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Abstract 

All children in Sweden have the right to good education which is adapted to their 

abilities. In 2014 parts of the law concerning the school changed. The purpose was to 

help the municipality and the principal on focus to their responsibility to adjust the 

school for pupils different ability to learn. In accordance with the prepartoratory 

work for pupils (Prop 2009/2010:165), pupil health will contribute to creating 

environments that promote pupils development. It also stresses the schools 

responsibility for removing obstacles that hinder a student’s learning and 

development. In my role as a principal, I see that all students who need extra 

customization don’t always gets it. Colleagues, both in my own municipality and in 

other parts of the country, also find it difficult to insure to what extent there is need 

for customization. My purpose was investigate the Principals role in leading the work 

towards health, for example trough additional adjustments for pupils. The issues was: 

How is the organization structured? How does the principal work regarding 

additional adjustments? What can the principal do to ensure that the pupils in need 

gets it? I have limited the study to focus on adjustments within the classroom. The 

method used for the survey is telephone interviews and the analyses is based on a 

system theoretical created by Hoy & Miskell (2008) that consists of multiple parts. In 

order for the results of an organization to be positive, efforts must be made in areas of 

structure, culture, political systems and the individual. Structure stands for the 

formal system, culture for values within the organization, political system for the 

power of instruments and the individual represents experience and motivation. When 

I analyzed the answers from the interviews, two areas could be clearly seen related to 

the culture dimension; the way the teacher sees the student, and that the teachers 

wants someone else to take care of the students in need for extra adjustments. Other 

important observations where: Structure - The common denominator was that all 

units had health team. What emerged was that an activity plan with assignments and 

responsibilities clearly defined was important in the process, both for staff and the 

principal. The individual - Individuals have their own experience and carry their own 

history and value base. The difference in the value base of educators sets the frame 

for the possibility for an effective learning process. Principal´s Role: The Principal 

has the overall responsibility to emphasize the importance of a good organization and 

to implement this.  
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1 Inledning 

År 2011 kom det en ny läroplan Lgr-11, denna läroplan ersatte den tidigare Lpo-94. 

Läroplanen utgår från en ansvarsfördelning där staten anger de övergripande målen 

och riktlinjerna i skolverksamheten och kommunerna svarar för genomförandet. 

Läroplanen bygger på skollagen. I Skollagen 1 kap. 4§ (2010:800) finns de 

grundläggande bestämmelserna om hur offentliga skolväsendet för barn och 

ungdomar ska utformas. Alla barn ska ha lika tillgång till utbildning och, inom varje 

skolform, få en likvärdig utbildning. Från och med 1 juli 2014 skärptes delar av 

skollagen i syfte att uppmärksamma det ansvar som huvudmän, rektorer och övrig 

berörd skolpersonal har för att vid resursfördelning, organisation och val av metoder 

och arbetssätt anpassa verksamheten till barns och elevers skilda förutsättningar och 

behov. Regleringen innebär att skolan inte kan nöja sig med att en elev når den lägsta 

godtagbara kunskapsnivån utan eleven ska få ledning och stimulans för att nå så 

långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Även elever som lätt når de kunskapskrav 

som minst ska uppnås ska få ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 

kunskapsutveckling. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. 

Elevhälsan ska enligt förarbeten till Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och 

trygghet (prop 2009/2010: 165) bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas 

lärande, utveckling och hälsa. Den har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för 

varje enskild elevs lärande och utveckling. Elevhälsan ska också arbeta med mer 

generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans 

värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol 

och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning.  

 

Enligt skollagen Ska Elevhälsan omfatta medicinska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. Det innebär att det ska finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator samt personal som kan ge specialpedagogiska 

insatser. Skollagen (2010:800). 

 

En central del för elevhälsoarbetet utgör att tillsammans med lärarna kartlägga, 

analysera, och utveckla arbetet kring eleverna både i ett åtgärdande men också ett 

förebyggande och hälsofrämjande fokus. De olika professionerna kan bidra med sitt 

perspektiv för att stimulera utveckling och lärande (Partanen, (2012).  

Elevhälsoarbetet bedrivs inte bara av elevhälsans personal utan även av lärarna i 
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vardagen. Lärandeuppdraget ägs av lärarna. Elevhälsouppdraget har lärarna och 

elevhälsan gemensamt. Rektor har det yttersta ansvaret och befogenheter i båda 

uppdragen vid skolan. (Ibid). Jag har gjort den erfarenheten att när samtal om extra 

anpassningar uppkommer så hamnar samtalet ofta i verksamheten för elevhälsan. 

 

Inom skolan måste vi reflektera över hur vi ser på våra elever, på deras föräldrar och 

vem som har ansvaret om något inte fungerar som det ska. Det är lätt att hamna i en 

”någonannanism” att någon annan har ansvaret att lösa saken. Vem som anses vara 

den andra varierar mellan skolledning, specialpedagog/speciallärare eleven föräldern 

osv. Pedagogens arbete är inte längre ett ensamarbete utan ett teamarbete och att 

allas kompetenser är viktiga (Lundin, 2017). 

 

Jag arbetar som rektor i en norrländsk kommun och ansvarar för två skolenheter från 

förskoleklass till årskurs 6. I mitt uppdrag ser jag att alla elever som har behov av 

extra anpassning inom ramen för den ordinarie undervisningen inte alltid får det.  

Jag har pratat med kollegor både i min egen kommun och andra kommuner i landet 

och de upplever också att det är svårt att, i sitt ansvar och roll som rektor få grepp om 

i vilken omfattning elever som behöver det, verkligen får extra anpassning inom 

ramen för den ordinarie klassrumsundervisningen.  

 

Eftersom denna uppsats skrivs ur ett emperinära ledarperspektiv så vill jag 

undersöka hur tio rektorer från Sundsvall i söder till Kiruna i norr leder arbetet 

gällande extra anpassning för eleverna, hur rektor vet att elever som behöver 

anpassning får det samt vad rektor själv kan göra för att säkerställa den extra 

anpassningen. Som en liten bonus har det också framkommit förslag som kan vara 

stöd för rektor i arbetet med extra anpassningar.  

 

För att en elev ska känna att han/hon klarar skolan (når kunskapsmålen) så är det 

viktigt att eleverna får det stöd de behöver. Det stödet kan bestå av olika delar. För att 

tydliggöra dessa delar har elevhälsan en viktig roll (se t.ex Törnsen, 2018).  

 

I uppsatsen kommer extra anpassningar att stå i fokus men för att få en helhetsbild 

av åtgärder i skolan, så behöver arbetet med elevhälsa och till viss del även särskilt 

stöd beröras. I skolverkets allmänna råd, Arbete med extra anpassningar, särskilt 
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stöd och åtgärdsprogram (2014)står att innan skolan riktar stödinsatser mot 

individer är det viktigt att se över hur organinsationen runt eleven ser ut. En 

förändring i organisationen kan ibland räcka för vidare utveckling hos enskild elev. 

Ibland behövs individuellt stöd som extra anpassning inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. Ibland kan särskilt stöd vara motiverat. Det är viktigt att förstå 

skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd. Jag hör att en del använder 

uttrycket extra stöd, vilket kan blandas ihop med extra anpassningar, och därmed 

inte har samma betydelse.  Extra stöd är samma sak som särskilt stöd. En kort 

historik kring särskilt stöd finns under bakgrunden i uppsatsen. Som tidigare nämnts 

så är det centrala i uppsatsen rektors arbete gällande extra anpassningar. Elever som 

behöver det har rätt till extra anpassning inom ramen för ordinarie 

klassrumsundervisning. Elevhälsan börjar redan i klassrummet (Gustafsson,  

2009).  

Hur vet rektor att elever får de anpassningar och stöd som de behöver?  
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2 Syfte 

Att undersöka rektors roll att leda arbetet med extra anpassningar i klassrummet 

med stöd av elevhälsan, för elever i skolan som han/hon är ansvarig för.  

Frågeställningar 
 

 Hur är organisationen uppbyggd vid den skola som rektor svarar för? 

 Hur leder rektor arbetet på sin/sina skolor gällande extra anpassning? 

 Hur vet rektor att elever som är i behov av extra anpassning verkligen får det? 

 Vad kan rektor själv göra för att säkerställa att de elever som är i behov av 

extra anpassning får det? 

Avgränsningar 
 

Jag har valt att begränsa undersökningen till att fokusera på extra anpassningar inom 

ramen för klassrumsundervisningen.  Särskilt stöd där åtgärdsprogram upprättas 

kommer att beröras i väldigt liten grad. 
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3 Policys och tidigare forskning 

3.1 Rektors uppdrag 

Enligt skolverket har rektor en central roll i genomförandet av det nationella 

utbildningsuppdraget. Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och 

övrig personal har rektor enligt läroplanerna det övergripande ansvaret för 

verksamheten där även extra anpassningar inom ramen för ordinarie 

klassrumsundervisning ingår. Utifrån de förutsättningar som huvudmannen ger är 

det rektor, som tillsammans med lärarna, ska ge skolarbetet struktur och innehåll. 

Elevhälsan är ett team som finns inom skolan och som genom sin tvärprofessionalitet 

ger en riktning i hur skolan ska arbeta. Rektor är ansvarig för skolans resultat och för 

att uppföljning och utvärdering sker i förhållande till de nationella målen. Enligt 

skollagen ska rektor hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan och särskilt 

verka för att utbildningen utvecklas. 

 

3.2 Rektors roll och ansvar 

Det pedagogiska arbetet vid en skollenhet ska leds och samordnas av rektor. Rektor 

ska verka för att utbildningen utvecklas. Rektor beslutar om sin enhets inre 

organisation och fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda 

föreskrifter och skollagen (Skollagen 2010:800). Skoljuridik och myndighets-

utövning, mål- och resultatstyrning samt skolledarskap är centrala för 

skolledarskapets praktiska genomförande. De är starkt relaterade till varandra och 

rektor måste kunna hantera dem tillsammans då de bildar ett komplext system. För 

att kunna uppfylla det nationella uppdraget är det viktigt att rektor har god kunskap 

om sitt ansvar enligt skollag, läroplan eller annan författning. Rektor måste därför 

förstå det ansvar som följer med den egna yrkesrollen. Rektor ska också hantera den 

egna skolans uppdrag och vara väl förtrogen med såväl de generella som de specifika 

förutsättningar som utgör grunden för den egna skolans arbete. En utmaning för 

rektor är att till det nationella skoluppdraget knyta kraven från huvudmannen och de 

krav som den egna skolans verksamhet och dess utveckling ställer (Skolverket, 2015 

).  Rektor behöver förstå sin egen och skolans roll, dela de grundläggande värderingar 

som uttrycker det som är viktigt för skolans sätt att arbeta och kunna omsätta dessa 

värderingar i handling. De generella förutsättningarna gäller för alla skolformer. Det 

tydligaste exemplet utgörs av de lagar och förordningar som reglerar skolans arbete. I 

dessa uttrycks uppdraget och de principer som finns för genomförandet. De specifika 
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förutsättningarna som finns för den egna skolan har att göra med skolans tradition 

och historia, dess arbetsklimat, personalgruppens och elevgruppens 

sammansättning, geografiska förhållanden, de lokala politiska besluten och andra 

förhållanden.  

Rektors uppdrag kräver en djupgående insikt i och kunskap om de många 

deluppgifter som ska utföras inom skolan. Rektor behöver också insikt i hur de olika 

delarna förhåller sig till varandra och interagerar. Det är rektors uppgift och ansvar 

att få skolan som helhet att fungera väl (Ibid). Rektorsbefattningen förutsätter att 

rektor kan överblicka de förutsättningar som råder samt använda och utveckla dessa 

förutsättningar så att verkningsfulla pedagogiska processer kan bedrivas på skolan. 

Det förutsätter att rektor frigör tid till pedagogerna för att kunna samverka, och att 

utsedd ansvarig rapporterar tillbaka till rektor. Samverkan är ett kollegialt lärande 

som inte ska underskattas. Det jag upplevt är att det är en fördel för rektor att delta i 

pedagogernas träffar för att få en tydligare bild, men det kan också vara hämmande 

för pedagogerna till en början (Skolverket, 2016).  

 

Rektor behöver i arbetet med lärare, annan personal och elever se till att alla har en 

djup kunskap om målen och att resultaten sammanställs och bedöms. Rektor ska leda 

skolans inre arbete så att en hög kvalitet både kan bibehållas och utvecklas. Rektors 

arbete, som det uttrycks i avsnitten om rektors uppdrag och rektors roll och ansvar, 

tydliggör rektorsfunktionens komplexa arbetsuppgifter. Elevhälsoarbetet har inte 

alltid varit det viktigaste för en rektor.  

 

I tidigare studier av rektors ledarskap av elevhälsan visade sig ledarskapet av elevhälsan 

varken vara en högprioriterad eller integrerad del av rektors ledarskap utan något ”vid 

sidan om”. Det är däremot tydligt att elevhälsans professioner anser att rektors 

ledarskap har betydelse. Både i arbetet med att höja elevhälsokompetensen och i arbetet 

med att förbättra elevhälsoarbetet i skolan.  

(Törnsen, 2018. Sid 82) 

 

En rektor har ansvar för sin enhets inre organisation och att fördela resurser utifrån 

barns och elevers olika förutsättningar och behov. Eftersom rektor leder skolans 

arbete så är det oftast också rektor som leder det lokala elevhälsoarbetet. Rektor kan 

delegera detta uppdrag till någon vid skolenheten som har tillräcklig kompetens och 

erfarenhet att ta denna uppgift. I skollagen (2010:800 kap.2 25 §) står att det för eleverna 
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i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa.  Det står också att 

elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och 

hälsofrämjande. Rektor har uppdraget att möjliggöra ett förebyggande och 

hälsofrämjande arbete. Det kan vara svårt för rektor att själv veta i vad behoven 

ligger, så ett väl fungerande elevhälsoteam är viktigt, men det tar tid att bygga upp 

och tydliggöra de olika rollerna i teamet. Det centrala för alla i teamet är elevernas 

utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.  

 

Forskning om elevhälsoteams arbete saknas i stor utsträckning i Sverige. Den 

forskning som finns har gjorts innan den nya skollagen trädde i kraft och har handlat 

om hur samarbetet sett ut och vad man diskuterat vid dessa elevhälsomöten 

(Hylander, 2018). De olika professionerna inom elevhälsan har inte lyft sin specifika 

kunskap. Det är i de gemensamma diskussionerna som alla kompetenser kommer 

fram och rektor får en bild av hur det ser ut i klassrummet. I samtal med rektorer i 

allmänhet så framkommer det att det är svårt att hinna göra i 

klassrumsobservationer. Om det görs besök så är de ofta korta och då är det svårt att 

se om extra anpassningar verkligen genomförs. Behovet av anpassning kanske bara 

finns vid vissa moment. 

 

3.3 Extra anpassningar och särskilt stöd 

För att få en förståelse för skillnaden i extra anpassning och särskilt stöd samt när 

åtgärdsprogram ska upprättas förklaras skillnaderna kort nedan. För utförlig 

beskrivning se även Skolverkets Allmänna råd, Arbete med extra anpassningar, 

särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014) sid 10 och 11.  

 

Extra anpassning innebär ett stöd av mindre art och kan oftast ges av pedagogen eller 

annan skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Inget formellt 

beslut behöver tas om extra anpassningar. Särskilt stöd är ett mer avancerat stöd. Det 

är oftast inte möjligt för pedagog eller övrig skolpersonal att ge stödet inom ramen för 

ordinarie undervisning. När en elev omfattas av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram 

upprättas. För särskilt stöd krävs ett formellt beslut. Bestämmelserna om särskilt 

stöd gäller för elever i alla skolformer som berörs av de här allmänna råden, förutom 
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kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska 

för invandrare. Bestämmelserna gäller även för fritidshemmet.
 
Särskilt stöd beslutas 

av rektor och dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Extra stöd och extra anpassningar 

blandas ofta ihop. Extra stöd är samma sak som särskilt stöd och kräver ett formellt 

beslut. Extra anpassningar kräver inte ett formellt beslut av rektor. Extra 

anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning i klassrummet initieras av 

ordinarie lärare. Det ska rapporteras till rektor och skrivas in i den individuella 

utvecklingsplanen som alla elever har. Den ordinarie läraren kan ta stöd av 

elevhälsoteamet eller delar av detta när extra anpassningar ska genomföras. Det finns 

inga speciella förutsättningar som krävs för att få extra anpassningar i klassrummet. 

Behovet i klassrummet är tillräckligt. Att rektor ska känna till de extra anpassningar 

som finns för eleverna är viktigt då det är en del av rektors uppdrag. Det kan vara en 

utmaning för rektor att veta vad som händer i klassrummet.  

3.4 Normalitet och olika syn på specialpedagogik 

För att rektor ska kunna ställa rätt frågor kring hur pedagogerna arbetar med 

eleverna är det till stor hjälp att känna till vår historia inom skolan och främst hur vi 

sett på elever och svårigheter. Persson (1998) beskriver tre specialpedagogiska 

paradigm nämligen det medicinskt-psykologiska, det socio-politiska och det 

organisatoriska. I samtliga perspektiv patologiserar man ett objekt som man bedömer 

kräver behandling. Skillnaden mellan paradigmen är att objekten som ska botas 

skiftar. I det medicinskt-pedagogiska paradigmet är det eleven som äger problemet, i 

det socio-politiska paradigmet är det samhällsproblem som måste rättas till och 

slutligen i det organisatoriska paradigmet finns problemen i skolans organisation. 

Vid skolor och intuitioner förekommer ofta fler än ett paradigm samtidigt. Olika 

uppfattningar, företrädda av olika yrkesgrupper och individer i en skola, ska ges 

möjlighet att samtala och konfronteras med varandra. Detta för att via dialog finna ny 

kunskap och förstående som leder till nya strategier och alternativa handlingsramar 

(Ibid).  

 

Samtliga av de ovan berörda paradigmen benämns av Emanuelsson (2001) som 

kategoriska. När skolan utnämner sina avvikare görs detta inte med några onda 

avsikter menar han, istället är det tvärt om ett led i att skapa nya resurser för att 

kunna hjälpa eleven. Under de senaste decennierna har även ett relationellt paradigm 

vuxit fram som utgår från en pedagogiskt formulerad tankemodell. Det handlar inte 
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om ett paradigmskifte, menar Emanuelsson, utan att verkligheten visar att båda 

perspektiven finns företrädda. Svårigheten i undervisningssituationen är att hantera 

mångfalden av olikheter hos eleverna. Denna differentiering är i första hand ett 

problem för pedagogerna, menar han.   

 

Gustafsson (2009) menar att Allt handlar om vad vi lägger in i begreppet normalitet 

(s.91). Han beskriver att skolan oftast utgår från normalfördelningskurvan i synen på 

eleven och dess hälsa. Ett exempel som han ger är elevernas läs- och skrivförmåga. 

Han säger att det finns en debatt i samhället där man från och till menat att elever 

lämnar skolan utan att lärt sig läsa och skriva. Gustavsson håller inte med om detta 

och hävdar att elevernas läs- och skrivsvårigheter blivit tydligare på grund av dagens 

undervisning. Gustafsson säger vidare att gränsen för vad som skall anses vara 

”normalt” i en normalfördelningskurva håller på att förändras, då allt fler elever 

hamnar inom kategorin för onormalt. Det har blivit allt mer normalt att vara onormal 

(Ibid). 

 

Sammantaget har ovanstående referenser belyst områden som är av relevans för 

denna uppsats. Det är svårt för mig tro att eleverna förändrats så mycket över tid, att 

dåtidens elever inte hade samma svårigheter som dagens elever. Jag anser istället att 

kraven är högre och annorlunda och då blir svårigheter synliga, vilket i ett tidigare 

samhälle inte sågs som svårigheter. I princip alla fick ett arbete när det lämnade 

grundskolan. De som inte var teoretiker sökte sig till mer praktiska yrken. Dagens 

samhällsutveckling med avancerad teknik har gjort att det krävs en teoretisk 

utbildning oavsett yrkesval. Rektor ska organisera och strukturera så att alla elever 

kan nå så långt som möjligt i sina studier. Rektor måste vara den som har 

helhetsperspektivet och kan följa upp och styra arbetet utifrån vad som kommer fram 

i uppföljningarna. Genom att vara aktiv och engagerad i sitt uppdrag kan rektor göra 

mycket för eleverna. Team som samverkar och når ända ut i klassrummen borgar för 

en bra lärmiljö som följs upp kontinuerligt för bästa resultat.  

 

 3.5 En skola för alla 

I Likvärdighet i en skola för alla (Skolverket, 2002) lyfts frågan om vad som menas 

med en skola för alla. 
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Alla ska ha lika möjligheter, men till vad? Och vad sker om man i skolan betonar att alla 

dels ska få lika möjligheter och dels ska var och ens intressen och förmågor tas till vara? 

För det första har alla inte lika möjligheter när de börjar skolan. Klassbakgrund och 

andra faktorer påverkar detta. För det andra är också de intressen och förmågor man 

har starkt knutna till just denna bakgrund. Våra fria val eller intressen är sålunda inte 

så ”fria” (Skolverket, 2002 s.77)  

 

Skolan ska vara avsedd för alla (Haug, 1998). Alla ska kunna uppleva skolan som sin, 

få ett utbyte och trivas i densamma. Under skoltiden ska eleverna kunna skaffa sig 

insikter, duglighet, attityder och kunskaper samt ett socialt nätverk. Skolan försöker 

tillrättalägga möjligheterna för eleven att tillgodogöra sig studierna genom ökade 

resurser, individen får stärka sina svagare sidor och lyfta fram de starka. Haug säger 

fortsättningsvis att i utbildningspolitiken har man utgått ifrån välfärdsstatens 

generella fördelningspolitik. Den innebär att var och en efter förmåga och behov ska 

få det den behöver av utbildning i grundskolan. För att genomföra detta tillgriper 

man en kompensatorisk lösning, detta har visat sig vara både stigmatiserande 

(märkande) och orealistiskt. Den är stigmatiserande på det sättet att eleverna blir 

särbehandlade. Den är också orealistisk i de fall där det inte går att kompensera 

förlusterna. Kompensationen fungerar inte riktigt som man tänkt sig för många av 

eleverna. Elever som har fått specialundervisning blir ofta stämplade och får en 

utanförposition för resten av skoltiden. Rektors roll är att tillse vidare kunskaper hos 

pedagogerna så att ett stigmatiserande undervisningssätt inte används.  

 

Alternativet till kompensation som princip för social rättvisa är det demokratiska 

deltagarperspektivet. Att det vilar på en demokratisk grund betyder att alla grupper 

av befolkning går i samma skola och förhandlar om det som sker där. Detta skapar 

ömsesidiga intressen och förtroende, som i sin tur leder till balans som är 

förutsättningen för att bygga ett stabilt samhälle. De åtgärder som vidtas i skolan 

måste bygga på ömsesidig respekt för olika behov. Det innebär att om man själv 

accepterar andra och deras behov blir man själv accepterad (Haug, 1998). Hjörne, 

Sälsjö (2013) menar att barn som inte passar in alltid har funnits och kommer alltid 

att finnas, det är med andra ord en tidlös fråga. De menar att det intressanta i 

sammanhanget är hur det arbetas med dessa frågor så att skolan utvecklas till att 

kunna möta barn med olika förutsättningar, så att de hittar sin roll i en skola för alla. 

Elever som inte kunnat leva upp till förväntningarna att klara kraven i det ”vanliga 
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klassrummet” har placerats i miljöer med andra förväntningar. Gränserna för 

normalitet avgörs vid elevhälsoteamet där möjligheter och livschanser fördelas och 

som på detta sätt blir en grindvakt till samhället (Ibid). Det är därför viktigt att 

elevhälsoteamen är multiprofessionella. Rektors roll är dock central. Kornhall (2015) 

menar att det inte går att komma ifrån att det viktigaste i rektorsuppdraget är att göra 

det möjligt för pedagogerna att göra det bästa för eleverna i varje klassrum. Han 

fortsätter med att man har pekat på rektors viktiga roll som visionär och att det gäller 

att få alla med på samma tåg. Forskning har snarare visat att rektorer som engagerar 

sig i vad pedagogerna gör och pedagoger som får möjlighet att utvecklas i sitt yrke är 

de lärare som har störst effekt på elevernas lärande enligt Kornhall. Vidare 

ifrågasätter han hur det är möjligt för en rektor att leda ett centralt arbete om 

han/hon aldrig vistas i klassrummet där det viktigaste händer. Det finns sällan enkla 

svar som kan appliceras direkt på alla elevers lärande men vetenskap och beprövad 

erfarenhet är en bra plattform för skolutveckling. Några sådana saker är kollegialt 

lärande, att rektor har koll på forskningen och tidiga insatser.  För att komma in i ett 

tidigt skede behövs rutiner för tidiga mätningar. Kornhall poängterar hur viktigt det 

är att prioritera elevhälsan. Han går så långt att han säger att elevhälsoarbetet är 

navet i en välfungerande skola. Han fortsätter med vikten av att organisera arbetet på 

ett sätt så att pedagogerna vet var de ska vända sig så att inga individer eller grupper 

blir oupptäckta, att studieresultat följs upp och att inga kränkningar eller mobbing 

sker, vilket är rektors viktigaste uppgifter (Ibid).  

 

3.6 Vägen till extra anpassning 

För att få till en överskådlig struktur av rapportens syfte har Hoy och Miskels (2008) 

systemteoretiska modell använts. Hoy & Miskels modell visar på en helhet bestående 

av många delar, där var och en av delarna i relation till varandra samt helheten 

påverkar en skolas resultat. Deras modell kommer också att användas i analysen av 

det insamlade empiriska materialet. I centrum finns organisationsutformningen som 

består av struktur, kultur, politiskt system samt individen. I organisationen ska 

utbildning och lärande ske. Beroende av förutsättningarna finns ett resultat. För att 

resultaten i en organisation ska bli övervägande positiva så krävs att satsningar görs 

på alla fyra områden struktur, kultur, politiska system och individen. Struktur står för 

det formella systemet, kultur för värderingar inom organisationen, politiskt system 
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för makt och intressen och individen står för upplevelse och motivation  (Hoy & 

Miskel, figur 1) 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur1.  Systemteoretisk modell Hoy, W.K. & Miskel, C.G. (2008). Educational Administration. 

Theory, Research and Practice. New York: Mc Graw – Hill. 

 

3.6.1 Struktur 

Strukturen i en omvandlingsprocess handlar om formella byråkratiska förväntningar 

som är skapade för att uppfylla organisationens mål (Hoy & Miskel, 2008). Det kan 

handla om grupp- och klassammansättning, styrdokument, scheman och så vidare. 

På detta sätt upplevs organisationen vara en formell auktoritet. För att ett lärande i 

organisationen ska kunna ske behövs samverkan mellan pedagogerna, mellan elever 

och pedagoger, skola hem osv, en utveckling möjliggörs. Allt detta sammantaget 

präglar hur pedagogerna ser på elevens lärande och därmed genomför extra 

anpassning inom ramen för ordinarie klassrumsundervisning (Hjörne, Sälsjö, 2013). 

Tid för klassobservationer kan vara svårt att få till, när andra akuta frågor ligger på 

skrivbordet. En annan utmaning kan vara att utveckla en fungerande elevhälsa med 

övriga deltagare i elevhälsoteamet. 
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Strukturer och rutiner är några delar av kännetecken i en organisation enligt Hoy & 

Miskel, (2008). Kommunala verksamhetsplaner för central elevhälsa och lokala 

verksamhetsplaner för elevhälsan är exempel på detta. Eftersom elevhälsan börjar i 

klassrummet är det viktigt att pedagogen och arbetslaget fungerar bra då detta 

påverkar graden av måluppfyllelsen hos eleverna (Wheelan & Tilin, 1999). 

 

Alla arbetslag utvecklar inte en bra samarbetskultur, vilket gör att var och en sköter 

sitt. Det kan vara en kollegial bra stämning men kollegiets samlade kunskaper nyttjas 

inte. Detta gäller både lärarkollegier, elevhälsan samt rektors ledningsgrupp och 

övriga ledningsgrupper (Partanen, 2012). Verksamhetsplanen för den lokala 

elevhälsan är ett stöd i att förstå hur organisationen i elevhälsan i en kommun är 

uppbyggd och hur den lokala elevhälsan upprättat sin struktur och rutiner och 

arbetar utifrån dem( Sammanfattning av ett exempel på rutin och uppdrag inom 

elevhälsan se bilaga 2).  Verksamhetsplanen ska säkerställa att eleverna får en 

likvärdig elevhälsa av god kvalitét samt att uppnå en ökad samsyn och samordning av 

elevhälsoarbetet hos huvudmannen.  Verksamhetsplanen ska också ge stöd i att 

kvalitetssäkra elevhälsan och vara ett stöd för rektorn och personalen i 

elevhälsoarbetet samt säkra en trygg skolmiljö som ger förutsättningar för alla elevers 

utveckling och lärande och att förebygger ohälsa.  

 

För att den lokala elevhälsan ska nå sitt syfte att skapa en positiv lärandemiljö för 

eleven med rätt till en psykisk och social miljö som skapar studiero och ger eleven 

möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar, så behövs 

tydliga riktlinjer. Rektors ansvar är att skapa och tydliggöra samt att implementera 

dessa riktlinjer. Variationer finns mellan skolor och kommuner men en vanlig rutin 

är att elevhälsoarbetet startar i klassrummet och alla vuxna runt eleven har ansvar för 

att uppmärksamma och tillrättalägga för eleven såväl i grupp såväl som för individ.  

Arbetslaget hjälps åt med frågor kring elever och deras pedagogiska utveckling. Den 

Lokala elevhälsan finns vid enheterna och frågor som arbetslaget inte själva kan lösa 

lyfts hit. Centrala elevhälsan finns tillgänglig för konsultation eller ärenden som den 

lokala elevhälsan inte kommit vidare med.  Vid den centrala elevhälsan finns också 

Logoped, psykolog och specialpedagoger som är specialiserade på språk, hörsel och 

syn. Centrala elevhälsan kan också bistå med skolläkare och datatek.  
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Rektor finns i alla fyra cirklar utifrån behov och karaktär av frågeställning, dock alltid 

vid den egna enheten och Lokala elevhälsan.( Figur 2) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Elevhälsan i ett helhetsperspektiv 

 

3.6.2 Kultur 

Kulturen verifieras enligt Hoy & Miskel (2008) som något gemensamt. Inom 

organisationen utvecklas en egen kultur där personerna i organisationen har lika 

värderingar, normer och tankar. Vid många skolor sägs kulturen sitta i väggarna då 

grundläggande värderingar inte alltid är synliga, då blir kulturen ofta trögrörlig och 

svår att förändra.  

 

Kultur också har en dialektisk karaktär, människor bär inte bara på kulturen utan 

skapar och återskapar kultur (Höög & Johansson, 2011).  Med utgångspunkt i dessa 

tankar så är det förklarligt varför det tar så lång tid att få till stånd en förändring. 

Människan delvis återskapar sin kultur. 

 

Elevhälsan börjar idag i klassrummet och den enskilde pedagogen, medan det 

tidigare var vanligt att en annan profession tog över när pedagogen tyckte att det blev 

för svårt och ingick inom ett annat professionsområde. Förutom äldre traditioner 

inom skolan så blir också den enskilde pedagogens normer och värden tydliga. Det är 

inte ovanligt att som rektor, fortfarande få förklara till enskilda pedagoger att det inte 

spelar någon roll hur eleven har det hemma, vi ska ändå lotsa eleven i mål. Partanen 

(2012) säger att normer och värden inte utvecklas oberoende av den aktuella 

arbetssituationen, skolans resurser och utmaningar i arbetet. Det är lätt att 

Klassrum 
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omorganisationer, nedskärningar och sjunkande resultat utvecklar negativa normer 

och blir en ohälsosam arbetsplats för personal och elever. Normer och värden är en 

viktig skyddsfaktor mot påfrestningar i arbetet. Hur kan då ett positivt 

förändringsarbete komma till stånd? 

Normer och värden, det vill säga värdegrunden vid en skola syns tydligt i hur 

personalen tänker, samspelar och talar med varandra samt hur personalen förhåller 

sig till sitt uppdrag såväl i motgång såväl som i medgång.  Energi och hopp skapas 

genom sammanhållning och vi-känsla. Negativ värdegrund kan splittra arbetslaget 

och skapa en känsla av hopplöshet. Detta syns speciellt i arbetet kring elever i behov 

av stöd och extra insatser. Värdegrunden vid en skola visar sig tydligt i och omkring 

elevhälsoarbetet (Ibid). Det kan vara känsliga och mindre känsliga saker som behöver 

lyftas upp i ljuset för att vi ska bli medvetna om vad som påverkar oss. Här har rektor 

och de enskilda pedagogerna tillsammans ett ansvar för att lyfta de olika typerna av 

frågor. Det kan också behövas en organisationsförändring för att möjliggöra ett väl 

grundat kollegialt samarbete till gagn för eleverna.   

 

3.6.3 Makt  

Den systemteoretisk modellen över skolan innehåller en del av 

omvandlingsprocessen politiskt system, vilket kan jämställas med makt snarare än 

partipolitik (Hoy & Miskel, 2008).  Den input som det politiska systemet tillför 

omvandlingsprocessen är stor och påverkar processerna i verksamheten.  I skolans 

styrdokument står att läsa om elevhälsan, Skollagen (SFS 2010:800) kapitel 2 § 25 

säger bland annat att elevhälsan ska omfattas av medicinska, psykologiska, 

psykosociala och pedagogiska insatser. Elevhälsan ska dessutom vara förebyggande 

och hälsofrämjande och elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Det 

är inte alltid rektor på sin enhet som är chef för delar av personalen. Vid mindre 

enheter så kan en högstadierektor eller annan rektor vid låg- eller mellanstadieskola 

vara chef för kurator. Det kan vara krångligt med olika chefer för personer i samma 

team då variationer i tex rutiner finns.  Särskilt chefsuppdrag finns oftast också för 

den centrala elevhälsan där skolsköterska och skolläkare samt skolpsykolog ingår. 

Inom skolan så gäller inte bara de statliga målen som skollagen utan även 

kommunallagen. Politiker fattar beslut utifrån en vision och uppställda mål. Kedjan 

blir lång och en länk som inte riktigt fungerar kan få systemet att fallera.  Tydligt blir 

också om de olika nivåerna har olika- eller för många mål, inte minst inom 
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elevhälsan. Frågor som behöver besvaras är vad vi har för mål, hur kommer vi dit och 

vad behöver vi göra för att det ska ske? 

Dessutom behövs svar på vad rektor och verksamhetschef, skolchef och politiker ska 

göra. Figur 3.)  

 

 
 
Elev  

        
                                    Pedagog        Vad har vi för mål?  

Vad behöver vi göra för att det 
ska ske,  

                                     Arbetslagsledare        hur kommer vi dit? 
   
                                            Rektor         Vad behöver jag som rektor     
                                                 göra? 
                                           VC              Vad behöver vc göra? 
  (verksamhetschef) 

Skolchef  
 
Politiker  

   
 
Figur 3.  Målkedja 

 

Det finns risk för att de olika länkarna i kedjan får informella ledare för att det inte 

går att ha kontroll på alla de olika målen. Egna mål sätts upp i varje länk och 

kommunikationen mellan länkarna är inte optimal. 

 

3.6.4 Individen 

Hoy och Miskel (2008) lyfter perspektivet individ, oavsett position, som 

nyckelpersonen i ett socialt system. Individen finns i systemet och har med sig sina 

individuella behov, övertygelser och kognitiva förståelse för vad arbetet innebär. För 

att uppnå organisationens målbild bidrar individen med sina tankar och sin 

kompetens. Motivation för arbetet utgör den viktigaste drivkraften för individen i en 

organisation och därför försöker individen skapa en meningsfull och 

sammanhängande helhet av arbetet oavsett dess komplexitet. Individens motivation 

påverkas av faktorer som övertygelser, kontroll, kompetens, individuella mål och 

förväntningar.  Centralt för all personal inom skolan är elevens välmående för att 

eleven ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sin förmåga. Som individ bär 



21 
  

vi med oss en egen historia och värdegrunden ser inte likadan ut för alla. Det är 

därför viktigt med samverkan mellan samtliga parter och att lyfta aktuella 

frågeställningar rörande elever men även också det egna arbetslaget och teamet.  Att 

förlägga problemet hos eleven kan medföra en vilja till förändring av endast individen 

och man hamnar då lätt i ett bristperspektiv. I bristperspektivet är normalitets 

begreppet centralt menar Nilholm (2007), vilket för med sig att barn och elever kan 

pekas ut som mer eller mindre onormala. Många pedagoger vill fortfarande att någon 

annan ska ta hand om eleven, då detta tidigare varit normen.  

 

När en del individer inom skolan till exempel skolsköterska, skolpsykolog och kurator 

och specialpedagog/speciallärare, hör till flera olika team och olika chefer kan 

kulturella skillnader uppstå men även individen har en roll. Rektor som inte har 

specialpedagogiska kunskaper förlitar sig på andra kompetenser, skolsköterska som 

arbetat inom landstinget kan ha mer vårdande inställning (minivårdcentral) än 

förebyggande. Psykologer ser också olika på sitt uppdrag beroende på tidigare 

erfarenhet och utbildning, en del vill utreda för att slippa gissa i vad problematiken 

kan bestå och andra psykologer vill handleda personal och se över skolmiljön. 

Pedagogerna och övrig personal i skolan har också olika erfarenheter med sig.  

 

3.7 Rektors roll i elevhälsan 

Rektors uppdrag och roll att leda elevhälsan är tydligt framskriven i styrdokumenten 

vilket i sin tur ibland kan ibland kräva organisationsförändringar. För att en 

förändring i en organisation ska ske behövs kunskaper om hur en sådan förändring 

går till. Ahrenfelt (2014) förklarar att oavsett om man jobbar med individer, grupper 

eller organisationer så är ett grundläggande humanistiskt förhållningssätt att föredra. 

Det gäller inställningen till mål, förändringsprocesser, resultat vid ett 

förändringsarbete och vid en kontinuerlig och förebyggande förändring. Alla 

individer bär på sin egen sanning och det tror vi är sant och det tar tid för oss 

individer att uppfatta nya rön som sanna för oss. Alla sanningar går igenom tre 

stadier. Först blir de förlöjligade, sedan blir de motarbetade innan de till slut blir 

accepterade och en självklar sanning. Det finns också två nivåer för förändringar, 

förändring av första ordningen och förändring av andra ordningen. Med förändring 

av första ordningen menas att vi fortfarande tänker på samma sätt, identifierar och 

löser problem på samma sätt och försöker använda tidigare metoder.  Vid en 
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förändring av andra ordningen förändras både tankemönster och 

verklighetsbeskrivningen samt agerande vilket leder till att hela systemet förändras. 

Verkligheten ses ur ett nytt perspektiv (Ibid).  Eftersom många skolor genom 

tradition arbetat utifrån förändring av första ordningen så kommer kan ökad 

kunskap hos pedagoger och rektor och andra personalkategorier bidra till att en 

förändring av andra ordningen sker. Det behövs också förutsättningar för att ett 

förändringsarbete, skolutveckling ska kunna ske. Skolutveckling förutsätts enligt 

Larsson & Löwstedt (2013) av förmåga till organisatoriskt lärande, utvecklade 

organisationsföreställningar, att lärares arbete synliggörs, att arbetslag är lärlag, 

(med lärlag menas här ett lärarlag som lär sig tillsammans och av varandra) kollektiv 

disciplinering samt organisatoriskt ledarskap. Organisatoriskt lärande innebär att 

utvecklingen av skolan inte är en individuell angelägenhet för lärarna eller 

skolledaren utan ett gemensamt ansvar för dem alla. Vidare så har föreställningen av 

organisationen betydelse i hur man som lärare handlar mot sina kollegor. Uppfattas 

organisationen som ett team främjas synen på varandras kompetenser och blir då en 

resurs för det egna lärandet. Om lärarna istället uppfattar att det i skolan finns 

isolerade öar så får det en inlåsande effekt. Då endast självständiga personers 

förställning om skolan blir framträdande så blir det aldrig något gemensamt lärande. 

De kompetenta människorna i organisationen framträder inte för varandra som stöd 

och kunskapsresurser. När pedagogerna ofta arbetar avskilt så är det viktigt att 

synliggöra den enskilda pedagogens idéer och sätt att arbeta, detta för en fortsatt 

utveckling. Förutsättning för skolutveckling är att arbetslag verkligen är lärlag. 

Larsson och Löwstedt säger vidare att arbetslag som huvudsakligen fokuserar på att 

lösa problem som ligger utanför undervisningen visserligen ger varandra ett socialt 

stöd i ett utsatt arbete, men att det inte skapar förutsättningar för skolutveckling. Det 

krävs också att det finns en kollektiv disciplinering. Om det inte finns faller 

förändringsarbetet samman och lever sitt eget liv. Den sista förutsättningen för 

skolutveckling är att skolledaren utövar organisatoriskt ledarskap. Det kan kort 

beskrivas som administrativt ledarskap plus pedagogiskt ledarskap är lika med 

organisatoriskt ledarskap och grunden är en organisation med specifika kännetecken. 

För att dra en parallell till min undersökning så kan ett sådant kännetecken kan vara 

lärlag, en fungerande elevhälsa med tydliga rutiner, en rektor som utmanar 

arbetslagen och så vidare. Ett exempel är bland annat att utmana pedagoger till extra 

anpassningar för eleverna i klassrummet inom ramen för ordinarie undervisning. 
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4 Metod  

Uppsatsen har en kvalitativ ansats och omfattar 10 rektorer i studien. Jag har valt att 

samla in data genom intervjuer då jag vill ta reda på vad rektorerna har för 

uppfattning och ståndpunkt. Jag har valt en kvalitativ intervju då en intervjuguide 

kan vara ett stöd och följdfrågor kan ställas. (Kvale, 1997), (Bryman, 2008). 

 

Det finns många sätt att samla in data om ett fenomen exempelvis genom 

observation, intervjuer och enkäter (Kvale, 1997). Kvalitativa intervjuer används ofta 

när forskaren vill ta reda på hur informanten tänker och känner. Enligt Kvale är den 

kvalitativa intervjun en metod som ger ett privilegierat tillträde till vår 

grundläggande upplevelse av livsvärlden. Bryman (2008) lägger fram det på följande 

sätt. I den kvalitativa forskningen finns det en betoning av det generella i frågorna 

och det är av intresse att få fram den intervjuades uppfattning och ståndpunkt. 

Frågeguiden är ett stöd och följdfrågor kan ställas därmed är den kvalitativa intervjun 

mer flexibel än den kvantitativa där forskarens intresse är mer i centrum (Ibid).  

 

Jag har genomfört telefonintervjuer med rektorer ansvariga för skolor med f-klass till 

årskurs 9.  Respondenterna har valts ut genom att författaren var kurskollega till dem 

under rektorsutbildningen i Umeå och därför underlättar det kontakten och 

förhoppningsvis också en vilja att delta i undersökningen. Jag ville få så stor 

spridning som möjligt av respondenterna inom upptagningsområdet för 

utbildningen, det vill säga från Kiruna till Sundsvall. Jag ställde fyra öppna frågor och 

sedan följdfrågor beroende på informantens svar. Jag använde en intervjuguide som 

stöd (se bilaga 1). Intervjuerna spelades in.  Intervjuerna transkriberas sedan, och 

sammanställdes samt avidentifierades. Därefter upprättades ett raster för att se om 

det gick att se något mönster eller om något utmärkte sig i intervjusvaren, analysen 

görs i relation till rektors roll utifrån Hoy & Miskells modell. 

 

4.1 Kvalitativ intervju 

Jag har gjort en pilotintervju med andra rektorer än dem som intervjuades för 

uppsatsen. Eftersom frågorna är gjorda till ett forum där vi har samma referensramar 

och uppdrag var det inte svårt för informanten att förstå vad jag menade med extra 

anpassning. Jag hade en liten farhåga innan intervjuerna att det skulle kunna 

förväxlas med eller tas som likvärdigt med extra stöd, men detta skedde dock inte. 
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Informanterna förstod frågorna och det var möjligt att ställa följdfrågor vid behov. 

Informanten berättade utförligt hur han/hon leder arbetet gällande extra anpassning 

vid sina skolor. Jag fick också svar på hur de visste hur elever som verkligen är i 

behov av extra anpassning verkligen får det. Rektorerna hade också många förslag på 

vad de själva kan göra för att säkerställa att elever i behov av extra anpassning 

verkligen får det. Som Bryman (2008) säger så kan jag som intervjuare se om 

informanten förstår mina frågor, om jag får svar på det jag tänkt få svar på 

(validiteten), kommer frågorna i rätt ordning samt om någon fråga känns obekväm. 

Vidare pekar Bryman på vikten av att verkligen lyssna på vad informanten säger. 

Studien har intervju som metod för att möjliggöra att få ut mesta möjliga 

information. Metoden möjliggör att man kan ställa följdfrågor till de öppna frågorna. 

Det kräver att man kan tolka svaren och hålla fast vid syftet i uppsatsen, men vinsten 

är mycket information. Att spela in intervjuerna är positivt då jag kan gå tillbaka och 

lyssna på intervjun igen då osäkerhet om vad respondenten egentligen sa, uppstår. 

Transkriptionen tar tid, men jag har erfarenhet av transkription sedan tidigare och är 

därför medveten om att tidsåtgången kan vara hög. 

 

Eftersom jag har ett litet underlag av respondenter, 10 rektorer, så är inte enkäter att 

föredra då bortfall är vanligare vid enkäter än vid intervjuer. Det är också svårt att 

formulera frågor som gör att jag får svar på sina frågor (Bryman, 2011). 

 

4.2 Analys  

I handbok i kvalitativ analys (Fejes & Thornberg, 2015) står att utmaningen med 

kvalitativ analys är att hitta mening i en stor mängd data. Det gäller att kunna 

identifiera mönster som kan ha betydelse Fejes & Thornberg (2015). Kvalitativ analys 

kan ha flera syften. Det första syftet kan vara att beskriva ett fenomen mer eller 

mindre detaljerat. Det kan vara till exempel subjektiva erfarenheter, sociala 

situationer, delade föreställningar utsagor, interaktioner eller sociala praktiker. 

Analysen koncentreras då på att jämföra flera fall för att se vad som är gemensamt 

och vad som skiljer dem åt. Det andra syftet kan vara att hitta förklaringar till 

skillnader och likheter (Flick, 2006). Det första och andra syftet med teorin är för mig 

min utgångspunkt. Det tredje syftet kan vara att utveckla en teori om det som 

studerats, dock inte i detta fall då jag utgår från Hoy & Miskels (2008)  

systemteoretiska modell i mitt analysarbete. Jag har jämfört intervjuerna och gjort 
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ett raster för att kategorisera svaren. Jag ställde upp alla  frågor och svar under 

varandra som meningsenheter till vänster i en tabell. Fråga 1, sedan svar av rektor A, 

B o s v. Till höger verifierade jag koder t ex vilken typ av skola, antal pedagoger, antal 

elever o  s v.  Koderna placerades sedan in i Hoy & Miskels  (2008) modell och 

analyserades utifrån rubrikerna struktur, kultur, politiska system (makt) och 

individen. Efter den första analysen  har jag gått vidare för att få en förklaring på 

skillnader och olikheter.  

 

4.2.1 Reliabilitet och validitet 

Vilken metod forskaren än väljer för insamling av information, måste den alltid 

granskas för att avgöra hur tillförlitlig och giltig den är (Bell,  2000). Detta innebar 

att jag redan vid förberedelserna inför studien beaktade olika kvalitetskriterier för 

bedömning av undersökningsresultatet. Magne Holme och Krohn Solvang (1997) 

menar att endast genom kontinuerlig kritisk prövning och noggrannhet vid 

bearbetningen av materialet kan forskaren uppnå en tillfredsställande grad av 

reliabilitet och validitet. För studien valdes intervjuer och samtliga tillfrågade 

rektorer tackade ja till att delta i intervjuerna. 

Underlaget för undersökningen baserades på rektorernas svar och det var det 

materialet som analyserades.  

 

Reliabilitet avser som tidigare nämnts undersökningens noggrannhet och 

tillförlitlighet samt hur undersökningen påverkas av tillfälligheter. I intervjuerna 

svarade informanterna på samma frågor. Undersökningen kan upprepas med andra 

rektorer, med den förutsättningen att de inte tidigare tagit del av intervjufrågorna.  

Validitet innebär mätinstrumentets förmåga att mäta det jag avser att mäta, med 

andra ord undersökningens giltighet (Bell, 2000). Syftet med undersökningen var att 

ta reda på hur tio rektorer leder arbetet med extra anpassningar för elever i skolan 

som han/hon är ansvarig för.  De intervjuade rektorerna är visserligen spridda över 

halva Sverige samt arbetar på olika stadier men antalet rektorer är lågt så det går inte 

att generalisera de inkomna svaren. Jag har gått rektorsutbildningen tillsammans 

med dem som jag intervjuat. Det kan eventuellt påverka svaren då de kanske blir mer 

nervösa eller så är det en fördel då vi känner varandra. Det kan bli en mer avslappnad 

intervju. 
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4.3 Informanter 

Enligt Trost (1997) är det i kvalitativa studier oftast ointressant med vad man i 

statistiska sammanhang kallar representativa urval. I kvalitativa undersökningar vill 

man ofta få så stor variation som möjligt, men urvalet bör vara ”heterogent inom en 

given ram” – det vill säga innehålla variation men inte allt för många ”avvikande 

personer. I urvalet tillfrågades tio rektorer vid fem kommuner i Norrland. Rektorerna 

ansvarar för skolor organiserade med förskoleklass till årskurs 5, förskoleklass till 

årskurs 6, förskoleklass till årskurs 9 och årskurs 5 till 9. 

 

4.4 Etiska överväganden 

I enlighet med etikregler och rekommendationer (humanistiska – 

samhällsvetenskapliga forskningsområdet, 2002) presenterar jag mig för 

informanten, berättar om syftet med arbetet och ställer frågan om personen vill delta 

i en intervju. Jag berättar hur det insamlade materialet ska användas, hur det 

kommer att bevaras under rapportens gång och sedan raderas. Jag lämnar mina samt 

institutionens kontaktuppgifter. Information om att den intervjuade också har rätt att 

när han/hon vill, dra sig ur intervjun om de ändrar sig. Hur intervjun ska publiceras 

eller användas är ytterligare information som lämnas. 

 

5 Resultat och analys 

Tio rektorer har intervjuats och svaren delges i sammandrag och i icke kronologisk 

ordning för att inte utlämna någon enskild informant. Jag har jämfört intervjuerna 

och gjort ett raster för att kategorisera svaren, sedan har jag gått vidare för att få en 

förklaring på skillnader och olikheter. Frågeställningarna i uppsatsens syfte ger en 

insyn i hur arbetet med extra anpassningar leds av rektor, hur rektor vet att elever 

som behöver det verkligen får extra anpassningar inom ramen för ordinarie 

klassrumsundervisning samt vad rektor själv kan göra. Med stöd av elevhälsan på 

sin/sina skolenheter, blir arbetet kvalitativt och flera professioner delger sin syn och 

en gemensam bild skapas. Det blir verkligen tydligt hur viktig elevhälsan är oavsett 

om rektorer delegerat delar av uppdraget eller inte, det är fortfarande rektor som är 

ansvarig. När jag noggrant gått igenom samtliga intervjuer ser jag att mycket av 

rektorernas utmaning ligger i kulturen och hur den påverkar verksamheten. Jag har 

redovisat svaren i samma ordning som frågorna ställdes till informanterna och jag 

har sedan analyserat dem utifrån Hoy & Miskels systemteoretiska modell. Den 
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använder jag för att kategorisera svaren jag fått till områdena organisation, kultur, 

makt och individ. Helheten ses genom rubriken rektors roll, vilket denna rapport 

belyser. Nedan redovisas rektorernas svar.  

 

 

5.1 Organisation 

Den första frågan som ställdes handlar om hur organisationen i den/de skolor som 

rektor ansvarar för är uppbyggd. Organisationen varierar mellan ansvaret för flera 

skolor och en skola och ser ut som följer. Tre rektorer har ansvar för två skolor med 

förskoleklass till årskurs 6. En rektor ansvarar för en skola med förskoleklass till 

årskurs fem, medan två rektorer har ansvar för en skola med förskoleklass till årskurs 

6. I resultatunderlaget finns också en rektor som ansvarar för en årskurs fem till nio 

samt en rektor som ansvarar för en årskurs sju till nio. Endast en skola har alla 

årskurser från förskoleklass till årskurs nio. Detta är den enda skolan som har en 

biträdande rektor. Vid åtta av enheterna ingår också fritidshemsverksamhet för 

elever från förskoleklass till årskurs fyra.  Antalet elever varierade från cirka 65 elever 

vid de minsta enheterna till cirka 500 elever vid de största enheterna.  

För att göra resultaten tydligare då det kan vara svårt att läsa alla siffror i flytande 

text har jag även gjort en överskådlig tabell. 

 

Personaltätheten varierade mellan nio pedagoger på de minsta enheterna, till 50 

pedagoger på de största enheterna. Antal elever per pedagog varierade mellan 5-10 st 

vid de olika skolorna. Fördelning ses i tabell nedan. 

 

Typ av skola Antal elever Antal pedagoger Antal elever /pedagog 

F-5 200 32 6,25 

F-6 
70 

10 7 

F-6 150 20 7,5 

F-6 (två skolor 
sammanräknade) 

150 
20 7,5 

F-6 50 9 5,5 

F-6 70 11 6,36 

F-6 176 20 8,8 

F-6 120 18 6,6 

F-9 200 25 8 

5-9 205 26 7,88 
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Tabell 1. Elev- och pedagogtäthet utifrån typ av skola. 

 

I de större skolorna är klasserna indelade i parallella spår med cirka 20 till 25 elever i 

varje klass (där elevunderlaget räcker till det). De mindre skolorna har en klass och 

tre av skolorna med förskoleklass upp till årskurs sex var indelad i B-form. B-form 

innebär att flera årskurser får sin undervisning i samma klassrum, då elevunderlaget 

inte räcker till fullstora klasser i alla årskurser. Utbildningen som pedagogerna 

genomgått varierar. Det finns tre pedagoger i resultatmaterialet som har den äldre 

utbildningen, vilken är bred och pedagogen är behörig i nästan alla ämnen.  

Pedagoger med 1 till 7 och 4 till 9 utbildning är relativt vanligt och innehas av ca 100 

pedagoger. Det vanligaste är dock att ämneslärarsystemet ökar, att 

ämnesundervisning sker även i låg och mellanstadiet. I låg- och mellanstadiet är 

pedagogerna behöriga i ett till tre ämnen medan på högstadiet finns pedagoger med 

endast en ämnesbehörighet i den här gruppen ingår resterande ca 250 pedagoger. Vid 

samtliga enheter utom en finns tillgång till specialpedagog eller speciallärare. Två 

enheter hade både specialpedagog och speciallärare och en enhet hade tre 

specialpedagoger. Antal elever per pedagog varierade mellan 5 och 10 st vid de olika 

skolorna.  

 

Gemensamt är att samtliga enheter har ett elevhälsoteam. Det fanns vissa skillnader i 

sammansättningen av teamen vid de olika skolorna. Vid sex av enheterna består 

elevhälsoteamet av rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog eller speciallärare 

samt mentor för den klass ärendet gäller. Vid en enhet deltar rektor vid behov och vid 

en annan enhet så är det biträdande rektor som deltar. I övriga elevhälsoteam hade 

rektors uppdrag att leda mötet delegerats till specialpedagog eller speciallärare. Vid 

åtta av enheterna deltar skolpsykologer om behov finns och vid två enheter deltar 

alltid skolpsykolog.  Det kan vara en skolpsykolog som sitter centralt eller fristående 

psykolog vars tjänster köps in till skolan. Det är som tidigare nämnts inte alltid rektor 

vid sin enhet som är chef för delar av personalen. En av skolorna hade också Studie- 

och yrkesvägledare (syv) med i sitt elevhälsoteam. Elevhälsoteamen vid de olika 

7-9 500 50 10 

7-9 100 20 5 
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enheterna träffas från en gång per vecka till en gång per månad. En skola träffas varje 

vecka, fem skolor träffas två gånger i månaden och fem skolor en gång per månad. 

Klasskonferenser genomförs två gånger per läsår vid två av enheterna. Övriga 

rektorer menar på att med ett fungerande elevhälsoarbete med täta träffar så blir 

klasskonferenserna överflödiga. Med klasskonferens menas här att alla elever och 

deras skolsituation lyfts i samtal med rektor och vid vissa skolor deltar också 

elevhälsan. I elevhälsoteamet rapporterar lärarna i klassrummet om eventuella extra 

anpassningar som är gjorda för eleverna. Det varierar hur rapporteringen ser ut. 

Ibland deltar pedagogen på ett elevhälsteamsmöte och delger anpassningarna. Ibland 

lämnar pedagogen in en skriftlig beskrivning av anpassningarna. Det kan också vara 

så att det är specialpedagogen i teamet som lyfter vilka elever och vilka anpassningar 

som skett i klassrummen. Anpassningarna skrivs också in i den individuella 

utvecklingsplanen IUP som varje elev har.  

 

5.2 Rektors ledning av extra anpassningar 

Frågeställning nummer två handlar om hur rektor leder arbetet gällande extra 

anpassning vid sin/sina skolenheter. Likheten mellan skolorna är att elevhälsoteamet 

har en viktig roll vid samtliga enheter. Det finns också skillnader. De flesta 

rektorerna, sju stycken har delegerat arbetet med extra anpassningar samt särskilt 

stöd till specialpedagog eller speciallärare. Specialpedagog eller speciallärare stöttar i 

sin tur pedagogerna i klassrummet med tankar kring och genomförande av 

anpassningarna. Detta lyfts alltid i elevhälsoteamet. Sex rektorer har även delegerat 

medverkan i elevhälsoteamet till Speciallärare eller specialpedagog. När beslut som 

måste tas av rektor ska ske så lyfts ärendet även på den nivån. Arbetet ska gynna 

eleverna. En av rektorerna säger att systematik i elevhälsoarbetet är viktigt annars är 

det lätt hänt att något faller mellan stolarna. Svårigheter kan vara att verkligen få syn 

på om eleven får möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.  

En synlig gemensam nämnare blir också att det ofta handlar om att pedagogerna 

arbetar med eleverna med de största behoven. En annan svårighet är att rektorerna 

brottas med gamla kulturer där pedagogerna gärna lyfter ut elever med någon form 

av extra behov. En rektor säger: 

– Det är en förväntan hos pedagogerna att någon annan ska ta hand om problemet. 

Pedagogen vill kunna hålla sin undervisning i klassrummet för de övriga eleverna 

utan störningsmoment, vissa pedagoger anser sig inte heller ha tid med extra 
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anpassningar. Enligt en rektor är problemet att till slut är det färre elever i 

klassrummet än utanför, mindre studiegrupper är ganska vanligt förekommande. Två 

rektorer har noterat att de pedagoger som har den äldre utbildningen med många 

ämnen oftare abdikerar i klassrummet än de yngre pedagogerna med nyare 

ämnesutbildning. De som har en nyare utbildning tenderar att i större utsträckning 

ställa sig frågan om hur de ska få in eleven i klassrummet. Vid många enheter har det 

varit så att speciallärare eller specialpedagog har fått sköta anpassningar utanför 

klassrummet och därmed också gjort bedömningar och betygssättning (i de årskurser 

där så ska ske) för dessa elever. Samverkan mellan pedagogerna är viktig. 

 

5.3 Hur vet rektor?  

I frågeställning nummer tre vill jag veta hur rektor vet att elever i behov av extra 

anpassning verkligen får det, och om rektor ser några svårigheter i detta. Vilka är i så 

fall svårigheterna och vad kan det ge för effekter? De flesta rektorerna har som 

tidigare nämnts delegerat uppdraget till speciallärare eller specialpedagog. De har ett 

nära samarbete med pedagogerna i klassrummet. Rektorerna är också till viss del ute 

i klassrummen, men det är en svårighet att se just extra anpassningar vid ett kort 

tillfälle i klassrummet. En rektor säger att det är mycket svårt att veta om alla får det 

stöd de verkligen behöver. Fem rektorer har egna täta uppföljningar med 

specialpedagog/speciallärare, med täta uppföljningar menas här var fjortonde dag. 

Övriga fem rektorer följer upp anpassningarna i klassrummet under 

elevhälsoteamens träffar. Två av rektorerna berättar också att de förutom träffar med 

elevhälsoteamet och specialpedagogerna spontant pratar med elever och pedagoger 

för att få en känsla av hur det fungerar med de extra anpassningarna. Samverkan 

mellan pedagogerna och eleverna är viktigt och inte minst mellan hemmet och 

skolan.  En av de rektorer som delegerat till specialpedagog säger att man måste ha 

förtroende för den man delegerat till.  Fyra rektorer lyfter värdegrunden hos 

pedagogerna. Beroende på vilken värdegrund som ligger i botten så avspeglar det sig i 

förhållningssättet till eleverna. Värderingar normer och tankar formar pedagogernas 

arbete med eleverna. Två rektorer nämner också kulturen som något viktigt.  Den ena 

av dem säger 

– Man får brottas med gamla kulturer. Pedagoger vill att någon annan ska ta hand 

om eleven.  
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En rektor nämner organisationsförändring av andra ordningen ( Ahrenfeldt, 2014) 

vilket innebär ett förändrat tankesätt för hela organisationen och verkligheten ses ur 

ett annat perspektiv. Man hittar nya frågeställningar och nya lösningar på gamla 

problem. En del problem kanske inte heller ses som problem längre. Det har blivit en 

ny innebörd och därmed också nya beslutsunderlag som hjälper till att skapa ett nytt 

agerande. Det i sin tur genererar en förändring av andra ordningen, en förändring på 

djupet.  

 

De flesta rektorerna ser att det behövs mer utbildning till personalen om vad extra 

anpassningar egentligen innebär. Yrkesskicklighet hos pedagogen är också avgörande 

säger de. En av de intervjuade rektorerna säger att lärarens roll är mer komplex idag 

och att eleverna ställer krav. Värdegrunden hos personal varierar stort, här handlar 

det om kunskapssyn och elevsyn. En del pedagoger kan snabbt nöja sig med sin och 

elevens insats och deklarera att eleven inte kommer vidare. Det kan möjligen bero på 

bristande motivation säger en rektor. Det är inte heller ovanligt med en låsning i 

relationen mellan pedagog och elev.  

 

Ytterligare en svårighet som lyfts i intervjuerna är att om pedagogerna inte är noga 

med att dokumentera så får de svårt att följa upp arbetet. Två rektorer lyfte också att 

deras pedagoger inte är villiga att ta emot handledning då pedagogerna tycker att de 

jobbar bäst själva. Det har också visat sig att många pedagoger har svårt att precisera 

svårigheter och åtgärder. Det blir en mer allmängiltig förklaring som passar på de 

flesta eleverna. Utbildning för personalen är viktigt säger rektorerna. Det gäller att få 

alla att fundera på hur anpassningarna kan ske i klassrummet. Idag lyfts stora 

förmågor ut ur klassrummet säger en rektor. Samtliga rektorer lyfter pedagogernas 

värdegrund och förhållningssätt som viktigt. Det gäller att personalen har samma syn 

på eleverna och varandra. En rektor föreslår att vi ska titta mer på hur förskolan 

arbetar då de är en naturlig del med extra anpassning i deras arbete. När barnen 

sedan kommer till skolan och blir elever blir det helt plötsligt komplicerat att 

anpassa. Två rektorer tipsade om program i utbildningsradion som heter ”Att leka sig 

in i skolan” 

 

Sammantaget säger de intervjuade rektorerna att det är svårt att själv veta om de 

elever som har behov av det, verkligen får extra anpassningar inom ramen för den 
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ordinarie klassrumsundervisningen. Rektorerna anser sig ända ha vetskap om detta 

genom en samverkan inom elevhälsan. Delegering till pedagog med tillräckliga 

kunskaper tex specialpedagog/speciallärare underlättar rektors uppdrag men 

uppföljning som rektor är delaktig i på något vis anses viktig. Antingen att rektor 

sitter med i elevhälsoteamet eller om uppföljningen i teamet delegeras så har rektor 

fortfarande det övergripande ansvaret och behöver ta del av uppföljningarna på något 

sätt. Elevernas resultat och mående bygger på detta. 

 

5.4 Rektorers förslag 

Den fjärde frågeställningen hanterar frågan om rektorerna själva har förslag på hur 

ett säkerställande av extra anpassning för eleverna verkligen sker. 

Planering, genomförande och uppföljning är viktigt säger nio av tio rektorerna. En av 

rektorerna nämner att han har ett bra stöd i verksamhetsplanen för elevhälsan. 

Dokumentationen är viktig för att kunna följa upp och de nio rektorerna lyfter också 

vikten av ett fungerande elevhälsoteam. En rektor nämner hur elevhälsoteamets 

uppdrag förändrats över tid. Tidigare var det mer vårdande och nu är det även 

förebyggande, det gäller att komma in i ett tidigt skede menar rektorn. En bra 

utvärdering kan betyda att anpassningarna inte alltid behöver vara så stora. Rektor 

måste hålla sig ajour med vad som händer i skolan och ligga lite före, gärna i 

framkant. En rektor hade som förslag att anställa specialpedagoger eller speciallärare 

som vanliga klasslärare. Ytterligare förslag handlar om att ha en fungerande 

kommunikation från förskola upp till äldre elevers utbildning. I detta sammanhang 

nämns också vikten av att styrkedjan i kommunen inte har ett brott på någon länk. 

Det måste vara samma mål från toppen och ner till golvet.  

 

En rektor kommer tillbaka till hur förhållningssättet hos pedagogerna kan vara 

viktigt. Erfarenheten den rektorn gjort var att pedagogerna ofta tar på sig en roll om 

att berätta hur saker och ting ska vara. Rektorn föreslår ett förhållningssätt med 

större öron och mindre mun, lyssna mer och lösa tillsammans, inte åt någon. 

 

Två rektorer lyfter observation som ett bra sätt att få en bild av det som sker och om 

alla som behöver det, får extra anpassning. Uppföljande samtal mellan rektor och 

pedagog ger också en bra bild. Rektor som vistas ute i arbetslagen ser och hör hur 

arbetet med eleverna bedrivs.  Ytterligare ett tips är att öppna klassrumsdörrarna 
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mer, alla pedagoger är ansvariga för alla elever. Det är viktigt att prata i arbetslagen 

om svårigheter och lösningar, det blir ett kollegialt lärande. Det är också viktigt att 

hjälpmedel är en naturlig del i arbetet. Dokumentera även anpassningar på grupp och 

organisationsnivå inte bara på individnivå. Flera av rektorerna lyfter att det redan 

görs mycket av extra anpassning men att det gäller att synliggöra det. Ett sätt kan 

vara att upprätta ett krysschema med olika anpassningar som pedagogerna kan 

kryssa i. Här ser pedagogerna också förslag på åtgärder samt saker som redan görs 

och kan då kryssas i. 

 

6 Diskussion och analys 

Under de senaste sex åren har en stor organisationsförändring inom Elevhälsan skett 

och därmed också strukturen i de flesta kommuner i Sverige. Många uppdrag som var 

självklara för den centrala elevhälsan som till exempel kartläggning och 

psykologutredningar ligger nu oftast under Landstingets ansvar. Jag har utgått från 

Hoy & Miskels (2008) systemteoretiska modell i min analys och de säger att det som 

syns i en organisation är resultatet av hur samverkan sker mellan strukturen, det 

individuella, det kulturella samt politiska krafter. Individens värdegrund kan påverka 

om och hur en elev får stöd, kulturen på en skola kan t. ex vara att elever som behöver 

extra anpassningar ska gå till en specialpedagog/speciallärare. Strukturen i en 

organisation är skelettet med rutiner , arbetsgång, ansvarsfördelning, lagar och 

regler, finns det ingen struktur kring hur elever i behov ska bemötas blir det möjligt 

att placera dem utanför klassrummet. De politiska krafterna påverkar också genom 

att från och med juli 2014 belysa rektors ansvar för extra anpassningar än mer än 

tidigare. Det ingår i rektors uppdrag att skapa balans mellan dessa. Det var också den 

modell som användes som analysmetod i denna rapport. 

 

6.1 Struktur 

Ett exempel på vad som är det ideala inom Hoy och Miskels (2008) modell gällande 

struktur är att, en struktur och arbetsgång behöver upprättas samt ansvarsfördelning 

tydliggöras, här är en verksamhetsplan ett stöd och också ett verktyg för rektor. I och 

med förändringen ligger större ansvar på de pedagogiska arbetslagen. Eftersom 

elevhälsan börjar i klassrummet med pedagogen, kollegialt lärande i arbetslagen samt 

elevhälsoteamen är det viktigt att ha en helhetsbild som rektor. Hylander (2018) 

visade på att den forskningen som finns om elevhälsan handlat om hur samarbetet 
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sett ut och vad man diskuterat vid dessa möten. Problem som uppstått i skolan har 

diskuterats som ett problem hos eleven.  De olika professionerna inom elevhälsan har 

inte lyft sin specifika kunskap. En gemensam nämnare är att samtliga enheter har ett 

elevhälsoteam.   

 

Elevhälsans uppdrag har förändrats under åren. Tidigare var den mer vårdande när 

något problem uppstått, många pedagoger är kvar i det tankesättet. När frågor kring 

elevers lärande lyfts till elevhälsoteamet blir det mycket tydligt vilken lärandesyn 

pedagoger och andra personalgrupper har enligt de intervjuade rektorerna (Hjörne, 

Sälsjö, 2013).  Lärandesynen avspeglar sig också i vilken anpassning som blir av inom 

ramen för ordinarie klassrumsundervisning. Rektor har som en del i sin roll, att 

utveckla och leda det tvärprofessionella elevhälsoteamet vilket har ett kartläggande, 

analyserande, förebyggande och åtgärdande arbete.  Detta arbete ligger sedan till 

grund för rektors beslut. Som resultatet av intervjuerna visade så var det inte ovanligt 

att klasslärarna ville att någon annan skulle ta hand om elever som har behov av 

någon form av stöd eller extra anpassningar. De ansåg sig inte ha det uppdraget eller 

hann inte det i sitt uppdrag. Det ansågs också vara ett måste för att de andra eleverna 

skulle få lugn och ro. Här blir det ytterst tydligt hur viktigt det är hur rektor 

organiserar sin elevhälsa. En verksamhetsplan där både uppdrag och ansvar tydligt 

framgår kan vara ett stöd i arbetet för både personal och rektor. Eftersom förändring 

kan vara jobbigt och det är lätt att falla tillbaka i gamla rutiner är det viktigt med 

tydlighet. Samtliga skolor hade en verksamhetsplan för elevhälsan. Skolan ska vara 

en lärande organisation och därför krävs samverkan mellan pedagogerna, elever och 

pedagoger, skola och hem för att detta ska fungera. Detta understryks också av de 

intervjuade rektorerna. De mötesarenor som finns är pedagogernas arbetslag och 

möten som involverar all personal vid skolan. Elever och pedagoger möts i 

klassrummet men även i enskilda samtal. Utvecklingssamtal och föräldramöten är en 

kontaktyta mellan skola och hem. 

 

Barn som inte passar in har alltid funnits och kommer alltid att finnas (Hjörne, 

Sälsjö, 2013). Elever som inte klarat kraven i det ”vanliga klassrummet” har placerats 

i andra miljöer med andra förväntningar vilket också tydligt framkom i intervjuerna. 

Jag håller med Hjörne och Sälsjö (2013)  när de säger att gränserna för normalitet 

avgörs i elevhälsoteamet där möjligheter och livschanser fördelas och som då blir en 
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grindvakt till samhället. Min undersökning visar att många är involverade i 

elevhälsoarbetet. Det får inte vara så att det blir vanligare att vara utanför 

klassrummet än i klassrummet. På vilket sätt ska undervisning och lärande ske i 

klassrummet så att alla kan vara delaktiga är då en fråga vi måste ställa oss. 

 

6.2 Kultur  

Kulturen är det andra området som påverkar en organisation. Kulturen i en 

organisation är individernas sammanlagda tolkning av strukturen (Hoy och Miskel, 

(2008). I intervjuerna så blir även detta mycket tydligt. Det som benämns som att 

sitta i väggarna är gamla rutiner och vanor. På det sättet skapas den gamla kulturen 

om och om igen. I resultaten från intervjuerna såg jag att bristperspektivet är en 

sådan vana, att lyfta ut eleven från klassrummet. Detta kan i sin tur leda till 

stigmatisering och i förlängningen marginalisering av individen. Risken blir även att 

man tappar det systemteoretiska tänket där kontexten som eleven befinner sig i skall 

analyseras. Enligt mig så måste rektor vara medveten om vilken betydelse kulturen 

har i en skola. Kulturen är tätt förknippad med värdegrunden och därmed 

förhållningssättet till elever och kollegor, detta framkommer också i intervjuerna med 

rektorerna. Enligt Partanen (2012) kan en negativ värdegrund splittra ett helt 

arbetslag. Det syns speciellt tydligt i arbetet med elever i behov av särskilt stöd eller 

extra insatser. Värdegrundsarbetet får aldrig avstanna utan måste hållas levande.  

 

I många skolor ser det ut att behövas en organisationsförändring av andra ordningen, 

vilken en av rektorerna också lyfter. Min uppfattning är att en förändring där 

verkligheten ses ur ett nytt perspektiv, där man tänker på ett annat sätt, identifierar 

och löser problemen på ett nytt sätt och försöker hitta nya metoder är viktigt 

(Ahrenfeldt, 2014). Genom kunskaper hos skolans personal med rektor som ledare så 

blir en förändring av andra ordningen möjlig och därmed sker en utveckling. 

Kunskaper kräver utbildning för personalen men är bland det första en rektor drar 

ner på när budget ska vara i balans. Rektorerna i intervjuerna är fullt medveten om 

att det blir negativa effekter av det men ser ibland inget alternativ.  

 

Det framkommer i undersökningen att en förutsättning för skolutveckling är också 

att arbetslagen verkligen är lärlag. Det måste finnas ett fokus hos personalen att 

hantera frågor som rör undervisningen. Rektors roll är att se till att det är möjligt för 
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arbetslagen att träffas så att de kan vara lärlag. Här anser jag att det finns risk för att 

ämneskunskaperna blir det viktigaste och andra delar i undervisningen tappas bort. 

Det är inte fel att fundera över varför anpassningarna blir svårare när barnet/eleven 

kommer till skolan. Det underlättar för pedagogerna att vara ett stöd för varandra i 

ett socialt utsatt yrke men det får inte ta huvudparten av uppmärksamheten då kan 

förändringsarbetet gå om intet.  

 

6.3 Makt i ett politiskt system 

Hoy & Miskel (2008) visar på att det är rektor utifrån sitt uppdrag som är ledaren i 

organisationen. Ledarskapet påverkas av yttre faktorer som förutsättningar och inre 

faktorer som organisationens utformning, delar som på sitt sätt kan påverka makten. 

Det visade sig i resultatet att det fanns pedagoger som värnade om klassen och ville 

att de elever som inte kunde följa den ordinarie undervisningen skulle hänvisas till en 

grupp utanför klassrummet. En rektor lyfter att det är tendenser till att bli färre 

elever i klassrummet än utanför. Det är vanligt med mindre studiegrupper.  

Det visade sig i intervjuerna att vid flera av enheterna så var det speciallärare och 

specialpedagog som fick stå för de extra anpassningarna, men då utanför 

klassrummet. Det fanns till och med pedagoger som inte ansåg sig hinna med extra 

anpassning i klassrummet. Här verkar det vara pedagogen i klassrummet som har 

makten att bestämma huruvida en del elever får vara i klassrummet eller inte. 

 

Här blir elevhälsan en viktig del, inte bara som organisation utan även som 

maktfaktor. Det finns regler och rutiner som ska följas för elevernas möjligheter att 

utvecklas så lång som möjligt och någon måste följa upp att så verkligen görs. 

Tidigare kunde en speciallärare eller specialpedagog vara ganska ensam i sitt 

yrkesutövande på enheten. Det kunde vara avgörande huruvida han eller hon fick 

legitimitet av de andra pedagogerna. Med stöd av elevhälsoteamet så belyses frågorna 

med hjälp av olika professioner och en helhetsbild tydliggörs. På detta sätt är en 

objektiv maktstruktur inbyggd i skolan. 

Inom den svenska skolan har man av tradition försökt sortera vilka beteenden som är 

normala och vilka som anses avvikande. Enligt Persson (1998) beskrevs tre 

specialpedagogiska paradigm det medicinskt-psykologiska, det socio-politiska och 

det organisatoriska. Det förstnämnda paradigmet ses problemet ligga hos eleven, i 

det andra alternativet ses problemet ligga i samhället och i det tredje ligger problemet 
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i skolans organisation. I en skola existerar oftast alla tre paradigmen och det kan se 

olika ut hos olika yrkesgrupper. Ett tydligt exempel på detta anser jag och intervjuade 

rektorer, vara synen på eleverna i förskoleklass och grundskola samt pedagogers syn 

på vem som äger svårigheten.  

Som Emanuelsson (2001) säger så har skolan inga onda avsikter med att kategorisera 

avvikare utan tanken är att hjälpa och stötta. Pedagogerna med rektor och elevhälsa 

som stöd gör vekligen allt för att stötta eleverna framkommer i intervjuerna men i 

skolan där alla paradigmer är representerade blir det svårigheter att hantera 

mångfalden hos eleverna och blir då ett problem för pedagogerna. Skolans uppdrag 

är att ge en likvärdig utbildning till alla (Ibid). Det  verka som att det är mer onormalt 

att vara normal (Gustafsson, 2009). Visserligen så var Gustafssons uttalande väldigt 

tillspetsat men det verkar som att fler och fler i varje klass behöver stöd och 

anpassningar. Undervisningen ser annorlunda ut idag och därför framträder andra 

elever än tidigare (Ibid).  

 

Haug (1998) skriver att han gärna vill att skolan ska vara avsedd för alla, alla ska 

kunna uppleva skolan som sin, få ett utbyte och trivas tillsammans. Skolan försöker 

tillrättalägga för eleverna så att de ska kunna tillgodogöra sig studierna.  Detta görs 

ibland även idag genom ökade resurser där individen får stärka sina svagare sidor 

och lyfta fram sina starka. Detta tänk bottnar sig i välfärdsstadens utbildningspolitik 

vilket innebär att var och en efter förmåga och behov ska få det den behöver i 

utbildningen.  Detta kallas för kompensatorisk lösning och det har visat sig vara både 

stigmatiserande och orealistiskt. Av gammal hävd arbetas det fortfarande på detta 

sätt av många pedagoger enligt rektorerna i intervjustudien.  

 

6.4 Individen 

Som vi tidigare sett i Hoy och Miskels (2008) modell så är individen nyckelperson i 

det sociala systemet. Det är motivationen som styr och den påverkas i sin tur av 

övertygelser, kontroll, kompetens, individuella mål och förväntningar. Det ser jag 

också tydligt i resultatet av intervjuerna. Skolan består av individer. Elevhälsoteamet 

består av individer med olika specialiteter och i vissa delar också olika uppdrag. 

Centralt för all personal i skolan är elevernas välmående för att eleven ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt. Som individer bär vi med oss en egen historia och 
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värdegrund vilken inte ser likadan ut för alla. Det är viktigt att lyfta elever men även 

sitt eget arbetslag eller team.  

 

Normer och värden blir en viktig skyddsfaktor mot påfrestningar i arbetet. Det är 

viktigt att hålla en sund värdegrund levande, rektor och övrig personal har här ett 

gemensamt ansvar. De flesta rektorerna som intervjuades har noterat att det är stor 

skillnad på de individer som arbetar i skolan. Här nämner rektorerna 

yrkesskicklighet. Samtliga rektorer utom en anser att yrkesskicklighet hänger ihop 

med värdegrunden när det gäller vilken kunskaps och elevsyn pedagogen har.  

 

Pedagogerna upplever sig stressade och det har under senare år lyfts i media att det 

lagts mer administrativt arbete på pedagogerna. Några av rektorerna i intervjuerna 

lyfter att pedagogerna inte är så noga med att dokumentera och då blir det svårt att 

följa upp arbetet. Några av rektorerna menar på att de som inte dokumenterar är de 

pedagoger som är nöjda med en lägsta nivå och som helst ser att eleven får sin 

undervisning utanför klassrummet. I resultatet framkom även att många pedagoger 

inte är villiga att ta emot handledning och många har svårt att precisera åtgärder. 

Åtgärderna blir en allmän förklaring som passar till de flesta eleverna.  

 

6.5 Rektors roll 

Hoy och Miskels (2008) säger att rektorerna arbetar med såväl struktur, kultur, 

individ och politiskt system. Det håller jag med om och det blev också synligt i 

intervjuerna och hur rektor styr arbetet i en skola för alla. Det har inte alltid varit så 

viktigt med elevhälsoarbetet för rektorerna, det är något som pågått på sidan om 

(Törnsen, 2018). Det jag ser i min studie är att elevhälsoarbetet enligt de intervjuade 

rektorerna har en central roll i deras arbete genom att de ska leda och utveckla 

elevhälsan. Oavsett om man delegerar delar av sitt uppdrag att leda och utveckla 

elevhälsan så är rektor den som är ansvarig för den, även den som börjar i 

klassrummet med pedagogen. För att pedagogen ska ha möjlighet att arbeta utifrån 

samtliga elevers bästa så är det viktigt med kunskaper, inte bara ämneskunskaper 

utan även kunskaper inom områden som extra anpassningar och specialpedagogik 

samt normer och värden med värdegrunden i centrum. Rektors roll är att möjliggöra 

att pedagogerna får den fortbildning de behöver samt att rektor måste se till att det 

finns ett fungerande elevhälsoteam vid skolan och att strukturer och rutiner för detta 
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är tydligt, oavsett om rektor delegerat sitt ansvar till specialpedagog eller 

speciallärare. 

 

 I intervjuerna framkom det att strukturen i form av systematik är viktig för att 

annars är det stor risk att något kan falla mellan stolarna. Svårigheten i rektors roll är 

att få syn på och veta om alla elever som behöver får den extra anpassning som de har 

rätt till inom ramen för ordinarie klassrumsundervisning. De flesta rektorerna i 

intervjun hade delegerat handledning till pedagoger och uppföljning av elever till 

specialpedagog eller speciallärare. När så är gjort blir det också viktigt att rektor 

följer upp med specialpedagogen/specialläraren om vad som sker i klassrummen. Jag 

förstår att det kan bero på tidsbrist vilket någon rektor i undersökningen nämnde, att 

delegering skett till specialpedagog/speciallärare men samtidigt finns det risk för att 

rektor tappar helhetsbilden av verksamheten. Det kan också bero på att det är svårt 

för en rektor att få en helhetsyn av klassrumsundervisningen då besöken sker under 

en begränsad tid. Rektor kan också välja att delegera ett ansvar till någon annan. 

Flera av rektorerna i intervjuarna hade gjort just det. Rektorerna uttrycker att de har 

ett nära samarbete med de speciallärare och specialpedagoger som de delegerat till. 

Det är svårt att som rektor själv se om eleverna i klassrummet får extra anpassning. 

En rektor följer arbetet i klassrummet under kortare tidsintervaller och kan därför 

vara svårt att se allt som sker i klassrummet över tid. Det kan vara så att 

specialpedagogen blir en nyckelperson för om det ska bli fungerande extra 

anpassningarna.  Det innebär att rektor får en annan roll och kanske att det finns 

olika roller/engagemang bland de intervjuade rektorerna.  

 

Samsynen på eleverna utifrån olika yrkesperspektiv är ett viktigt stöd i arbetet. Det 

kan ibland vara svårt för en ensam specialpedagog eller speciallärare att motivera till 

en typ av arbetssätt om den enskilda pedagogen eller för all del också hela arbetslag 

har en annan uppfattning. Kulturer med traditioner och gamla vanor är inte enkla att 

ändra i en handvändning. Som jag tidigare pekat på så är det tydligt hur nära 

förknippad undervisning, elevsyn, självkännedom hos pedagoger, övrig personal och 

rektor är. Värdegrunden är till och med avgörande för hurivida elever får extra 

anpassningar eller inte. Det understryker ytterligare vikten av hur rektor organiserar 

och fördelar uppdragen i skolan och visar på tydlighet i uppdraget. Det är inte 

ovanligt att rektorer delegerar, om det finns rutiner och struktur för elevhälsan och 
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dess uppföljning så anser de flesta av informanterna att det fungerar bra. Rektorer 

som delegerat sitt uppdrag inom elevhälsan eller själva följt upp extra anpassningar 

anser att de har en ganska bra bild av om eleverna får anpassningar eller ej. 

 

Uppdraget i elevhälsan är komplex då den består av flera professioner. Rektor har det 

yttersta ansvaret för att verksamheten ska fungera för alla i skolan men också hur vi 

gör för att det ska fungera. En verksamhetsplan för elevhälsan tydliggör i sin struktur 

och underlättar uppdraget och gör att även rektor utifrån rutinerna i den kan få 

kontroll över vad som händer på den enhet som han eller hon är ansvarig för, oavsett 

om delar av uppdraget är delegerat. Följs rutinerna och en fungerande återkoppling 

sker så har rektor översikt av arbetet och resultaten av det framkommer hos några av 

rektorerna i intervjuerna. Dokumentation är en viktig del i att kunna följa upp ett 

elevhälsoarbete. Det uppfattas som svårt att hinna med av pedagogerna, enligt 

rektorerna i intervjuerna. Varken dokumentationen eller anpassningarna behöver 

vara så stora för att det ska fungera. Mycket anpassning görs redan i den befintliga 

lärmiljön men är så självklar att den inte hamnar på pränt. En av rektorerna i 

intervjun berättade om ett dokument som de använder för att dokumentera 

anpassningarna. Ett enkelt dokument med flertalet förslag på anpassningar som 

kunde markeras med ett kryss när det provats. Med andra ord snabba förslag på 

anpassningar, men också synliggörande av anpassningar som redan sker samt lätt 

dokumentation. Det blir mycket enkelt att utvärdera.  Hur rektor organiserar sin 

skolenhet är således mycket viktigt och ibland också avgörande för hur pedagogerna 

kan genomföra sitt arbete. En fungerande elevhälsa med struktur och klara rutiner 

ger en tydliget i att det inte ska vara svårt och rutinerna ger stöd.  

 

Jag håller också med den rektor som sa att vi bör ha ett förhållningssätt med större 

öron och mindre mun. Inom skolan är vi vana att berätta hur saker och ting ska vara 

istället för att lösa saker tillsammans. Lärlag är ett sådant exempel, men det kan 

initialt vara svårt att blotta sina tillkortakommanden. Rollen rektor har här är att 

möjliggöra ett öppet klimat i skolan och avsätta tid för lärlagen att träffas. I samtalet 

kommer ofta många olika lösningar upp, det gäller att ha en tillit och ett förtroende 

till varandra.  

 

7. Slutsats 
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Rektors roll varierar något vad gäller extra anpassningar på de olika enheterna men 

ansvaret är det samma. Rektor behöver visa på vilken styrning som ska gälla i 

organisationen. En tydlig organisation och struktur är viktig framkommer det i 

resultaten, annars är det risk för att något kan falla mellan stolarna.  Det är med 

andra ord avhängigt hur rektors roll i arbetet blir. Jag ser att rektor delegerar, 

strukturen sker via elevhälsans organisation. Alla rektorer har inte egen 

direktkontroll kring extra anpassningar utan det är delegerat till andra även om de 

tycker det är viktigt. Rektorerna får återkoppling av pedagogerna som de delegerat till 

och får på så sätt ändå kontroll då anpassningarna följs upp i elevhälsoteamet. Alla 

enheter hade en lokal elevhälsa som kunde variera något i vilka som deltar i 

elevhälsoträffarna, men gemensamt var att träffarna följdes upp i direkt deltagande 

av rektor eller att specialpedagog/speciallärare hade en egen träff med rektor efter 

elevhälsoteamet. Uppföljning med Specialpedagog/speciallärare och rektor sker som 

sagt efter elevhälsoteamets träffar men det kan dröja upp till två veckor innan den 

uppföljningen genomförs. Det framkommer att rektor trots tidsintervallen anser sig 

få den information de behöver för att veta om anpassningar inom ramen för ordinarie 

klassrumsundervisning verkligen sker. Det är rektors ansvar och med fungerande 

återrapportering från pedagogerna så verkställs också de behov och uppdrag som 

finns. Gemensamt för enheterna är en verksamhetsplan för elevhälsan vilken ger ett 

stöd i strukturer och rutiner. Rutiner om uppföljning och dokumentation är viktigt 

för att kunna utvärdera och komma in i ett tidigt skede med extra anpassningar så det 

inte bara blir åtgärder när behoven blivit stora, det är rektors roll att tillse att rutiner 

finns. 

 

De flesta utmaningarna för rektor finns i kulturen och hos individen, rektor ställs 

inför individers värdegrund och skolans kultur. Det ska inte vara så att det är fler 

elever utanför klassrummet i någon form av åtgärd, än de elever som finns inne i 

klassrummet. Tidigare var det vanligt att elever i svårigheter fick gå ut ur 

klassrummet och få stöd av någon annan än klassläraren svårigheter ansågs ligga hos 

den enskilde eleven. Många av rektorerna betonar att det behövs en utveckling för att 

det ska fungera som tänkt, kulturen på skolorna med att problemen ligger hos eleven  

finns fortfarande i de intervjuade rektorernas skolor. Det innebär att rektors roll är 

att arbeta aktivt för att utveckla kulturen men även de individuella lärarna och det 
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bör göras i samverkan med elevhälsoteamet där flera olika professioner samverkar. 

Individen, den enskilde pedagogens värdegrund färgar undervisningen. Anser 

pedagogen att en svårighet endast ligger hos eleven blir det bara eleven som ska 

förändras, medan det i verkligheten är andra parametrar som påverkar. Relationen 

mellan elev - lärare och skola - hemmet är viktig samt hur vi organiserar på både 

grupp och organisationsnivå för att möjliggöra en bra undervisning som alla elever 

kan tillgodogöra sig. Inte minst behöver pedagogerna reflektera över sin egen 

undervisning.  I rektors uppdrag ingår att organisera så att pedagogerna har 

möjlighet att reflektera, i en fungerande struktur görs detta i arbetslagen och man lär 

av varandra i lärlag. Det framkommer i intervjuerna att detta är en bra grund men att 

även extern utbildning kring olika funktionsvariationer är viktig. Forskningen går 

hela tiden framåt och det gäller att skolan är en del av den för bästa måluppfyllelse 

för eleverna. 

 

Rektorerna i intervjuerna gav förslag på vad rektor kan göra för att säkerställa att alla 

som har rätt till extra stöd i undervisningen verkligen får det. Ett bra stöd kan vara en 

verksamhetsplan för elevhälsan där rutiner för elevhälsoarbetet i ett team finns 

dokumenterat. Struktur för dokumentation är också ett stöd och utvärderingarna gör 

att insatser kan komma in i ett tidigt skede. Det ingår i rektors roll att ha en struktur 

för elevhälsan. Samtliga som intervjuades hade en verksamhetsplan.  

 

Ytterligare förslag var få till en fungerande kommunikation mellan förskola, skola och 

ända upp till gymnasiet.  Det är rektors uppdrag att se till att detta är möjligt. 

Flertalet kommuner arbetar utifrån ett röda tråden perspektiv. Att barnet/eleven följs 

hela vägen och att övergångarna mellan olika stadier blir så smidiga som möjligt. 

Detta fungerar inte alltid. 

 

Ett tips från en rektor var att förhållningssättet hos pedagogerna borde vara större 

öron och mindre mun.  Erfarenheten den rektorn hade var att pedagogerna ofta vill 

lösa saker och berätta hur det ska vara. Istället borde det lyssnas mer och lösa 

tillsammans. Det sammanfaller väl med elevernas rätt till att påverka sina egna 

studier. Att få vara delaktig i att planera, genomföra och utvärdera sin utbildning. I 

detta har rektor också en roll att tillse att det blir möjligt.  
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Observationer lyfts som ett tips för att få en bild av om alla som behöver det får extra 

anpassningar. Uppföljande samtal ger enligt rektorerna en bra bild. Rektorer som 

vistas ute i arbetslagen ser och hör hur arbetet bedrivs. Öppna klassrumsdörrar då 

alla elever är allas elever. Det kollegiala lärandet i arbetslagen lyfts också som ett bra 

sätt för elevernas måluppfyllelse. Det kollegiala lärandet upplevs av de intervjuade 

rektorerna som en framgångsrik väg. Ansvaret blir att frigöra tid så att det kollegiala 

lärandet är möjligt. 

 

Tillgång till hjälpmedel om det finns behov är en naturlig del av arbetet. Att 

dokumentera de extra anpassningarna på alla nivåer organisation, grupp och individ. 

Organisations och gruppnivå glöms ofta bort men är lika viktig. Mycket görs redan 

genom anpassningar för eleverna men det dokumenteras inte och då är det svårt att 

utvärdera. Ett krysschema med fädigt ifyllda vanliga anpassningar samt rader för 

egen dokumentation kan spara tid och dokumentationen blir verkligen av. 

Uppföljning är då möjlig med eleven, hemmet, arbetslaget och elevhälsoteamet. 

 

 

I resultatet i denna uppsats blir det tydligt att strukturen med de formella systemen 

och kulturen med t ex värderingar är lika viktiga ingredienser i en fungerande skola, 

lik väl som makt och intressen och individen är det. Makten med politiska system och 

en hel styrkedja ända ner i klassrummet och individens upplevelse och motivation. 

Det har i resultaten av min undersökning via struktur, kultur, politik och individ 

synliggjorts att rektorer säger att det är viktigt med arbete inom samtliga områden 

även om de inte har en egen kontroll över det. Det blir också tydligt att mycket av 

utvecklingen ligger inom värderingar för att få ett annat agerande.  När det råder 

balans inom dessa områden har vi en fungerande skola med god måluppfyllelse där 

alla mår bra och vet sitt uppdrag. Rektors uppdrag ligger inom alla dessa områden, 

och har rektor i sin roll inte möjlighet att personligen vara delaktig så går det att 

delegera och ändå få en ökad måluppfyllelse för eleverna. Det som inte går att 

delegera är ansvaret som alltid ligger på rektor. 

 

8. Förslag till vidare forskning 

Denna rapport har grundat sig på svaren hos tio rektorer över en yta av halva Sverige. 

Det skulle vara intressant att göra en större undersökning där även pedagoger 
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intervjuas. Vad skiljer och vad förenar uppfattningen gällande extra anpassningar i 

klassrummet, hos rektorer respektive pedagoger.  
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Intervjuguide                                                                                                             Bilaga 1      
      
  
 

Hur är organisationen uppbyggd vid den/de skolor du ansvarar för? 

 

Hur leder du arbetet på din/dina skolor gällande extra anpassning? 

 

Hur vet du att elever som är i behov av extra anpassning verkligen får det? 

 

Vad kan du som rektor själv göra för att säkerställa att de elever som är i behov av 

extra anpassning får det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Bilaga 2 

 
 

Det lokala hälsoarbetet startar i klassrummet tillsammans med elever och pedagoger. 

I klassrummet kan en fundering uppstå kring en elev eller elevgrupp. Som stöd i sitt 

fortsatta arbete kan pedagogen lyfta sina funderingar i arbetslaget som kan fungera 

som stöd. Till stor del löser sig många funderingar i arbetslaget när pedagogerna 

tänker tillsammans och nyttjar varandras samlade kompetens. Vid behov kan 

frågeställningen lyftas vidare till den lokala elevhälsan. Går det inte att finna en 

lösning inom ramen för den Lokala elevhälsan tas ärendet vidare till Centrala 

elevhälsan. 

  
I den lokala elevhälsan ingår: 

Pedagogen 

 
Pedagogen i klassrummet uppmärksammar och identifierar behov samt agerar utifrån behovet i första 

hand med extra anpassning. Det kan till exempel vara ett särskilt schema över skoldagen, 

undervisningsområde förklarat på annat sätt, extra tydliga instruktioner, stöd att sätta igång arbetet, 

hjälp att förstå texter, digital teknik med anpassade programvaror, anpassade läromedel, utrustning 

samt extra färdighetsträning. Ett bra stöd i pedagogens arbete är skolverkets ( 2014) stödmaterial 

Stödinsatser i utbildningen. 

Rektor    Skolsköterska 
 
Sammankallar   Förebyggande och hälsofrämjande  

Lokal elevhälsa (LEH)   arbete 

Trygghetsteam   Syn- och hörselkartläggning 

Samrådsmöte    Hälsosamtal enskilt/grupp 

Fattar beslut om:   Vaccinering 

Utredning    Lättare medicinska insatser 

Särskilt stöd    Skyddsrond 

Åtgärdsprogram   Handledning 

Anpassad studiegång 

Särskild undervisningsgrupp 

 

Kurator/Psykolog   Specialpedagogiska insatser 

Förebyggande och hälsofrämjande   Samordnar och dokumenterar arbete 

    utredningar (ej psykologutredn) 

Skolsocial kartläggning   Kartläggning av lärmiljö på 

Samtal enskilt/grupp   organisations-, grupp- och 

Handledning    individnivå 

Trivselgrupper   Specialundervisning enskilt och i 

Trygghetsteam   grupp 

    Handledning 
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   Samordnar och tillhandahåller  

   alternativa verktyg 

   Skriver åtgärdsprogram 

   Dokumenterar pågående 

   elevärenden i LEH 

 

 

 

 

 


