtalsintervjuer av lärare på två olika skolor. 

Esaiasson m.fl. tar upp flera användningsområden för samtalsintervjuer. Samtalsintervjuer 

lämpar sig i synnerhet när vi vill veta hur människor själva uppfattar sin omvärld . Som jag 39

skrev i inledningen så är lärarnas uppfattning av skolans reformer centrala för den här 

uppsatsens frågeställning. Det källkritiska kriteriet centralitet anser jag därför vara ett av det 

starkaste argumentet för mitt metodval. Ett dilemma inom samhällsvetenskapen är dock att 

aktörers uppfattningar ofta är fundamentala för att vi ska förstå deras handlingar men att 

dessa beskrivningar ofta kan vara både felaktiga och ovetenskapliga.   40

I ett försök att minimera eventuella validitetsproblem kommer jag att använda mig av 

dubbel hermeneutik, genom att i ett andra steg rekonstruera sociala aktörers tolkningar så att 

de kan bidra till att föra den vetenskapliga diskursen framåt. Jag kommer alltså helt enkelt att 

tolka och analysera informanternas svar utifrån de begrepp som jag presenterade i teoridelen 

för att nå ny kunskap i fältet. 

Som vi tagit upp tidigare så går det också att som Johnson ifrågasätta om en 

professions motiv är allmännyttan eller att stärka deras egen yrkesstatus. Vi ställs i och med 

detta inför ett källkritiskt problem rörande tendenskriteriet. Jag kommer att bemöta 

svårigheten att fastställa avsaknad av tendens dels genom att jämföra intervjuernas resultat 

med de dokument rörande extra anpassningar jag tagit del av. Genom triangulering kan vi 

därefter eventuellt stärka tillförlitligheten i informanternas utsagor om källorna 

överensstämmer med varandra. För att medvetandegöra oss om vilka eventuella tendenser 

våra informanter kan tänkas ha kommer jag även att utgå från att lärare har två stycken 

förhandsdefinierade motiv i form av att vilja maximera sin egen autonomi och minimera 

deras administrativa börda utifrån den kritik mot professionalismen som tas upp i teoridelen. 

39 Esaiasson m.fl. Metodpraktikan, Konsten att studera Samhälle individ och marknad. s. 253 
40 Gilje,Grimen och Andersson. , 'Samhällsvetenskapernas Förutsättningar 
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Slutligen kommer en intervjustudie, alltid att besitta brister i tillförlitlighet, oavsett 

hur omfattande våra insatser att kompensera för källkritiska tillkortakommanden är. Detta gör 

att vi i slutänden alltid måste inta en försiktighet och ödmjukhet i analyserna av våra resultat. 

 

3.4.2 Genomförande 

Intervjuerna spelades in efter ett medgivande från informanterna. Platsen för själva 

intervjuerna varierade. Informant 1 och 4 intervjuades hemifrån via telefon, informant 3 

intervjuades i lärarens egna klassrum och informant 2 intervjuades via telefon från 

Universitetet. Tidsåtgången för samtalen var mellan 30 och 60 minuter.  

 

3.4.3 Intervjuguide 

Målet med en intervju är att framkalla spontana beskrivningar baserade i intervjupersonernas 

egen verklighet. Genom att i regel, dock inte utan undantag, undvika varför frågor, kan vi 

minimera risken för att intervjun mer liknar ett muntligt prov. Vanligt är också att inleda med 

uppvärmningsfrågor för att upprätta en god stämning. Dessa frågor kan därefter efterföljas av 

öppna tematiska frågor där informanten får möjlighet att beskriva hur hen upplever relevanta 

element för undersökningen. De tematiska frågorna kan sedan kompletteras med mer 

specifika uppföljningsfrågor.   41

Utifrån dessa råd skapade jag en intervjuguide som innehöll fem teman. Arbetet som 

lärare, Lärarens syn på åtgärdsprogram, rektorer i åtgärdsprogrammets process, Arbetslag och 

elevhälsoteam i åtgärdsprogrammets process samt åtgärdsprogrammets tydlighet.  

 

4. Bakgrund 

Det här avsnittet behandlar inledningsvis i korthet utvecklingen av det svenska skolväsendet. 

Därefter följer för undersökningen relevanta aspekter i lärarkårens 

41 Esaiasson m.fl. Metodpraktikan, Konsten att studera Samhälle individ och marknad. s. 264-267 
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professionaliseringsprocess. Slutligen görs en något mer omfattande bakgrundsbeskrivning 

av åtgärdsprogrammets utveckling och hur lagstiftningen ser ut idag. 

 

4.1. Den svenska skolan 

 

Skolan är tillsammans med försvaret den samhällssektor i Sverige som genomgått de största 

förändringarna sedan början av 1990-talet. Reformrörelsen kopplad till NPM kan skönjas i 

stora delar av västvärlden men Sverige har legat i framkant i den här utvecklingen . Sahlberg 42

menar att förklaringen till den marknadsbaserade utbildningspolitikens popularitet var dess 

förnuftiga logik, något som hon sammanfattar i fyra punkter . 43

 

1. Konkurrens mellan skolor om eleverna förbättrar elevers prestationer. 

2. Skolor behöver större autonomi för att kunna konkurrera. 

3. Föräldrar behöver frihet att välja skola till sina barn för att möjliggöra konkurensen. 

4. Allmänheten behöver information om elevernas prestationer baserat på gemensamma 

standarder. 

 

Konsekvenserna av omstruktureringen blev att departement och centrala myndigheter fick det 

övergripande ansvaret medan kommunerna blev huvudmän för skolans organisation. 

Arbetsgivaransvaret flyttades från staten till kommunen och frihetsgraderna i den politiska 

organiseringen på kommunal nivå ökade. I och med detta uppstod en ny kedja bestående av 

en kommunal skolplan, en lokal arbetsplan, en kommunal och lokal budget samt en lokal 

kvalitetsredovisning. I detta nya system betonades mål och resultatstyrning tillsammans med 

en brukardeltagande målstyrning och resultatansvar.  44

 

4.2 Lärares professionalisering 

Användningen av den professionella terminologin inom utbildningsväsendet är i en 

internationell jämförelse ett relativt nytt fenomen i den svenska kontexten och framkom 

42 Stenlås. Flip the system s. 229 
43 Sahlberg Flip the system s. 57 
44 Ärlestig m.fl. 103-110 A decade of research on school principals: Cases from 24 Countries. s. 103-107 
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egentligen först i styrdokument som förberedde decentraliseringsreformerna i slutet av 

80-talet respektive början av 90-talet bestående av skolans kommunalisering och 

friskolereformen .  45

Millner skriver hur båda lärarfacken anser att det är decentraliseringsreformerna som 

lett till 2000-talet problematik rörande de sjunkande elevresultaten, den ökade ojämlikheten 

och lärares sjunkande yrkesstatus. De olika facken beskriver dock problematiken och dess 

tänkbara lösningar på olika sätt. Lärarförbundet, som mynnade ur 1800-talets 

folkskolerörelse, hänvisar till marknadiseringen och vinstorienteringen i särskilda friskolor 

som orsaken till problemen.  Lärarnas riksförbund ser istället kommunaliseringen som roten 

till problematiken och hävdar således att lösningen är ökad statlig styrning.  46

Kritiken mot decentraliseringen har lett till att åtgärder tagits med syfte att delvis 

återföra den statliga kontrollen. Skolinspektion och fler nationella prov är två effekter av 

denna trend av återcentralisering. Dessa förändringar har dock ytterligare adderat till 

utvecklingen mot ökad utvärdering och granskning som NPM satte igång.  47

Lilja beskriver att de svenska lärarfacken i deras intention att höja läraryrkets status 

genom en professionaliseringsprocess, ämnar efterlikna den medicinska professionen trots de 

stora skillnader i praktiskt yrkesutövande som finns mellan dem. Följden av detta är att den 

professionella retoriken separeras från lärares praktiska yrkesutövande. Ett tydligt exempel på 

det är hur facken argumenterar för att lärarlegitimationen bör ge läraren rätt att ordinera stöd 

till elever. 

 

“En ordinationsrätt skulle vara ett viktigt komplement till lärarlegitimationen. Liksom 

läkarnas medicinska professionella bedömning ger dem rätt att ordinera läkemedel och 

behandling för sina patienter måste lärarnas pedagogiska professionella bedömning ge rätt 

att ordinera stödinsatser för sina elever.”  48

 

Lilja beskriver vidare hur förståelsen av implementeringen av det vaga begreppet av 

professionalism är av central vikt för framtida forskning om vi vill förstå vad fenomenet 

45 Lilja A quest for legitimacy: on the professionalization policies of Sweden's Teachers' Unions 
46Milner, Alison. 'Bridging the Divide: Examining Professional Unity and the Extended Teacher Union Role in 
Sweden. s. 196-201 
47Oskarsson. Flip the system. s. 45 
48 Sirén. “Ge lärare rätt att ordinera stöd”. 
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lärarprofessionalism kommer att bestå av i framtiden.  Det är i ljuset av detta, tillsammans 49

med de tidigare argument som togs upp rörande åtgärdsprogrammets lämplighet för att 

studeras, som vi nu smalnar in oss på implementeringen av åtgärdsprogram i den Svenska 

skolan. 

4.3 Åtgärdsprogram 

 

Sedan 2001 gäller skolans skyldighet rörande åtgärdsprogrammet för alla skolformer.  

 

Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller 

på annat sätt framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall 

rektorn se till att behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt 

stöd, skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det 

framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses, samt hur åtgärderna skall följas upp 

och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta när 

åtgärdsprogrammet utarbetas.  50

4.3.1 Åtgärdsprogrammets fyra processer 

Åtgärdsprogrammets arbete kan delas in i fyra steg. Dessa steg specificeras förutom i 

skollagen också i de allmänna råden kring skolans arbete. 

 

Uppmärksamma 

Lärare har anmälningsskyldighet om de befarar att en elev är i behov av särskilt stöd utöver 

den ordinarie undervisningen. Elevens eller föräldrarnas oro kan vara exempel på orsaker till 

att göra en utredning.  För de yngre eleverna kan personalen på fritidshemmet också ha en 

viktig roll i synliggörandet av miljön och relationerna runt eleven. Motiv till denna anmälan 

kan vara en bedömning om att eleven riskerar att inte nå kunskapsmålen, 

koncentrationssvårigheter, frånvaro eller att en elev inte fungerar eller trivs i en grupp.   51

 

49  Lilja A quest for legitimacy: on the professionalization policies of Sweden's Teachers' Unions 
50 Skolförordning (2011:185) 5 kap. 1 §              
51 Boström och Lundmark. Skoljuridik 
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Utreda 

När oron har framkommit till rektorn är det dennes uppgift att skyndsamt utreda problemet.  52

Elev och vårdnadshavare ska integreras i arbetet, som består i en analys av miljön, gruppen, 

relationerna och förutsättningarna kopplat till elevens lärande. Elevhälsans externa 

utredningar kan beskriva problematiken men en medicinsk diagnos ska inte ensamt avgöra 

eller fördröja att stödinsatser sätts in.  Skolan ska ha rutiner för hur utredningen ska 53

genomföras samt hur den ska dokumenteras. Utredningen ligger alltid till grund för rektorns 

beslut om ett åtgärdsprogram ska upprättas eller inte. Rektorns beslut kan i sin tur överklagas 

till Skolväsendets överklagandenämnd.  54

 

Utveckla åtgärdsprogram och genomföra insatserna 

Åtgärdsprogrammet behöver bestå i en kortare beskrivning av elevens behov i relation till 

kursplanens mål och läroplanen. Programmet ska lista de åtgärder som ska göras och 

ansvarsfördelningen av dessa. Åtgärdsprogrammet ska också ange hur åtgärderna ska följas 

upp och utvärderas. Fokus för åtgärderna ska alltid ligga på skolans arbete för att kraven på 

den enskilda eleven och vårdnadshavare blir rimliga, därför är det också viktigt att åtgärderna 

sätts in skyndsamt och utformas konkret. Åtgärderna som utarbetas kan vara i form av ändrat 

läromedel, ett annat arbetssätt, extra stöd via speciallärare, eller någon annan stödperson, 

schema förändringar eller tätare kontakt mellan hem och skola och anpassning av 

undervisningen. Rektorn ska dock se till att undervisningen i så stor utsträckning som möjligt 

är likvärdig med övrig utbildning i den aktuella skolformen.Vem som ska upprätta 

åtgärdsprogrammet regleras inte i skollagen. Frånvaron av den här specificeringen gör att 

skolor kan organisera sitt arbete med åtgärdsprogram på lite olika sätt, någonting vi ska 

studera närmare i resultatet.  55

 

Följa upp och utvärdera 

Då skollagen inte reglerar hur ett åtgärdsprogram ska utvärderas är det skolans ansvar att 

rutiner finns för att möjliggöra en effektiv uppföljning. Utvärderingen ska synliggöra elevens 

framgångar och elevens och även vårdnadshavares åsikter rörande hur väl insatserna 

52 SkolL 3:8 
53 Boström och Lundmark. Skoljuridik s.198 
54 SkolL 28:16 
55 SkolL 24:16-18 
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motsvarat behoven ska inkluderas. Om stödinsatser inte haft avsedd verkan ska en ny 

utredning göras. Då åtgärdsprogram och extra anpassningar är offentliga handlingar och 

omfattas därför av offentlighetsprincipen. Därför är det skolans ansvar att upprätta rutiner för 

arkivering av olika typer av anpassningar och att eventuellt separera programmen med 

sekretessbelagd information om det förekommer.  56

 

4.3.2 Åtgärdsprogramets utveckling 

Den 15 juni 2009 kom utbildningsdepartementets förslag till en ny skollag som trädde i kraft 

2011. Förslaget innebar ett förtydligande av elevens rättigheter vilket innebar att kraven på 

utredningen av elevens behov förtydligades och att ett åtgärdsprogram nu kunde överklagas. 

Åtgärdsprogrammet är tänkt att fungera som ett verktyg för elevens kunskapsmässiga och 

sociala utveckling och arbetet med åtgärdsprogrammet ska systematiskt utvärderas och följas 

upp. Resultaten i PISA-undersökningen, i synnerhet botten-resultatet från 2012, startade en 57

het debatt i Sverige, och en hel rad tänkbara förklaringar lyftes fram av forskare politiker och 

media. 2013 publicerade Jan Björklund tillsammans med lärarförbunden och Sveriges 

kommuner och landsting en debattartikel innehållande tio förslag med syfte att höja 

läraryrkets status.  En av dessa punkter var att minska lärares administrativa arbete. 58

Den första juli 2014 trädde propositionen “Tid för undervisning - lärares arbete med 

stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram” i kraft. Propositionen innebar ändringar i skollagen 

med syfte att förtydliga reglerna om stöd och särskilt stöd samt att förenkla lärares arbete 

med åtgärdsprogram och annan dokumentation. Genom förtydligandet skulle färre 

åtgärdsprogram upprättas och förenklingen av lärares arbete med dokumentation hade som 

syfte att minska arbetsbördan på de åtgärdsprogram som upprättades. Sammantaget skulle 

lagändringarna minska den överdokumentation som ansågs råda i skolan. 

 

56 Boström och Lundmark. Skoljuridik 
57  Öhlmér, Inger. Åtgärdsprogram: Ett Verktyg i Skolans Vardag               
58 Björklund. “Tio förändringar som ska rädda den Svenska skolan.”                 
https://www.dn.se/debatt/tio-forandringar-som-ska-radda-den-svenska-skolan/ 
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5. Resultat och diskussion 

 

I följande avsnitt kommer mitt analysverktyg att appliceras på mitt forskningsmaterial. 

Analysverktygets fem dimensioner kommer att behandlas var för sig. Resultatet kommer att 

presenteras tematiskt utifrån de fem dimensioner som presenterades i analysschemat. Därefter 

följer sedan för varje dimension en kortare tolkning rörande den innebörd vi kan tillskriva 

våra observationer. 

5.1 Organisationens design 

I avsnittet om åtgärdsprogrammet beskrivs det hur upprättandet av åtgärdsprogram inte var 

delegerat till en särskild aktör. Rektorn är ansvarig för att ett åtgärdsprogram upprättas, men 

lagtexten reglerar inte vem som ska upprätta detta program. Det här ger ett juridiskt 

handlingsutrymme för olika skolor att skapa olika arbetsprocesser. Den väsentliga skillnaden 

mellan de två skolor som jag studerat finner vi också i den aktör som ansvarar för 

upprättandet av åtgärdsprogrammen och de särskilda stöden. På Johannesbäcksskolan är det 

lärarens ansvar att upprätta extra anpassningarna och åtgärdsprogrammen medans det på 

Rudbecksgymnasiet är specialpedagogens uppgift.  

5.1.1 Johannesbäcksskolan 

På Johannesbäcksskolan har lärarna ansvaret att uppmärksamma att ett särskilt behov finns 

och kallar till Elevhälsoteamsmöte där läraren deltar. Rektorn beslutar sedan om ett 

åtgärdsprogram ska upprättas och sedan får läraren i uppgift att skriva ett åtgärdsprogram 

eller en särskild anpassning utifrån rektorns generella direktiv och ramverk gällande hur ett 

åtgärdsprogram ska utformas. Slutligen godkänns programmet av elevhälsoteamet och skrivs 

under av rektorn. Många stora beslut fattas därmed i den här designen av lärarna genom 

rektorns förtroende.  

 

“Ja för att jag beslu... eller det är ju rektorn som är ju den som skriver under 

åtgärdsprogrammet och så. (Hen) har det yttersta ansvaret för att programmet upprätthålls, 

men jag tar ju ett indirekt beslut om att det ska upprättas ett åtgärdsprogram, sedan är det ju 
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rektorns ansvar att den upprätthålls, om du förstår vad jag menar, så att det är jag som får 

syn på och identifierar behovet av att det finns... och sedan är det ju då jag som skriver det 

här åtgärdsprogrammet.”  59

 

En stor del av den formella beslutsmakten ligger alltså fortsatt hos rektorn, men detta ansvar 

upplever lärarna i studien främst vara av symbolisk betydelse i de flesta fall. Speciallärarnas 

och rektorns inflytande är dock fortfarande påtagligt.  

 

“Om jag ser i mitt åtgärdsprogram de här och de här åtgärderna har vi gjort eller satt in, 

men det funkar inte, då måste man ju diskutera med elevhälsoteamet. I elevhälsoteamets sitter 

skolpsykologen och skolpsykologen Och då kan ju hon testa, ja men vad har den här eleven 

för starka och för svaga sidor, då kanske jag måste, inte sätta eleven med en text utan jag 

måste berätta för eleven, och jag läser högt för eleven och då måste jag kanske jobba med 

den eleven så.  60

 

Lärares arbete kontrolleras därmed externt av både specialpedagogen och rektorn genom sin 

befogenhet att fatta beslut om ett program ska upprättas eller inte, om det ska skrivas under 

eller inte samt i utvärderingen av denna.  Genom den här formella makten väger rektorns 

normativa bedömning av vad som är ett bra åtgärdsprogram tungt. Den här normativa 

bedömningen kommer att redovisas mer utförligt i nästa avsnitt. Det här sättet att styra 

upprättandet av ett åtgärdsprogram kommer i den efterföljande delen av den här uppsatsen att 

benämnas som en uppifrån korrigerande struktur (Figur 1). Detta eftersom att rektorn och 

annan personal i elevhälsoteamet kan komma med invändningar om åtgärderna strider mot 

exempelvis kuratorns egna professionella yrkesbedömning, men att lärare, i frånvaron av 

dessa motsättningar, tillåts agera ganska fritt. 

 

 

 

 

 

 

59 Informant 3; Förstelärare, Johannesbäcksskolan, Uppsala kommun. intervju 2019-12-10. 
60 Ibid 
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Figur 1. Åtgärdsprogrammets process på Johannesbäcksskolan från identifiering till 

implementering. 

 

Figur 2. Åtgärdsprogrammets process på Rudbecksgymnasiet från identifiering till 

implementering. 

 

På Rudbecksskolan finner vi istället det som hädanefter kommer att benämnas som en 

uppifrån delegerande struktur (Figur 2). Lärarna på Rudbeckskolan har fortfarande en 

anmälningsskyldighet och utför implementeringen av extra anpassningarna och delar av 

åtgärdsprogrammet. Rektorn gör också fortfarande bedömningen om ett åtgärdsprogram ska 
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upprättas eller inte samt skriver under när det väl har upprättats, men på Rudbecksgymnasiet 

är det alltså specialpedagogen som har ansvaret att de olika anpassningarna. 

Följden av det här strukturvalet blir att lärare får ett mindre inflytande i 

åtgärdsprogrammets upprättande och intar en mer rådgivande roll i lärarens områdesspecifika 

kompetenser såsom ämnesspecifika kunskapskrav. 

 

Intervjuaren: Kan du bli rådfrågad i processen att ta fram ett åtgärdsprogram? 

 

Informanten: Jamen det kan man bli… Alltså vad behöver vi göra för att den här eleven ska 

nå målen i din kurs och så vidare.  61

 

Denna deligerande struktur är också central för några av de konflikter rörande inkräktande av 

specifik yrkeskompetens som vi kommer att ta upp mer ingående i efterföljande avsnitt.  

Rörande lärares uppfattning av åtgärdsprogrammets process, finner vi att 

informanterna från Johannesbäcksskolan är nöjda med sitt system med stor autonomi. 

 

“Man tycker, man har ju blivit bättre med åren, ju mer man skriver, ju bättre blir man ju 

faktiskt på hur man formulerar man sig i ett åtgärdsprogram, och också så ser man ju, man 

får ju lite erfarenhet också, vilka åtgärdsprogram har funkat bra och vilka funkar lixom 

mindre bra, känner jag så det blir ju, att skriva åtgärdsprogram blir ju en slags, ja men en 

stund att reflektera också över undervisningen, hur jobbar vi med de här frågorna, om du 

förstår hur jag menar, blir det ju faktiskt.”  62

 

Informanten uppger alltså att hen inte bara har en stor yrkesautonomi, utan också att den här 

friheten är utvecklande och påverkar dennes yrkesutövande positivt. Något odramatiskt så 

beskriver också informanterna på Rudbecksskolan hur de föredrar deras system där 

specialpedagogen utformar extra anpassningar och åtgärdsprogram. 

 

“Jag tänker bara utifrån min situation; med tanke på vårt uppdrag och med tanke på hur 

mycket annat vi har så tror jag det är bra att det inte är vi lärare som skriver det i allafall. 

61 Informant 1; Förstelärare, Rudbeckssgymnasiet, Örebro kommun. intervju 2019-12-03. 
62 Informant 3; Förestelärare, Johannesbäcksskolan, Uppsala kommun. intervju 2019-12-10. 
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För isåfall hade vi fått ännu mer att göra, så det är ju rimligt att det är en EHT 

(Elevhälsoteamets) uppgift kan man tycka…”  63

 

På samma sätt som Johannesbäcksskolans lärare uppskattar sitt system med hänvisning till 

deras höga autonomi så föredrar alltså också lärarna på Rudbecksskolan deras eget system då 

det medför mindre administrativa uppgifter. En intressant jämförelse är den vi gör med 

informant 1 och 4, dvs försteläraren på Rudbecksskolan och pedagogen på 

Johannessbäcksskolan.  

 

“Oj oj oj, jag har ju inte fullt fullt ansvar, eftersom att jag inte helt är klar men jag står ju 

som huvudansvarig, jag vet inte riktigt hur det står om det öh, jag har ju ansvaret men inte 

det yttre ansvaret, jag sitter ju och jobbar tillsammans med, det är det som e, öh fördelen för 

mig och verkligen nånting man verkligen känner är en stor stor alltså det är så skönt att 

kunna jobba två lärare när man ska göra åtgärdsprogram och det här.”  64

 

Med andra ord upplever pedagogen på skolan med en uppifrån korrigerande struktur en högre 

autonomi rörande utformandet av ett åtgärdsprogram än försteläraren på Rudbecksgymnasiet. 

Även fast pedagogen saknar det formella ansvaret kan vi alltså se att organisationens design 

kan vara av större vikt för lärarens informella autonomi i åtgärdsprogrammets process än 

lärarens faktiska yrkestitel.  

Utifrån vårt analysschema lämpar sig Johannesbäcksskolans design bättre att 

beskrivas i termer av yrkesprofessionalism, där relationer av förtroende mellan ledningen och 

lärare leder till en relativt platt hierarki. Den hierarkiska strukturen kan fortfarande skönjas, 

framför allt i det faktum att det i slutändan är så att rektorn måste skriva under ett 

åtgärdsprogram innan det tillämpas, men rektorn delegerar en stor del av beslutsfattandet 

nedåt. 

Rudbecksgymnasiets arbetsprocess uppvisar i den här jämförelsen istället en relativt 

sett större likhet med den hierarkiska organisationsdesign vi förväntar oss att finna inom 

nymanagerialismens diskurs. 

63 Informant 2; Lärare, Rudbeckssgymnasiet, Örebro kommun. intervju 2019-12-11. 
64 Informant 4; Pedagog, Johannesbäcksskolan, Uppsala kommun. intervju 2019-12-17. 
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5.2 Professionellt utövande? 

5.2.1 Normer rörande extra anpassningar och åtgärdsprogram 

En central aspekt av åtgärdsprogrammets process är som tidigare nämnts det faktum att 

rektorn fortsatt måste skriva under och godkänna ett åtgärdsprogram. Det här ger rektorn 

fortsatt en stor makt över de normativa övervägandena rörande åtgärdsprogrammets 

utformning.  

 

“För min del, som har jobbat under tre rektorer nu, så har man fått lära sig att, det beror 

otroligt mycket på hur rektorerna själva ser på det. Vi har haft några som ville ha att det 

skulle vara snudd på uppsatsskrivning det var så otroligt stort arbete att göra 

åtgärdsprogram, sen bytte vi rektor och det blev lite mindre öh, lite mindre, ja lite mindre helt 

enkelt. Tills rektorerna som vi har nu (maj 2019) som är mer att… nej nej åtgärdsprogram 

ska vara jättelätt överskådligt det ska gå snabbt att läsa, alla föräldrar oavsett bakgrund ska 

förstå, det ska inte vara krångligt.”  65

 

Rektorer har alltså ett stort inflytande att påverka och förändra de normer som gäller 

angående upprättandet av ett åtgärdsprogram på båda skolorna. En tydlig illustrativ 

iakttagelse för att demonstrera rektorns normativa makt över yrkesutövandet får vi när vi 

jämför hur ett rektorsbyte, respektive en lagändring upplevs av lärarna på 

Johannesbäcksskolan. Lärarna tenderar att förklara förändringar i yrkesutövandet med ett 

rektorsbyte snarare än förändrade direktiv. Åtgärdsprogrammen har visserligen blivit mer 

sparsamt upprättade och lärare kan också uppleva att programmen blivit mindre tidskrävande 

att skriva, i enlighet med nyare nationella styrdokument. Förändringen stämmer dock 

tidsmässigt mycket bättre ihop med att skolan bytte rektor än att den nya lagen trädde i kraft 

då rektorsbytet inträffade så sent som i maj 2019. Vi ser alltså tydligt att olika rektorer på ett 

betydande sätt tolkar lagtexter olika och att rektorer, i deras beslutsbefogenheter rörande 

åtgärdsprogram ges ett juridiskt tolkningsföreträde av styrdokumentens betydelse vilket ger 

ett handlingsutrymme, som vi kan se genom att olika rektorer gör olika bedömningar av 

samma styrdokument. 

65 Informant 4 
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På Rudbecksskolan är inflytandet från rektor och specialpedagoger ännu tydligare då 

elevhälsoteamet har en mer central roll i upprättandet av ett åtgärdsprogram. Här ser vi 

istället hur det informella inflytandet kan komma nedifrån. På Rudbecksgymnasiet lyfts 

problematik rörande att specialpedagoger ser till en elevs behov men glömmer de utmaningar 

som följer av att lärare har ansvar för en hel klass. Så här berättar försteläraren om de 

särskilda stöden: 

 

“Ja ja kära nån där får jag nästan kväljkänslor. Om du ska prata om min uppfattning med det 

då är det som att: Ja vi ska ha 32 extra anpassningar i varje klassrum emellanåt. Och hur har 

man tänkt sig det? Och jag tror att det är ännu värre på högstadiet och låg och mellan.”  66

 

Försteläraren uppger dock att lärarna har påverkat de normer för hur de extra 

anpassningarna bör se ut genom att ta upp frågor med specialpedagogen. 

 

“Det här är årets, den är faktiskt lite bättre… Så hon har lärt sig från förra året…”  67

 

Genom yttre påtryckningar kan alltså lärare påverka hur åtgärdsprogrammen ser ut även i 

organisationer där läraren inte skriver åtgärdsprogrammen och de särskilda anpassningarna. 

Praktiska exempel på hur extra anpassningarna kunde se ut innan och efter korrigerandet från 

specialpedagogen går att finna under avsnittet bilagor. 

 

5.2.2 Komplexa fall 

Lärarnas anmälningsskyldighet gör att många komplexa frågor behandlas av elevhälsoteamet. 

Här kan vi dock åter se en skillnad mellan de olika skolorna, som vi också kan härleda till 

skillnaden i upprättandet av åtgärdsprogram. 

 

“Vi har tagit emot elever i våran lilla grupp där vi har haft elever som varit utåtagerande och 
då har man gått in och läst tidigare och då kan man känna att “näe jag får inget kött på 
benen alls av åtgärdsprogrammet” Man får ju inga tydliga direktiv av att läsa ett 

66 Informant 1 
67 Ibid 
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åtgärdsprogram man måste nästan alltid ta kontakt med läraren igen. Den som skrivit det och 
prata om det.”  68

 
Det faktum att lärare upprättar åtgärdsprogrammen påverkar också lärares relation och 
arbetssätt till elevhälsoteamet.  
 

“Hälsoteamet (Elevhälsoteamet) däremot vet jag inte riktigt, jag har aldrig haft backning av 
hälsoteamet men jag har å andra sidan inte behövt. Jag har inte frågat. Tvivlar inte att jag 
skulle få hjälp om jag skulle fråga, men jag har hitills inte använt mig av hälsoteamet.”  69

 

Vi kan alltså se att om lärarna själva upprättar åtgärdsprogrammen och de extra 

anpassningarna, kan lärarna också bli mer självständiga i att lösa komplexa problem 

kollegialt.  

Utifrån vårt analysschema finner vi att det finns ett samspel mellan elevhälsoteamet 

och lärarna rörande vilka normer som anpassningarna i en klass ska följa. En stor del av 

makten sitter hos den som skriver åtgärdsprogramme,t men vi kan se hur övriga parter i 

skolans organisation också kan utöva ett indirekt inflytande över den här processen. Lärare 

har en anmälningsskyldighet vilket gör att komplexa fall tenderar att behandlas i 

elevhälsoteamet men när lärare själva upprättar åtgärdsprogrammen finner vi också att lärarna 

kan vara mer självständiga i hanteringen av komplexa fall. Skolans struktur tenderar med 

andra ord att leda till byråkratiska beslutsprocesser som vi förväntas hitta i diskurser präglade 

av nymanagerialism, men lärare kan ändå påverka synen på det professionella utövandet 

genom ett samspel med elevhälsoteamet eller genom en större delaktighet i upprättandet av 

de olika anpassningarna. 

 

5.3 Konflikter 

Som vi tagit upp tidigare så upplevde lärarna på Rudbecksgymnasiet vissa svårigheter i 

samspelet med specialpedagogen baserat på de olika yrkesrollernas perspektiv. Vi kan även 

se hur den hierarkiska uppdelningen som finns på Rudbeckssgymnasiet kan ge upphov till 

spänningar. 

 

68 Informant 4 
69 Ibid 
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“Specialpedagogen kan ju få i uppgift att observera en lektion och komma på studiebesök och 

så ,och då ska ju hon ge råd. Och det där är ju en grannlaga uppgift eftersom att varje lärare 

känner ju sig ju inte som att man vill ta emot råd för man tycker att man e ganska bra.”  70

 

Motsättningar kan alltså uppstå om övrig personal på skolan intar en rådgivande roll och att 

den här rådgivningen går ut över någonting som läraren anser vara sitt eget yrkesområde. 

På Johannesbäcksskolan ser vi istället hur en annan typ av konflikt kan uppstå ur 

formuleringen av själva åtgärdsprogrammet. 

 

“För några år sedan vet jag att det var otroligt stora (konflikter), det var mycket krockar när 
det gällde formulering. Det var mycket att lärare oftast, ville uttrycka sig lite mer pang på. Så 
här är det, så här måste vi göra, och då fick vi oftast backning att “Näe vi kan inte riktigt 
uttrycka oss så. Så det har ofta att göra med formulering. Och då har det varit ibland lite 
gnäll att varför gör vi de här åtgärdsprogrammen när vi inte får skriva vad som händer. Så 
det är det jag har varit med om, det är inte konflikter men man diskuterar istället.”  71

 
Vi ser alltså att det på Johannesbäcksskolan kan uppstå spänningar rörande själva ordvalen i 

åtgärdsprogrammen. Ordval kan i det här sammanhanget framstå som en mindre detalj. Men 

informanten ger ett tänkbart motiv till rektorns markering. 

 
“Personligen så tror jag att det är mycket lättare att motivera ett åtgärdsprogram och skicka 
ut till föräldrarna där det står mycket lindrigare. I många av de här fallen så vet man att det 
var mycket föräldrar som var påstridiga, vart det någonting som va fel då visste man att oj 
det här kommer att bli ett helvete. Och då kände rektorn att näe det här är inte värt arbetet. 
Det här är bara vad jag personligen tror men jag är ganska säker att det var så att, man 
visste att det kunde bli mera att det skulle bli mera extraarbete.”  72

 
Enligt informantens utsaga så var alltså Rektorns motiv till dennes markering att minska 

efterarbetet med åtgärdsprogrammet. Det här följdes dock som sagt av en tydlig markering 

från lärarnas sida, där lärarna ogärna ville ändra sina formuleringar på rektorns uppmaning. 

Om vi återigen tar avstamp ifrån vårt analysschema finner vi alltså att även 

konflikterna karaktäriserar sig delvis olika mellan de olika skolorna. På Johannesbäcksskolan 

finner vi konflikter som mynnar ur en bevakning av diskretionära befogenheter från lärarnas 

sida i likhet med de vi förväntar oss finna i sammanhang präglade av 

yrkesprofessionalismens diskurs. Dispyterna på Rudbecksgymnasiet kan istället lättare 

70 Informant 1 
71 Informant 4 
72 Ibid. 
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förklaras som en reaktion på skolans över och underordning som vi isåfall snarare förväntar 

oss i institutioner mer influerade av nymanagerialism. Här ska dock tilläggas att det går att 

argumentera för att skillnaden mellan konflikterna är marginell och att en kategorisering av 

de båda som olika typer av konflikter kan kritiseras. 

5.4Brukarinflytande 

Särskilt relevant för brukarinflytandet är det faktum att föräldrar och elever har möjlighet att 

överklaga ett åtgärdsprogram, men inte det särskilda stödet.  

 

“Åtgärdsprogram är ju också så att föräldrarna kan ju överklaga, de kan ju lägga sig i… men 

extra anpassningarna kan de inte säga någonting om”  73

 

Följdaktligen kan vi alltså se att brukarinflytandet rörande möjligheten att överklaga beslut 

har försvagats i och med det nya direktivet. Värt att notera är dock att informanterna uppger 

att förändringen har haft en relativt liten faktisk betydelse eftersom överklagelser på 

åtgärdsprogram var ovanliga även innan de nya direktiven. 

 

Sedan kan jag ju säga att det är ju inte många föräldrar som, ställer frågor om 

åtgärdsprogram… Vi diskuterar lixom på utvecklingssamtalen hur det går och så... då har 

man lixom ett samtal om åtgärdsprogrammet och då har de ju möjlighet att komma med 

åsikter, men det är ju inte, speciellt mycket.  74

 

Vidare kan lärare från sitt perspektiv uppleva att stödet fördelas ojämnt mellan olika elever. 

 

“Ibland händer det väldigt mycket runt elever när det gäller EHT teamet, och runt andra 

elever så händer det inte så mycket, så jag vet inte, det kan ju bero på hur stort engagemang 

eleven har förstås. Och föräldrar... kanske man också ska säga”  75

 

Lärare kan också hävda att de som inte behöver engagera sig så mycket tenderar att göra just 

det, samtidigt som de föräldrar som lärarna anser behöver störst delaktighet sällan visar det. 

73 Informant 3 
74 Informant 3 
75 Informant 2 
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“Men problemet som jag känner inom skolan så är det att oftast så är det att de föräldrar som 

behöver vara mest aktiva, är ju sällan det.”  76

 

Brukarinflytandet ses med andra ord som ett viktigt inslag i verksamheten för lärarna, men 

problematiskt då graden av inflytande som eleven är i behov av sällan möts adekvat av 

föräldrarna. 

Gällande brukarinflytande så kan vi också se hur de informella maktrelationerna kan 

bestå trots att de formella spelreglerna skrivs om. Å ena sidan kan vi se att den formella 

diskretionen för lärares yrkesutövande har ökat med den nya propositionen på bekostnad av 

ett begränsat brukarinflytande. Detta i synnerhet då brukarens möjlighet att överklaga 

skolbeslut begränsas i och med överföringen av stödinsatser från åtgärdsprogram till extra 

anpassningar där brukare saknar möjlighet att överklaga beslut. Brukare förlorar därmed i den 

här överföringen ett av sina viktigaste verktyg för att påverka utbildningens utformning när 

andelen åtgärdsprogram minskar. 

Å andra sidan, får vi från våra intervjuer fram att det här ändå kan ha en marginell 

betydelse av två anledningar. För det första så kan ett stort förtroende för läraren göra 

överklaganden sällsynta även när möjligheten till överklagande finns. För det andra så kan vi 

se att brukare även utan formell möjlighet att överklaga beslut verkar ha fortsatt möjlighet att 

påverka utbildningens utformning genom kontakt med skolledning.  

Med avseende på vårt analysschema så finner vi alltså att lagändringen har inneburit 

en viss förskjuting mot yrkesprofessionalismen, då ändringarna har minskat de juridiska 

möjligheterna till brukarinflytande, även fast vissa brukare fortsatt kan påverka exempelvis 

prioriteringen av resurser. Informant 3 uppgav dock att brukarförtroendet varit högt både 

innan och efter lagförslaget varpå effekten av brukarnas minskade inflytande inte blir lika 

betydande. 

5.5 Utvärdering 

Gällande utvärderingarna så jobbar de båda skolorna relativt lika, här kan vi dock se att 

lagförslaget har haft en indirekt effekt på skrivandet av utvärderingar. 

 

76 Informant 4 
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“Det är ju inte en systematisk uppföljning i huruvida de extra anpassningarna följs eller inte. 

Det sker ju aldrig det är bara åtgärdsprogrammen som är, har en systematisk uppföljning.”  77

 

En väsentlig skillnad mellan extra anpassningar och åtgärdsprogram är alltså att extra 

anpassningarna inte följs upp i samma utsträckning, vilket gör att utvärderingsbördan blir 

mindre. Vi ser också att förhållandet mellan extra anpassningar och åtgärdsprogram har 

förändrats. 

 

“...förut skulle typ allt in i ett åtgärdsprogram, alla elevens behov, nej åtgärdsprogrammet 

ska vara tydliga grejer som inte kan ske bara i klassrummet, som man behöver hjälp utifrån 

och allting annat ska då skrivas in i extra anpassningar.”  78

 

Det här är ett av de tydligaste mönster vi kan skönja hos våra informanter. Det är tydligt att 

båda skolorna vi studerat har blivit betydligt mer restriktiva med att upprätta åtgärdsprogram. 

Då de extra anpassningarna inte har samma krav på systematisk uppföljning får den nya 

omfördelningen av åtgärdsprogram alltså följden att lärarnas totala utvärderingsbörda borde 

ha minskat. 

I metoden behandlades hur vi behövde vara kritiska till informanternas utsagor då vi 

inte kan avskriva deras avsaknad av tendens. Bland annat gjordes antagandet att lärare skulle 

ställa sig negativa till utvärdering då detta skulle vara ytterligare arbetsbörda och ökad 

kontroll. När vi analyserar våra informanter beskrivs dock utvärderingar generellt sett i 

ganska positiva ordalag.  

 

“Ja inte så mycket. Det blir ju mer vad har vi gjort har det gått bra? Näe det gick inte så bra 

den här gången ska vi ändra? Ja men då ändrar vi… eller ja det rullar på ja då fortsätter vi. 

Jag ser väll ganska krast på utvärderingen på det sättet att, jamen det är ju viktigt att man 

gör den. Den är viktig att den görs, att inte göra en uppföljning det skapar ju frustration....”  79

 

Lärares yrkesautonomi har begränsats i och med den ökande resultatutvärderingen och utifrån 

våran motivanalys borde vi anta att lärare har som intention att maximera sin egen autonomi 

och minimera sin administrativa börda. Men lärarna i den här undersökningen uttrycker att 

77 Informant 1 
78 Informant 4 
79 Informant 1 
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både utvärderingar och brukarinflytande är essentiella inslag i arbetet med anpassningar i 

undervisningen och att avsaknaden av dessa snarare försvårar lärarnas uppdrag. Vi kan med 

det se utvärderingar och brukarinflytande som ett nödvändigt ont. En väsentligt del i den 

moderna förvaltningen, men som medför en ny typ av problematik, denna problematik 

kommer vi att ta upp vidare i slutsatsen. 

När vi analyserar våran sista dimension utifrån vårt analysschema finner vi därmed att 

överföringen av åtgärdsprogram till extra anpassningar gör att även ansvarsutkrävandet och 

utvärderingsbördan rörande anpassningarna minskat till förmån för mer kollegial kontroll, vi 

kan alltså se att lagändringen medfört ett visst diskursskifte från nymanagerialism till 

yrkesprofessionalism. 

6. Slutsats och diskussion 

NPMs påverkan på den offentliga förvaltningens utveckling under slutet av 1900-talet är ett 

minst sagt välbesökt ämne i förvaltningspolitiska forskningskretsar. Men kan den omfattande 

kritiken som riktats mot styrningsidealet ses som en början av en återgång till 

professionalismens ideal? Kan vi rent av i politiska reformer och i verksamhetens diskurs 

skönja en början till Lärarprofessionens Renässans? Denna fråga är såklart, precis som nästan 

alla stora och intressanta frågeställningar, alldeles för omfattande för att rymmas inom en 

kandidatuppsats. Men uppsatsen kan ändå ge kumulativa bidrag i form av utvidgande av 

analytiska ramverk för att analysera olika diskurser rörande professioner och i iaktagelsen av 

väsentliga variationer som vi bör ha i åtanke om vi är intresserade av att undersöka hur det 

professionella yrkesutövandet påverkas i praktiken. 

Studien har funnit att lagändringen lett till en formell ökning av lärares yrkesautonomi 

men att informella strukturer såsom till exempel tillit och differentierat socialt kapital gör att 

den formella implikationen av lagen förminskas. Vidare redovisas det stora skillnader i 

lärares upplevda autonomi mellan skolor med olika styrningssätt trots att de lyder under 

samma styrdokument. Skillnaden kan till stor del förklaras av den autonomi som rektorer 

fördelar till lärare men vi kan också se hur den kollegiala kulturen kan ha en påverkan. Mest 

tydligt blir det här när vi ser hur Johannesbäcksskolans lärare har behållit sin autonomi 

genom flera rektorsbyten.  
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Den här studien har även belyst hur lärare kan uppleva olika organisatoriska strukturer 

och har visat att det finns systematiska och organisationsmässiga skillnader mellan skolor 

trots att de lyder under samma styrdokument. I den organisation som präglas av en uppifrån 

korrigerande struktur så ser vi hur lärare har en anmälningskyldighet för utredning om 

särskilt stöd men att det särskilda stödet sedan utreds,  skapas och delegeras uppifrån, i det 

här fallet från specialpedagog. Lärare har dock ett betydande inflytande då vi sett att lärare 

lyckats ändra utformningen av det särskilda stödet till att bli mer praktiskt tillämpbart. 

Studien har också visat att den organisationsmässiga skillnaden kan upplevas ha en större 

effekt på lärares autonomi än lärarens faktiska yrkestitel har. 

Låt oss nu träda in i en normativ debatt. Givet att vi ser läraryrkets ökade status och 

professionalisering som en önskvärd strategi för att lösa rekryteringskrisen och ytterligare 

förbättra den svenska skolans resultat; vilken typ av organisationsstruktur bör vi föredra i den 

svenska skolan gällande åtgärdsprogrammet och det särskilda stödens upprättande? Lagtexten 

ger som sagt den enskilda skolan möjlighet att tillämpa både en uppifrån korrigerande och en 

uppifrån delegerande arbetsgång i sina arbetsprocesser med åtgärdsprogram. Vid en första 

anblick kan frågan verka ganska enkel att besvara med våran normativa utgångspunkt. 

Designen som tillämpas på Johannesbäcksskolan ger tydligt lärare mer autonomi och kontroll 

över de normativa ställningstagandena kring åtgärdsprogrammets utformning. Den här 

arbetsfördelningen verkar också föra med sig fördelar gällande hanteringen av konflikter 

mellan olika professioner i samma organisation, då t.ex. specialpedagoger skyddar sitt 

professionsområde via rektorns godkännande, samtidigt som specialpedagogen får svårare att 

styra över de rent pedagogiska frågorna.  

Men denna ökade autonomin sker såklart också till ett pris. Vi ser också att de 

administrativa uppgifterna för lärare på Johannesbäcksskolan är fler då de utöver de 

traditionella läraruppdragen också måste hinna med att skriva åtgärdsprogrammen. Valet 

mellan en uppifrån korrigerande respektive en uppifrån deligerande arbetsprocess blir med 

andra ord ett dilemma mellan ökade administrativa uppgifter och en minskad yrkesautonomi. 

Om vi vill avgöra vilken design som är bäst att tillämpa i en viss situation så måste vi därmed 

också ta ställning till vilken av dessa kostnader vi är beredda att ta.  

Vi finner en intressant iakttagelse i att lärare på båda skolor verkar föredrar det egna 

systemet framför den andra organisationsdesignen. Lärarna på Johannesbäcksskolan är 

positiva till deras stora ansvar i åtgärdsprogrammets upprättande och lyfter fram den ökade 
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administrativa bördan som någonting utvecklande. Lärarna på Rudbecksskolan å andra sidan 

är generellt sett nöjda med deras grad av autonomi, de beskriver yrkesstyrnigen beträffande 

exempelvis schemaläggning och arbetet med särskilt stöd som någonting naturligt som skapar 

tydlighet och känner sig inte lockade att byta in ytterligare yrkesautonomi i utbyte mot mer 

administrativa uppgifter.Vi kan därför föga förvånande se att personliga preferenser väger 

tungt när lärare värderar de olika systemens lämplighet mot varandra.  

 

6.1 Förslag till framtida forskning 

Uppsatsen har visat att det finns strukturella skillnader i den svenska skolan som är värda att 

undersöka vidare. Huruvida lärare skriver extra anpassningar och åtgärdsprogram eller inte på 

en skola verkar ha en stor betydelse för lärares upplevda yrkesautonomi och förekomsten av 

yrkesprofessionalism. Men hur ser fördelningen mellan dessa styrningsval ut på Svenska 

skolor och hur stor är effekten av denna variabel? Det här är en forskningsfråga som både kan 

och bör undersökas vidare med en kvantitativ ansats. Det går även att argumentera för att en 

replikerande kvalitativ studie med en liknande utgångspunkt bör göras, med syfte att 

kompletera några av de metodologiska tillkortakommandena som tagits upp i den här 

uppsatsen, exempelvis en uppsats med fler informanter, en jämförelse av skolor som inte 

blandar gymnasieskolor och grundskolor samt en triangulering av ett större antal dokument 

från fler av informanterna.  

Uppsatsens slutsatser leder oss också in oss i nya frågor på en högre abstraktionsnivå. 

Även de mest kritiska rösterna till NPMs påverkan på den offentliga förvaltningen bör se 

dessa förändringar i ljuset av det reformbehov som uppstod mot slutet av 1900-talet. Ett av 

NPMs största bidrag till den offentliga sektorn var att skapa en transparens i form av en mer 

regelmässig resultatrapportering och brukares inflytande över verksamheten. Det faktum att 

lärare ser dessa inslag som essentiella trots att det går att argumentera för att de har varit 

några av de största förlorarna i den här förändringen med avseende på en begränsad 

yrkesautonomi kan också ses som en indikator på förändringarnas nödvändighet. Det här gör 

att vi måste fråga oss vilken roll professionerna i den offentliga förvaltningen bör inta i 

kölvattnet av NPM-reformerna och styrningsidealets efterföljande kritik. Hur skapar vi 

strukturer för brukarinflytande utan att dessa strukturer samtidigt snedfördelar makten baserat 
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på socioekonomiska faktorer? Hur kan vi garantera professionernas diskretion i 

organisationer som blir allt mer resultatfokuserad utan att samtidigt öka de professionellas 

administrativa arbetsbörda? Det här är frågor som jag lämnar till framtida forskare att 

undersöka. 
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8. Bilagor 

8. 1 Intervjuguide 
 
Tema 1: Arbetet som lärare 
Vad gör du nu? 
Hur ser din arbetslivserfarenhet ut? 
Hur mycket upplever du att du får du bestämma över ditt eget dagliga arbete? 
 
Tema 2: Lärares syn på åtgärdsprogram 
Vad tänker du när jag säger åtgärdsprogram? Vad får du för känsla? 
Hur ser din tidigare erfarenhet av arbete med åtgärdsprogram ut? 
Vad är din roll i åtgärdsprogrammets och det särskilda stödets process? 

- Är du med i besluten som fattas i upprättandet ett program? 
- Hur stort väger ditt professionella omdömme? 

Hur upplever du utvärderingen och uppföljningen av åtgärdsprogramen? 
Har arbetet med åtgärdsprogram förändrats över tid? 

- På vilket sätt? 
- När började den här förändringen? 
- Har förändringen varit bra eller dålig? 
- Varför tror du att den här förändringen gjordes? 

 
Tema 4: Rektorer i åtgärdsprogrammets process 
Vilken roll har rektorn på din skola? 
Hur mycket kontroll över ditt arbete skulle du säga att rektorn har? 
Har rektorns roll förändrats över tid? 

- På vilket sätt? 
- När började den här förändringen? 
- Har förändringen varit bra eller dålig?  
- Varför tror du att den här förändringen gjordes? 

 
Tema 4: Arbetslag och elevhälsoteam i åtgärdsprogrammets process 
Vilken roll har arbetslaget i ditt arbete med åtgärdsprogram? 
 
Finns det tillfällen när arbetslaget och elevhälsoteamet har haft olika syn rörande ett åtgärdsprogram? 
 
Ibland ser jag ett behov och du vill kolla upp nu. 

- Hur skulle en sådan meningsskiljaktighet kunna se ut? 
- Hur har en sådan skillnad lösts?  

 
Tema 5: Åtgärdsprogrammets tydlighet 
Upplever du att ett åtgärdsprogram är tydligt med när det ska tillämpas och när det inte ska tillämpas? 

- Specifika situationer?  
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Upplever du att ett åtgärdsprogram är tydlig med vad åtgärden ska vara i ett givet fall? 
- Hur tydlig är formuleringen? 
- Hur mycket lämnas för egen tolkning? 

 
Om det finns det situationer där åtgärdsprogrammet varit otydligt, hur har du löst den situationen? 

- Har du använt ditt eget personliga omdömme? 
- Har du tagit upp frågan i lärarlaget? 
- Har frågan lyfts i elevhälsoteamet? 
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8.2 Exempel på äldre och nyare extra anpassningar på 
Rudbecksgymnasiet 

Äldre Nyare 

Möjlighet till en tydliggörande och en  
konkret pedagogik. 

Behöver få hjälp med att komma igång med 
lektionsuppgifter. Hon vill veta vad som 
förväntas av henne att hon ska göra.* 

Möjlighet till en klar återkommande struktur 
i elevens vardag. 

En lista på hur uppgiften ska göras dvs en 
beskrivning eller en planering i 
pappersformat. 

Möjlighet till avgränsade, tydliga 
arbetsuppgifter och korta arbetspass där 
man tar hänsyn till elevens begränsande 
uthållighet. 

Eleven behöver sitta längst bak i 
klassrummet pga av sin oro och ångest. Är 
mycket känslig för yttre stimuli. 

 

Möjlighet till kortfattade och entydiga 
instruktioner. 

Ha sin telefon på lektionstid med hörlurar 
och lyssna på musik 

*Värt att notera är att de nyare anpassningarna inte är omskrivningar av de äldre utan självständiga 
exempel på hur formuleringen har förändrats innan och efter lärarkollegiets synpunkter. 
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