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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie är att bringa klarhet och kunskap i hur två rektorer organiserar skolutveckling samt 

hur vi som specialpedagoger kan möjliggöra att eleverna blir delaktiga i skolans utvecklingsarbete. Studiens 

metodologiska – och teoretiska utgångspunkter grundar sig i ett fenomenologiskt perspektiv i kombination med 

pedagogisk organisationsteori. Empirin har samlats in genom enkäter samt intervjuer med elever och skolledare. 

Materialet har analyserats med utgångspunkt i identifierade citat för att finna meningsbärande enheter som syftet att 

finna variationer i fenomenet delaktighet. Resultatet visar att de tillfrågade eleverna i årskurs 9 känner att de har 

elevinflytande och delaktighet över skolutvecklingen. Samtidigt framhåller eleverna att implementeringen av 

utvecklingsförslagen måste ske i ett tidigt stadium för att eleven ska finna intresse för engagemang. Studien visar 

även att den specialpedagogiska professionen på de undersökta skolorna är stark och en viktig resurs. 

 

Ämnesord 
 
Elevdelaktighet, inflytande, tillgänglighet, rektor, skolutveckling, specialpedagog.



 

 

Authors 
Jenny Olsson and Christel Åkesson 

Title  
Involve students in the development of the school system – from a special educator perspective 

Supervisor 
Barbro Bruce 

Assessing teacher 
Lotta Anderson 

Examiner 
Carin Roos 

Abstract  

The purpose of this study is to bring clarity and knowledge as to how two headmasters organise the development of 

their respective schools as well as how we as special educator can enable the students to take part in this development 

work. The methodology of this study – and theoretical preconditions are founded in a phenomenological perspective 

combined with educational organisation theory. The empiric data has been gathered through surveys as well as 

interviews with students and school administrators. The data is analysed and documented through identified quotes 

to find meaning and variation in the level of student participation. The result shows the students in the 9 th grade 

feel they have influence as well as taking part in the development of the schools. Simultaneously, the students inform 

that the implementation should happen at an early stage for the students to maintain an engaged interest in this. 

Furthermore, the study shows that the special educator profession at the school that took part in the survey is a strong 

and an important resource. 

Keywords  
Availability, development of the school system, headmaster, influence, special educator, students’ participation. 
 



 

4 

Innehållsförteckning  
1. Inledning ....................................................................................................................... 7 

1.2 Problemområde ....................................................................................................... 7 

1.3 Syfte ........................................................................................................................ 8 

1.3.1 Frågeställning .................................................................................................. 8 

1.3.2 Avgränsning..................................................................................................... 8 

1.4 Centrala begrepp ..................................................................................................... 9 

1.4.1 Delaktighet....................................................................................................... 9 

1.4.2 Inflytande ......................................................................................................... 9 

1.4.3 Skolutveckling ................................................................................................. 9 

1.4.4 Rektor ............................................................................................................ 10 

1.4.5 Specialpedagog och specialpedagogik .......................................................... 10 

1.5 Styrdokument........................................................................................................ 10 

1.5.1 Skollagen ....................................................................................................... 11 

1.5.2 Barnkonventionen i skolmiljö ....................................................................... 11 

1.5.3 Tillgänglig utbildning .................................................................................... 12 

1.5.4 Delaktighet..................................................................................................... 12 

1.5.5 Examensordning för specialpedagog ............................................................. 13 

2. Tidigare forskning ...................................................................................................... 14 

2.1 Delaktighet och inflytande.................................................................................... 14 

2.2 Perspektiv på delaktighet ...................................................................................... 17 

2.3 Skolutveckling ...................................................................................................... 18 

2.4 Specialpedagogens roll som skolutvecklare ......................................................... 19 

3. Teoretiska utgångspunkter .......................................................................................... 21 

3.1 Pedagogisk organisationsteori .............................................................................. 21 

4. Metod .......................................................................................................................... 23 



 

5 

4.1 Metodologisk ansats ............................................................................................. 23 

4.1 Metodval ............................................................................................................... 24 

4.2 Urval ..................................................................................................................... 24 

4.3 Genomförande ...................................................................................................... 25 

4.4 Bearbetning av data .............................................................................................. 26 

4.5 Forskningsetiska principer .................................................................................... 26 

4.6 Bortfall och trovärdighet ...................................................................................... 27 

5. Resultat ....................................................................................................................... 27 

5.1 Elevröster från en elevenkät ................................................................................. 27 

5.2 Elevröster från gruppintervjuer ............................................................................ 30 

5.3 Rektorers perspektiv på elevdelaktighet, skolutveckling och      specialpedagog 31 

6. Resultatanalys ............................................................................................................. 34 

6.1 Tematisk innehållsanalys ...................................................................................... 34 

6.1.1 Elevernas möjlighet till delaktighet och inflytande ....................................... 34 

6.1.2 Rektors organisering av skolutveckling ........................................................ 34 

6.1.3 Specialpedagogens roll inom skolutveckling ................................................ 35 

7. Diskussion .................................................................................................................. 36 

7.1 Metoddiskussion ................................................................................................... 36 

7.2 Resultatdiskussion ................................................................................................ 36 

7.3 Sammanfattning av resultat .................................................................................. 39 

7.4 Förslag på fortsatt forskning ................................................................................. 39 

7.5 Specialpedagogiska implikationer ........................................................................ 39 

Referenser ....................................................................................................................... 41 

Bilaga 1 ....................................................................................................................... 44 

Bilaga 2 ....................................................................................................................... 46 

Bilaga 3 ....................................................................................................................... 47 

Bilaga 4 ....................................................................................................................... 49 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

1. Inledning 
Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta går att läsa inom 

all aktuell pedagogisk litteratur och forskning, visst låter det bra och borde vara ett enkelt 

uppdrag att genomföra. För det mesta. Men hur ser det ut i de svenska skolorna 2020? 

Följer vi de styrdokument som vi alla inom skolans värld är ålagda att följa? Både 

läroplan och skollag beskriver att vi pedagoger har en skyldighet att ge samtliga elever 

möjlighet till inflytande och delaktighet över deras egen skolgång. Intresset för att studera 

elevers inflytande och delaktighet samt skolans övergripande tillvägagångssätt inom 

skolutveckling väcktes under våra studier till specialpedagoger vid Högskolan i 

Kristianstad.  Dagens skolutvecklingsarbete sker ofta i frånvaro av de individer som 

berörs mest, dvs. eleverna. Förändring inom en organisation kan se olika ut och 

genomföras på olika vis. För att finna en framgångsrik skolutveckling krävs, enligt 

Skolverket (2011) att alla inom skolan får möjlighet att vara engagerade. Vi har 

uppmärksammat både genom litteratur, forskning och styrdokument och egna 

observationer att skolutveckling många gånger sker utan ett elevperspektiv. 

Elevdelaktighet ska vara en självklarhet då det är eleverna som påverkas av 

skolutvecklingens resultat, både bra och mindre lyckade utvecklingsprojekt. Det är eleven 

det handlar om. Det finns vetenskapliga studier från bland annat Skolverket (Åkerstöm, 

2014)) som fokuserar på specialpedagogen och skolutveckling men när elevers 

delaktighet och inflytande lyfts in i syftet minimeras sökresultaten kraftigt. Föreliggande 

studie syftar till att undersöka elevers inflytande och delaktighet i skolans 

utvecklingsfrågor utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Fokus kommer även att ligga 

på specialpedagogens roll att möjliggöra elevers delaktighet och inflytande i skolans 

utvecklingsarbete.  

1.2 Problemområde 
Under vår gemensamma studietid har vi kontinuerligt sett skolan ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv. För att få en gynnsam skolutveckling på individ, grupp 

och organisationsnivå krävs det att samtliga parter är engagerade och intresserade av 

frågan. Samtliga parter måste vara med i processen för att en progression mot det 

gemensamma målet ska ske. Med vår gemensamma erfarenhet inom skolan så ser vi en 

problematik med hur skolutvecklingen är organiserad för att engagera samtliga parter. 
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Alla som arbetar inom skolan har en skyldighet att ge eleverna inflytande och delaktighet 

vilket även är inskrivet i styrdokument och lagar (Skolverket, 2011 och SFS 2010:800). 

Problematiken som vi ser är att dessa förordningar har ett tolkningsutrymme vilket leder 

till att elevens inflytande och delaktighet sker i varierande grad beroende på vilken skola 

eleven går i.  Den första svenska specialpedagogiska utbildningen startade 1990 

(Göransson,  Lindqvist, Klang,  Magnusson & Nilholm,  2015). Att vi idag, 30 år efter 

införande av specialpedagogutbildningen fortfarande inte har en tydlig och generell 

arbetsbeskrivning på landets olika skolor kan vara ett problem. Vi är medvetna om att 

detta kan ses som ett annat problemområde men bör tas i beaktande när vi intar ett 

specialpedagogiskt perspektiv. Vi har funnit att olika skolor använder specialpedagogen 

på det sätt som gagnar dem bäst. Det finns en enhällig arbetsbeskrivning men även den 

kan ses som tolkningsbar vilket eventuellt kan utläsas i resultatet.  

1.3 Syfte 
Syftet är att bidra med, klarhet och kunskap i hur två rektorer organiserar skolutveckling 

samt hur specialpedagoger kan möjliggöra att eleverna blir delaktiga i skolans 

utvecklingsarbete. 

1.3.1 Frågeställning 

Frågeställningar som ligger till grund för att besvara syftet är följande 

• På vilket sätt ges elever möjlighet att vara delaktiga i skolans 

skolutvecklingsarbete? 

• Används specialpedagogisk kompetens inom skolutvecklingsarbete med fokus på 

elevdelaktighet? Hur och på vilket sätt? 

1.3.2 Avgränsning 

Studien är tänkt att belysa olika definitioner och perspektiv på delaktighet utifrån ett 

elevperspektiv. Därav har vi valt att inte studera på vilket sätt eleven får möjlighet att 

vara delaktig och inkluderande i sitt lärande i form av undervisningssituationer. Vi har 

även valt att inte intervjua professionen specialpedagog utan härleda till 

examensordningen och se det utifrån skolledningens perspektiv. 
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1.4 Centrala begrepp  
I följande kapitel kommer vi beskriva och definiera de centrala begrepp som genomsyrar 

vår studie. Begreppen är både faktabaserade.  

 

1.4.1 Delaktighet 
Begreppet delaktighet är ett komplext begrepp som kan ha varierande mening beroende 

på vilket sammanhang det används i (Östlund, 2012). Myndigheten för delaktighet (2020) 

menar att delaktighet handlar om att en person ska ha möjlighet att själv medverka och 

vara aktiv i ett samhälle. Delaktighet innebär även att en individ i så hög grad kan fatta 

egna beslut, påverka sitt eget liv samt välja självständigt. Skolverket beskriver i Lgr11 i 

stycke 2.3 under Rubriken ”Elevernas ansvar och inflytande” att elever har rätt att:   
 

/.../kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever 
ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv 
del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i 
frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska 
anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta 
initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över 
utbildningen. (Skolverket, 2011, s. 13)  

1.4.2 Inflytande 

Enligt skollagen (SFS 2019:947 kap 4 §9) definieras inflytande på följande sätt: 

/…/barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 
stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och 
hållas informerade i frågor som rör dem (SFS 2019:947 kap 4 §9). 

13) 

1.4.3 Skolutveckling 

Skolutveckling är ett mångfasetterat begrepp som har olika innebörder beroende på 

synsätt och perspektiv. Skolutveckling benämns som skolförbättring, skolförnyelse, 

skoleffektivitet eller kvalitetsarbete. Många grundare till de olika benämningarna är att 

de är överens om att det handlar om att bygga upp kunskap om elevers olika lärprocesser 

och hur pedagogerna ska kunna förverkliga dem och implementera dem i verksamhetens 

dagliga arbete (Håkansson & Sundberg, 2016) 
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1.4.4 Rektor 

En rektor har ett pedagogiskt ansvar. Ett rektorsuppdrag är mångfacetterat och innebär 

primärt att vara ansvarig för skolans måluppfyllelse och kvalitet men även att alla elever 

ska få rätt stöd i sin utbildning så att de kan nå så långt de kan i sin utbildning. En rektor 

är även den pedagogiska och administrativa chefen på skolan samt chef över den 

pedagogiska personalen (SFS 2010:800 kap 2 §10) 

1.4.5 Specialpedagog och specialpedagogik 

En specialpedagog kan i sitt uppdrag arbeta med det övergripande ansvaret för det 

specialpedagogiska arbetet i sin verksamhet och arbeta nära skolledning. I 

specialpedagogens arbetsuppgifter kan det ingå att ansvara för utvecklingsarbete, 

uppföljning, utvärdering och upprättande av åtgärdsprogram. Detta är inget krav utan 

beror på vad rektor har formulerat i specialpedagogens arbetsbeskrivning. Det ingår 

även att arbeta som en: 

/…/ kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för 
kollegor, föräldrar och andra berörda erbjuda handledning. (SFS 
2017:1111. s 6) 

 

Specialpedagogen kan i sitt uppdrag ha att arbeta främjande, förebyggande och stödjande. 

Det förebyggande arbetet syftar till att skapa, utveckla och anpassa olika lärmiljöer så att 

den passar alla barn och elever utifrån deras behov och förutsättningar i förhållande till 

utbildningens mål och verksamhetens ordinarie verksamhet. Det specialpedagogiska 

förhållningssättet utgår från alla likas värde och alla likas rätt att få ingå i sammanhang 

och känna delaktighet (SFS 2017:1111). 

1.5 Styrdokument 
I skolan ska alla som arbetar med barn och elever förhålla sig till olika lagar och 

förordningar. I detta avsnitt kommer utvalda förordningar, lagar och myndigheter att 

beskrivas såsom Barnkonventionen (2018:1197, Ponnert och Sonnander (2019), 

Skollagen (SFS 2010:800), Specialpedagogiska skolmyndigheten (2020) och 

specialpedagogens examensordning (SFS 2017:1111) som vi anser vara relevanta utifrån 

vår studie. 
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1.5.1 Skollagen 

Skollagen (SFS 2010:800) förklaras som en lag med grundläggande bestämmelser om 

skolan. Skollagen styr vilka skyldigheter och rättigheter vårdnadshavare, elever och barn 

har inom skola och förskola. I skollagen går det även att läsa vilka krav som ställs på 

huvudman för att verksamheten ska fungera. 

1.5.2 Barnkonventionen i skolmiljö 
Barnkonventionen utgör en del av FN:s förklaring till mänskliga rättigheter. År 2016 lade 

regeringen fram en motion om att Barnkonventionen skulle ingå i svensk lag. Den 13 juni 

2018 antogs förslaget i riksdagen och sedan den 1 januari 2020 är Barnkonventionen 

inkorporerad i svensk skollag. Att Barnkonventionen blivit svensk lag innebär att svenska 

myndigheter kan hänvisa till Barnkonventionen när olika beslut ska tas. Leo, Rasmusson 

och Wickenberg (2019) är tre forskare som under åren 2003–2017, deltagit i ett projekt 

som genomförts via Lunds universitet. Forskarna har under projektets gång besökt ett 20 

tal länders skolor för att se skolornas förändringsarbete för barns rättigheter inom 

utbildningssektorn. Projektets syfte var att ge verktyg och stärka de deltagandes 

kompetens för att kunna utföra ett förändringsarbete i samklang med Barnkonventionen 

i deras hemland. Forskningsprojektet mynnade 2019 ut i en publikation med titeln 

”Perspektiv på Barnkonventionen. Forskning, teori och praktik” (2019).  

Forskningsresultatet synliggör olika motiv för att stärka barns delaktighet. Om barn ges 

mer delaktighet och inflytande kan detta troligen bidra till ökad utveckling av 

personlighet, färdigheter, kompetenser och självkänsla. Rapporten visar även att barns 

perspektiv, kunskaper och erfarenheter bör användas. Barnen har rätt att inkluderas i 

skolövergripande frågor såsom undervisning och klassrumsmiljö för att kunna bidra med 

sina åsikter och erfarenheter men även få möjlighet till att lära sig leda och ledarskap. Ett 

av målen i projektet har varit att minska klyftan mellan skolledning, lärare och elever. Att 

ge barnen deltagarrätt i olika beslutsfattande frågor kan bidra till tryggare skolmiljö för 

att på sikt motverka diskriminering, våld och mobbning. Elevråd och klassråd är en form 

av att möjlighet för barnen att få delta i beslutsfattande frågor (Ponnert & Sonander, 

2019). 
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1.5.3 Tillgänglig utbildning 

Specialpedagogiska skolmyndigheten även förkortad SPSM har publicerat ett 

värderingsverktyg för tillgänglig utbildning för förskola, skola och fritidshem 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2020). Med hjälp av detta värderingsverktyg kan 

skolans aktörer kartlägga tillgängligheten för den verksamhet det gäller och upprätta en 

handlingsplan för att göra lärmiljön för barn och elever ännu bättre. I avsnittet 

”Förutsättningar för lärande”, ”Punkt 2. Delaktighet” står det beskrivet att ” Delaktighet 

är en rättighet för barn och elever” (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2020, s. 35). 

Verksamheten är i behov av att skapa tillgängliga lärmiljöer som gynnar barn och elevers 

delaktighet i form av att ge elever förutsättningar för att uppnå kursmålen eller att 

motverka mobbning och kränkande behandling. Ökad delaktighet ger eleven en trygghet 

som gynnar elevens framtida lärande. Delaktighet kan upplevas på olika sätt, delaktighet 

kan vara att eleven får vara med och bestämma, få möjlighet till att uttrycka sin åsikt med 

mera (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2020). 

1.5.4 Delaktighet 

/…/ Delaktighet är ett positivt laddat begrepp men samtidigt kan det tolkas på 
många olika sätt. Om vi menar olika saker när vi talar om delaktighet och det 
saknas en gemensam definition och uppfattning uppstår problem. 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2020, s. 12) 

 

Med utgångspunkt från Janssons delaktighetsmodell (2005) så har Szönyi och Söderqvist 

Dunkers (2020) i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram ett 

stödmaterial rörande delaktighet i skolan. Delaktighetsmodellen är ett analysverktyg som 

har framkommit genom vetenskapliga studier. Modellen används i studier av samspel och 

delaktighet. Szönyi och Söderqvist Dunkers (2020) definierar en individs delaktighet i 

skolmiljö genom följande sex aspekter, engagemang, tillhörighet, samhandling, 

autonomi, tillgänglighet och erkännande. De sex aspekterna visar både vad elevens själv 

kan uppleva i skolan och det som andra kan observera om eleven (se figur 1). 
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Figur 1. SPSMs delaktighetsprinciper (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2020, s.13) 

Delaktighetsmodellen är inte avsedd för en specifik elev- och åldersgrupp utan är en 

modell som skapar möjligheter att upptäcka delaktighet eller bristande delaktighet 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2020).  

1.5.5 Examensordning för specialpedagog 
I specialpedagogens examensordning står det skrivet vilken kompetens en 

specialpedagog ska ha beträffande Färdighet och förmåga (SFS 2017:1111).  

 

/…/visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och 
medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och 
svårigheter i olika lärmiljöer (SFS 2017:1111) . 
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2. Tidigare forskning 
I kapitlet presenteras inledningsvis en sammanfattning av forskning och olika 

avhandlingar kring elevers delaktighet och inflytande. Vilka perspektiv det finns på 

delaktighet och inflytande samt vad delaktighet och inflytande står för och innebär för 

eleven. Vidare behandlas skolutveckling och specialpedagogens roll för att främja 

elevdelaktighet i skolutvecklingsfrågor. Tidigare forskning inom området elevdelaktighet 

och skolutveckling har varit kraftigt begränsad. Den forskning som vi funnit har till stor 

del omfattat elevdelaktighet i sin lärmiljö och inte elevdelaktighet i skolans 

utvecklingsfrågor. Kombinationen mellan specialpedagog, skolutveckling och 

elevdelaktighet har vi funnit att stora kunskapsluckor inom området finnas att fylla. 

2.1 Delaktighet och inflytande  
 Rönnlund (2013) refererar till elevers rätt till inflytande och delaktighet som började 

förekomma i skolans styrdokument under 1960- och 1970-talen och även formen av 

elevråd skrevs in i läroplanen. Införandet av elevråd syftade till att få eleverna delaktiga 

i organiseringen av skolans verksamhet och i frågor gällande lovdagar, läxor och 

idrottsdagar med mera. Klassråd infördes 1976 i samband efter ett riksdagsbeslut som 

grundade sig i en utredning SIA- reformen och elevers inflytande och delaktighet 

framträdde alltmer i skolans styrdokument och förordningar (Prop.1975/76:39).. Under 

1990-talet figurerade begreppet elevinflytande i ett antal utredningar och resultatet som 

framkom var att elevers inflytande var inskränkt och en dold resurs i skolans verksamhet. 

Framåtsyftande arbete skulle nu vara att ta tillvara på elevers rättigheter och ansvar samt 

att elevernas medbestämmande och inflytande skulle öka. Vidare hänvisar Rönnlund 

(2013) till dagens läroplan Lgr11 (Skolverket, 2011) som beskriver att eleverna ska få 

möjlighet till inflytande över sin utbildning, ta aktiv del i arbetet samt hållas informerade 

i frågor som berör dem som elever. Elever ska få inflytande över samtliga områden som 

arbetssätt, undervisningens innehåll och arbetsformer men på vilket sätt detta ska ske 

beskrivs inte. Avsaknaden av formuleringar om klassråd och elevråd som forum kan 

tolkas att elevernas inflytande gått från formellt till informellt inflytande.   

/…/De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig 
ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska 
fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 
utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och 
formerna för elever inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. 
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Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas 
inom ramen för deras inflytande över utbildningen. (Skolverket, 2011a, s.1) 

 

Skollagen (2010:800 kap 4 §9) och läroplanens Lgr11 (Skolverket, 2011) skrivningar om 

delaktighet grundar sig på Barnkonventionens artikel 12 (Ponnert & Sonander, 2019) där 

det bland annat slås fast att elever fritt ska kunna uttrycka åsikter i frågor som rör dem 

själva. Skolutveckling ska därför från och med 1 januari 2020 utgå från 

Barnkonventionen med ett elevperspektiv och för bästa resultat ska elever vara delaktiga 

i processen. Elevers åsikter och upplevelser ska tas på allvar och vid behov ska 

förändringar ske. För att aktivt arbeta med att ge elever rätt förutsättningar att arbeta med 

frågor som rör deras skolgång krävs det att skolan arbetar med delaktighet. Eleverna ska, 

enligt lag (2010:800 kap 4 §9), inte endast ges möjlighet att uttrycka åsikter och arbeta 

med skolutveckling, de ska även hållas informerade i frågor som rör dem. ”Elevernas 

inflytande ska även vara proportionerligt med deras ålder och mognad. Möjlighet till 

elevinflytande ska, oavsett ålder, ges till samtliga elever i skolan” (2010:800 kap 8 §9). 

Forumet som delaktigheten sker på kan vara detsamma medan det är tillvägagångssättet 

som varierar (Ponnert & Sonander, 2019).  Elvstrands (2009) avhandlingsresultat 

indikerar att dagens delaktighet i till exempel klassråd och elevråd gällande 

elevinflytande och skoldemokrati inte fungerar fullt ut. En orsak kan vara att de beslut 

som fattas inte är av stort intresse för eleven eller att deras åsikter och perspektiv faller 

bort. Detta kan resultera i att eleven kan tappa intresset för sin möjlighet till delaktighet 

och elevinflytande på sin skola. Elevernas möjligheter att påverka arbetsformer och 

innehåll är ringa (Elvstrand, 2009) och de former för elevinflytande som förekommer, 

exempelvis klassråd, tycks ofta resultera i att eleverna snarare lär sig att demokrati inte 

fungerar (Almgren, 1996; Broman, 2009). Eleverna lär sig att beslutsfattandet ofta sker 

inom områden som de inte är särskilt intresserade av eller inte ges utrymme för 

synpunkter eller åsikter. Resultatet av detta kan bli att elever kan komma tappa intresset 

och kan då ge upp om elevinflytandet i skolan.  Enligt Hattie (2009) är elevers 

engagemang i skolutveckling starkt kopplat till kamrater och lust. För att få elever att 

investera i sitt lärande så måste de finna det av värde för eleverna att göra detta.  Eleverna 

måste vara motiverade och ha ett mål i sin utbildning för att känna engagemang. 

Dessvärre sammanstrålar inte alltid skolors och elevers mål vilket leder till att 

elevengagemang inom skolutveckling kan bli svårt att finna. Johansson (2009) poängterar 



 

16 

vikten av att tidigt engagera eleverna genom hela processen i skolornas 

skolutvecklingsarbete. För att skapa motivation som leder till engagemang hos eleverna 

måste de få vara med i allt från planering till utvärdering. Att få med elevers perspektiv 

och kunskap är ytterst relevant i utvecklingsarbeten då det är på elevernas arena 

utvecklingen ska ske (Johansson, 2009). 

Blossing (2004) har under 20 år studerat 35 olika skolors utvecklingsarbeten. Studien 

bygger på skolreformens utveckling sedan den genomfördes och denna studie har 

resulterat i Skolors förbättringskulturer. Blossing fokuserade på skolornas inre arbete 

(SIA) och gav honom en överblick i skolornas elevinflytande, formellt som informellt. 

SIA-reformen medförde konkreta formuleringar för elevers inflytande och skolorna 

skulle upprätta klassråd och elevråd. Blossing (2004) menar i sin studie att SIA-reformen 

inte fick den genomslagskraft som förväntades i elevers inflytande och delaktighet men i 

de undersökta skolorna lyckades en del av skolorna väldigt bra. Utifrån SIA-reformens 

resultat och de undersökta skolorna ställer sig Blossing frågan varför det är så svårt att få 

genomslag när det kommer till elevers inflytande och delaktighet. Blossing menar att för 

att få en effekt måste skolorna problematisera begreppen inflytande och delaktighet, vad 

de står för och hur de ska omsätta dem i praktiken. Skolorna måste även diskutera sina 

uppdrag och få en gemensam syn på vad elevinflytande och delaktighet innebär för 

skolans alla aktörer. Skolledningen måste ta ett professionellt ansvar och formulera 

skolans visioner och mål och tillsammans med elever och föräldrars delaktighet driva 

skolan framåt. Skolverket utgav 2015 (Alerby & Bergmark, 2015) en kunskapsöversikt, 

Delaktighet för lärande och här lyfts forskning fram om elevers delaktighet och 

inflytande och vad dessa begrepp innebär och hur pedagoger kan arbeta med dem. 

Rapporten visar på ett samband mellan elevers möjlighet till delaktighet och inflytande 

som i sin tur har en påverkan på elevens kunskapsinhämtning och välmående. Elevers 

delaktighet och inflytande måste ses som en ständigt pågående process som inte bara får 

verka inom formerna klassråd och elevråd utan även i skolans utvecklingsarbete. Om 

skolans utvecklingsarbete tar avstamp i elevernas behov blir det allt klarare att elevers 

delaktighet och inflytande bildar den grund som driver skolan vilket Blossing (2004) även 

påpekade i sin studie. Elvstrand (2009) har i sin avhandling inte bara studerat och 

definierat elevers delaktighet och inflytande som begrepp i skolans beslutsfattande arbete 

utan även sett delaktighet och inflytande som social delaktighet. Social delaktighet är en 

uppfattning, känsla en upplevelse att tillhöra en gemenskap, att som elev vara inkluderad 
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i en aktivitet eller grupp. Aspán 2009 påvisar, även det som Elvstrand (2009) beskriver i 

sin avhandling, att elever kan känna sig delaktiga utan att aktivt påverka skolans 

verksamhet. Elever kan tillhöra en gemenskap där deras röst tillåts höras men samtidigt 

ha förståelsen att deras påverkan över vissa beslut inte är möjlig. Eleverna blir medvetna 

om att deras delaktighet och inflytande är begränsad.  

2.2 Perspektiv på delaktighet 
Begreppet delaktighet och inflytande är mångtydiga begrepp och förefaller sig ha flera 

definitioner och kan således diskuteras på ett flertal olika sätt. Detta kan göra att 

begreppet inte är helt enkelt att förstå och nedanför följer ett antal forskares definitioner 

på begreppen delaktighet och inflytande. Alerby och Bergmark (2019) visar att det finns 

olika definitioner på begreppet inflytande och delaktighet i skolan. Skolan måste ta 

hänsyn till olika aspekter och vissa ramar att förhålla sig till för elevers delaktighet. Första 

aspekten rör de juridiska och organisatoriska faktorerna som reglerar elevernas 

möjligheter till elevinflytande och delaktighet men även för skolledningen och lärarens 

inflytande. Den andra aspekten innefattar de pedagogiska frågorna som innebär på vilket 

sätt inflytande kan påverka eleverna så resultatet av olika beslut blir gynnsamma. Rektorn 

och lärarna utmanas i sin profession när de ska avgöra när eleven ska ges möjlighet eller 

begränsas till delaktighet och inflytande gällande deras undervisning eller andra frågor. 

Alerby och Bergmark (2019) framhåller att under de senaste tio åren har forskningen 

kring betydelsen av elevers delaktighet och inflytande ökat markant i deras möjlighet att 

påverka sitt lärande.  Flera studier påvisar positiva effekter av elevers delaktighet där både 

elevens motivation, ansvar och lärande förändrats men effekterna är även positiva för 

läraren. Interaktionen mellan lärare och elev blir betydelsefull av de positiva effekterna 

men även för skolan som organisation. Vidare hänvisar forskarna till skolans lagar och 

förordningar att elevens delaktighet och inflytande ska genomsyra skolans verksamhet. 

Skolans värdegrund i demokrati och mänskliga rättigheter fastslås i skollagen och i 

läroplanerna utvecklas värdegrunden. Det är av stor vikt menar Alerby och Bergmark 

(2019) att skolans arbete med de grundläggande demokratiska värderingarna ska 

genomsyra hela skolans arbete på ett påtagligt sätt. Detta för att eleverna ska ges 

möjlighet till att utveckla den förmåga som är av vikt för att fungera som en aktiv 

samhällsmedborgare. Inflytande och delaktighet kan inte enbart innefatta elevens roll i 

klassråd och elevråd eller i elevens inflytande i deras undervisning utan bör även ses som 
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en kontinuerlig process där eleven involveras i skolans verksamhet. Rönnlund (2013) 

menar att skolan är en organisation som ska förmedla kunskap och värde. Skolans 

demokratiska uppdrag innebär att eleverna ska få kunskaper i hur ett demokratiskt 

samhälle är uppbyggt och fungerar samt hur eleven aktivt ska kunna delta i och för 

demokratin. Rönnlund (2013) har delat upp elevens delaktighet i två aspekter, formellt 

och informellt inflytande. Formellt inflytande innebär elevens inflytande i exempelvis 

klassråd och elevråd och det informella inflytandet innefattar elevens delaktighet i beslut 

som rör elevens undervisning exempelvis redovisningsform. I studien som artikeln 

baseras på framkom det att de elever som deltog i studien inte ansåg sig ha det inflytande 

som de önskade både inom det formella som det informella inflytandet. Deltagandet i 

klassråd och elevråd gav dock eleverna insikt i hur beslutsprocessen vilket var positivt.  

Kritiken som framkom var att eleverna som var delaktiga i de olika råden kunde framföra 

sina åsikter men sedan hände inget. Elvstrand (2009) framställer hur förhållningssättet till 

barns delaktighet och påverkan har förändrats i det svenska samhälle under de senaste 

tjugo åren. Elvstrand (2009) skiljer mellan social och politisk delaktighet. Delaktighet i 

politisk form handlar om elevens rättigheter och förbättra beslutfattandet. Social 

delaktighet innebär att eleven känner en social delaktighet och inkludering i en grupp. 

Elvstrand (2009) menar att social delaktighet är ett viktigt moment och ett steg mot att 

utöva sitt inflytande i olika sammanhang. Resultaten som framkom i avhandlingen var att 

en del av eleverna ansåg sig vara icke- kompetenta individer för fattande av beslut. Andra 

elever framhävde sin kompetens och deras vilja att utöva inflytande. Det som eleverna 

önskade inflytande över var frågor rörande kunskap, skolmiljö och sociala relationer i 

skolan. Elvstrand (2009) lyfter även hinder och möjligheter för elevers delaktighet, 

skolans skolledning måste ha ett reflekterande förhållningssätt samt vara öppna för 

förändringar för att möjliggöra delaktighet för elever. De hinder som visade sig under 

avhandlingens process var skolornas olika individuella prestationer men även ett 

förhållningssätt där eleven ansågs vara inkompetent för att kunna fatta beslut och ha en 

indirekt status som elev.  

2.3 Skolutveckling 
Förändringsarbete, skolförnyelse, skolförbättring eller kvalitetsarbete. Skolutveckling 

har många namn. Gemensamt är att de alla har samma syfte - att utveckla förståelse och 

kunskap och med denna nya insikt utveckla skolan både för elever och personal. Att enas 



 

19 

kring en definition av ett begrepp som kan förekomma i olika sammanhang är svårt. Vi 

har i detta arbete utgått från följande begreppsbeskrivning av skolutveckling: 

 
/…/ Skolutveckling är en avsiktlig och genomtänkt process - att 
förändra strukturer, regler, normer, föreställningar, vanor och 
arbetsmönster – som direkt eller över en längre tidsperiod 
hjälper eleverna att förbättra sin inlärning och utveckling 
(Lander & Ekholm, 2005, s. 86, fritt översatt). 

  

Att en skola ska utvecklas och komma vidare genom att använda speciella metoder och 

vila på vetenskaplig grund har Sverige arbetat med sedan 1950-talet. Forskningsfältet 

som utvecklades hade visioner om att skolor och skolutvecklingen skulle styras mer 

centralt och genom vetenskapliga framtagna metoder. Syftet med skolutveckling var 

initialt att skapa ett enhetligt skolsystem samt att utveckla undervisningsmetoder som 

skulle garantera att alla elever skulle få en likvärdig utbildning. Genom skolutveckling 

skulle en skola för alla skapas. Med skolutveckling menas att skolan ska implementera 

ny kunskap och idéer i det praktiska arbetet på skolan för att lyfta skolan och dess elever 

framåt eller ledas bort från något osunt (Håkansson & Sundberg, 2016; Jarl, Blossing & 

Andersson, 2017). Scherp (2013) menar att begreppet skolutveckling är en förändring 

som riktas mot ett uttalat mål eller syfte, där målet är att skapa så goda lärmiljöer som 

möjligt för eleverna samt trygghet för både pedagoger och elever. Det är skolledarens roll 

att ge varje elev möjlighet att uppnå dessa mål. De flesta skolledare har en stark vilja och 

målsättning att arbeta för att förbättra elevernas prestationer men hur ska skolledarens 

ideal nås? Robinson (2015) menar att ledarskap är ett komplext begrepp som kan utföras 

genom olika kanaler. Att leda någon eller några är inte endast att få människor att göra 

saker bara genom att säga det (Robinson, 2015). Utveckling innebär förändring men 

förändring behöver inte vara utveckling. För att kunna tala om en förändring som 

utveckling krävs det att det leder till något bättre än det som än gång varit (Scherp, 2013).  

  

2.4 Specialpedagogens roll som skolutvecklare 
Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska svensk skola bygga på vetenskaplig grund och 

beprövade erfarenheter. För att inte stagnera utan istället ständigt utveckla det som i 

skolan inte fungerar och göra det som fungerar än bättre så driver skolan olika former av 
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skolutvecklingsprojekt.  Specialpedagogens roll i skolan är att skapa rätt förutsättningar 

för alla elever så att alla kan utvecklas så långt det går. Att låta specialpedagogen 

medverka eller driva förbättringsarbete varierar, enligt Skolinspektionen (2012) stort på 

olika skolor. Skolinspektionens granskning visar tydligt att specialpedagogikens roll för 

skolutveckling på skolor är allt annat än tydlig. Vem som bär ansvar, vilka olika roller 

som involveras och strukturen i skolutvecklingen är otydlig. Sammanfattningsvis framgår 

av tidigare forskning att det  finns  undantag som bekräftar regeln men tyvärr är det endast 

undantag och inte majoriteten av skolor som använder specialpedagogen som det viktiga 

verktyg som denne kan vara i skolutvecklingsfrågor. Specialpedagogen har i sin 

profession god överblick på hur och var elevfrämjande insatser ska implementeras samt 

metoder på hur detta framgångsrikt ska göras. Specialpedagoger kan även vid behov ge 

stöd i form av handledning för enskilda eller grupper av pedagoger. Rådgivning och 

handledning kan ge möjlighet till en utvecklande och konstruktiv process som utvecklar 

goda lärmiljöer (SFS 2017:1111). 
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3. Teoretiska utgångspunkter  
Studiens teoretiska ramverk kommer att inspireras av ett fenomenologiskt perspektiv i 

kombination med pedagogisk organisationsteori som grund. I det fenomenologiska 

perspektivet och den pedagogiska organisationsteorin är det viktigt att forskaren 

beskriver det givna så noggrant och fullständigt som det går (Kvale & Brinkman, 2014).  

3.1 Pedagogisk organisationsteori 
En teori är ett verktyg som används för att förklara en händelse, ett fenomen eller ett 

beteende. Inom organisationsteorin adderas både delar från organisationen och 

organiseringen. Detta ger att organisationsteori med andra ord ett komplext område och 

ett mångfacetterat forskningsfält. Alvesson och Sveningson (2012) definierar begreppet 

enligt följande: 

/…/Organisationsteori är läran om hur organisationer fungerar. Ämnet är 
omfångsrikt och sträcker sig från övergripande studier av grupper av 
organisationer och organisationer ur ett samhälleligt eller branschmässigt 
sammanhang till studier av individer i organisationer. (Alvesson & 
Sveningsson, 2012, s.13) 

 

Organisation och organisering är två välkända begrepp som ofta går hand i hand. 

Organisation kan liknas med en enhet medan organisering är en pågående process. Så fort 

en individ går från att arbeta ensam till grupp kommer begreppen in i bilden. Människorna 

organiserar sig i en grupp för att arbeta mot ett gemensamt mål. Om sedan flera individer 

i gruppen kan arbeta med liknande uppgifter gäller det att organiseringen får gruppen att 

sträva mot samma mål utan att arbeta med samma uppgifter. När en organisation arbetar 

finns det oftast resurs och strukturbehov, måluppfyllelse samt behov av ledarskap på ett 

eller annat sätt. Initialt användes endast begreppet organisation och inte organisering. 

Eriksson-Zetterqvist, Kalling och Styhre, (2015) förklarar olikheten mellan begreppen på 

följande sätt,   

/…/ organisationer uppstår därför att människor organiserar sig. Organisering 
avser den process där människor gemensamt utför en aktivitet. Denna 
aktivitet leder till att organisationer uppstår och förändras (Eriksson- 
Zetterqvist, Kalling & Styhre, 2015, s.12)  
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De båda begreppen, organisering och organisation, bör leva i symbios med varandra. För 

att få en konstruktiv och levande process på en skola så krävs det organisering av 

organisationen (Eriksson-Zetterqvist, Kalling & Styhre, 2015). 

 

Begreppet organisering kommer i studiens analys och diskussion att sättas i relation till 

hur de utvalda skolornas rektorer organiserar skolutvecklingen för att möta samtliga 

individer som verkar inom skolan sett ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Vidare 

kommer det teoretiska begreppet organisation användas för att se vilka riktningar som de 

undersökta skolorna önskar arbeta vidare gentemot. 
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4. Metod 
I följande kapitel redogörs olika metoder som studien är baserad på samt motivering av 

metodval. Undersökningsgruppen beskrivs, likaså genomförande, bearbetning av den 

empiriska insamlingen och etiska principer. Enligt Stukát (2011) ska studiens syfte styra 

val av metodologisk och teoretisk utgångspunkt. Avslutningsvis avhandlar kapitlet 

studien avgränsningar samt bortfall. 

 

4.1 Metodologisk ansats 
Det mest utmärkande i det fenomenologiska perspektivet är att forskaren är mer 

intresserad av hur individen uppfattar ett visst fenomen utifrån sin omvärld än att förklara 

och se samband (Kvale & Brinkman, 2014). En studie kan kategoriseras på kvantitativt 

eller kvalitativt sätt, beroende på studiens syfte. Den kvantitativa forskningen har sin 

grund i naturvetenskapen där forskaren gör mätbara och observerande undersökningar. 

Den kvalitativa forskningen har sin grund i den humanistiska vetenskapen som i 

huvudsak har två inriktningar, hermeneutik och fenomenologi. Inom det kvalitativa 

forskningsfältet är forskarens syfte att förstå och tolka det resultat som framkommer och 

inte att generalisera och förklara (Stukát, 2011) Fenomenologin grundades av Alfred 

Schutz (1899–1959) och filosofen Edmund Husserl (1859–1938) moderniserade 

perspektivet under 1900 talet och har sedan dess utvecklats av en mängd olika forskare. 

Forskarens intresse ligger i att: 

/…/ förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva 
världen som den upplevs av dem enligt antagandet och den relevanta 
verkligheten är vad människor uppfattar att den är. (Kvale & Brinkmann, 2014, 
s. 44) 

 

Det viktiga i användandet av fenomenologisk ansats är att forskaren beskriver det givna 

så noggrant och fullkomligt som möjligt. Att inte beskriva fenomenet som sig utan 

eftersträva att finna den gemensamma nämnaren. Analysen inom fenomenologin 

innefattar enligt Stukát (2011) olika steg. Forskaren ska ur identifierade citat finna så 

kallade meningsbärande enheter som beskriver olika innebörder. Utifrån respondenternas 

yttranden skapas olika kategorier/kluster vars syfte är att finna variationer. Genom att 

kategorisera och finna kluster underlättar det för forskaren att urskilja essensen i 
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framkomna data. En kritisk aspekt i fenomenologisk analys är att som forskaren undvika 

att tolka respondentens utsagor utifrån sin egen förståelse vilket i sig är nästintill omöjligt.  

 

4.1 Metodval 
Studien grundar sig på en empirisk undersökning i form av en enkätstudie för elever samt 

semistrukturerade intervjuer som genomfördes både med rektorer samt elever, dvs 

studien har både en kvalitativ och kvantitativ ansats. Enkätstudie huvuduppgift har varit 

att insamla numeriska data samt därefter ställa ett antal öppna frågor en grupp på fyra 

respondenger från vardera klassen där de fick möjlighet att utvecklas sina tankar kring 

ämnet skolutveckling. Enligt Stukát (2011) lämpar sig enkätstudier när man vill nå ut till 

ett större antal människor och kunna dra mer generella slutsatser av sina resultat. Att 

endast använda sig av enkäter kan vara problematiskt då det ofta kan förekomma brister 

i det material som inkommer tex med arbetet att tyda vissa svar samt att det är svårt att 

ställa följdfrågor eller sonderingsfrågor (Bryman, 2009). Studien innehåller även 

empiriskt material som insamlats från två intervjuer med rektorerna från de två utvalda 

skolorna samt två gruppuppföljningsintervjuer med fyra elever från respektive klass. 

Valet av kvalitativa intervjuer grundar sig på att vi i studien önskar få fram enskilda 

individers upplevelser eller syn på verksamheten. Genom att använda sig av en 

semistrukturerad intervjustudie blir respondenternas svar mer flexibla och intresset ligger 

i respondentens ståndpunkt i det aktuella forskningsämnet (Bryman, 2009). Bryman 

(2009) beskriver kvalitativ forskning som en studie som tar avstamp i att tolka olika 

kvalitativa data, både talad såsom skriven, för att med denna information försöka se de 

mönster som kan framträda. De gemensamma nämnare vi finner utifrån intervjuer och 

enkäter kategoriseras och ligger till grund för studiens diskussion och analysavsnitt. 

Intervjuernas resultat är tänkta att spegla de två rektorernas syn på skolutveckling 

samt hur specialpedagogen kan möjliggöra att eleverna blir delaktiga i skolans 

utvecklingsarbete. Den empiriska undersökningen är således både kvalitativ och 

kvantitativ (Bryman, 2009; Kvale & Brinkmann, 2014.  

4.2 Urval 
Studien är genomförd på två F-9 skolor i en av landets södra kommuner. Under läsåret 

2020/2021 gick det ca 1000 elever per skola. På skola A svarade 14 av 27 elever på 
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enkäten och på skola B svarade 11 av 17 elever på enkäten. Samtliga elever som fick 

enkäten svarade på enkäten. Det var skolans arbetslag som beslutade vilken av skolans 

klasser som skulle delta i studien. Gruppintervjuerna är genomförda i direkt anslutning 

till enkätundersökningarna. Rektorsintervjuerna är genomförda på samma skolor där 

enkätstudierna är genomförda. Rektorerna kommer i denna studie att benämnas rektor A 

och rektor B. Bryman (2009) kallar denna sorts urval för ett målinriktat urval. Urvalet är 

även ett bekvämlighetsurval vilket innebär att respondenterna finns i skribentens närhet 

(Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

4.3 Genomförande 
Samtliga frågeformulär genomgick en enkel pilotundersökning som bestod av tre elever 

i åk 9, en rektor samt en specialpedagog för att se om frågorna var svårtolkade eller inte. 

Pilotundersökningen skedde på en annan skola i samma kommun. Förändringarna utifrån 

responsen gjordes för att sedan användas i sin nya form i studien. Samtliga rektorer i 

studien kontaktades både via mail och telefon för att informeras om studien samt att 

erbjuda plats, datum och tid för genomförande av intervju. Vid första kontakt med 

rektorerna fick de även i uppdrag att plocka fram en åk 9 klass som kunde delta i 

enkätundersökning. Innan första mötet med rektorerna så skickades ett missivbrev via 

mail (bilaga 1). Efter att rektorerna fått missivbrevet fick även eleverna ett missivbrev 

utskickat till var och en. Rektorerna erbjöd sig att vara den insamlande länken för 

elevernas missivbrev.  Både numeriska data och citat kommer att ligga till underlag för 

kommande diskussionen. Rektorernas intervjutid var avsatt till ca 45 minuter. Innan 

intervjun (bilaga 2) påbörjades informerades respondenterna ytterligare om de etiska 

grundprinciperna.  Efter samtalet som spelades in (ljudupptagning via i-Phone med 

rektorerna) så transkriberades intervjuerna i sin helhet. Det är viktigt att inspelningarna 

blir ordagrant transkriberade för att minimera risken att förlora helheten i samtalet 

(Bryman, 2009).  Transkriberingen skedde i direkt anslutning till samtalet för att 

minimera risken att missa något (Bryman, 2009). 

Inledningsvis informerade vi även att enkäten var frivillig och att om man under 

genomförandets gång önskade avbryta så var detta fullt möjligt utan att någon form av 

repressalier skulle följa. Vid genomförandet av enkätundersökningen valde vi att låta 
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eleverna svara på enkäten (bilaga 3) via traditionellt skriftlig inlämning för att eleverna 

skulle känna sig helt anonyma. Vi var även närvarande under hela tiden eleverna svarade 

på formuläret för att eventuellt kunna hjälpa eleverna om frågor uppstod under tiden som 

de svarade på enkäten. En elev behövde översättning av texten och då det var till engelska 

så var detta inget problem. Genom formulärets svar fick studien både numeriska data och 

citat. På enkäten fanns även en förfrågan om några elever kunde delta för en 

uppföljningsintervju baserad på enkätens frågor. Fyra elever på vardera skolan valde att 

delta i gruppintervjuer (bilaga 4) som följde i direkt anslutning till enkätundersökningen. 

Tiden för gruppintervjuerna var avsatt till 30 minuter.  

4.4 Bearbetning av data 

När enkät- och intervjuresultat var insamlat och transkriberat, kategoriserat empirin 

utifrån begreppen delaktighet, organisering och organisation som grundar sig i studiens 

syfte och frågeställning kunde vi finna enheter av variationer. Detta gjorde att vi kunde 

sammanföra elevernas resultat med rektorernas intervjusvar och på så sätt fann vi 

gemensamma enheter men också variationen av deras utsagor. Det var av vikt att vi som 

forskare höll en objektiv tolkning av framkomna data för att i största mån finna essensen 

i respondenternas utsagor (Stukát, 2011). Bearbetningen av det material som framkom av 

elevernas intervjuer utfördes likadant som rektorernas framkomna material det vill säga 

allt transkriberades i sin helhet och  numerisk data bearbetades till diagram som kommer 

att redovisas i resultat och analyskapitlet. 

 

4.5 Forskningsetiska principer 
Etisk medvetenhet är i alla studier ytterst viktiga att följa.  I denna studie valde vi att 

arbeta utifrån Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer som baseras på fyra 

principer. Informationskravet är den första principen och den innebär att vi synliggjorde 

studiens syfte och problemformulering för alla respondenter. Respondenterna 

tillhandahölls information samt missivbrev där de fick ge sitt godkännande att medverka 

i studien. Samtliga respondenter hade under studiens gång valmöjlighet att när som helst 

avbryta, utan förklaring, sin medverkan. Genom missivbrevet godkände även rektorerna 

att intervjuerna kom att spelas in vilket stödjer samtyckeskravet. All empiriska data som 
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framkom under studiens genomförande kommer enbart att användas för denna studies 

syfte vilket uppfyller nyttjandekravets princip. Den fjärde och sista principen är 

konfidentialitetskravet vilket innebär att alla respondenter garanteras anonymitet under 

och efter studiens genomförande. I vår studie har vi genomgående anonymiserat alla 

respondenter för att de ska känna sig trygga och fria att skriva och säga vad de önskar 

(Kavle & Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, 2017). 

4.6 Bortfall och trovärdighet 
I de två klasserna som fick svara på enkäten går det totalt 44 elever. Av dessa elever 

befann sig 25 i skolan under dagen då enkäten genomfördes. Detta ger en svarsfrekvens 

på 57% då samtliga av närvarande elever önskade delta i enkätundersökningen. 

Anledningen till den låga närvaron av elever som var i skolan kan till stor del förklaras 

med rädslan för Covid19 som vid tillfället av enkätundersökningen just hade börjat sprida 

sig i kommunen. Studiens trovärdighet kan ha påverkats av att antalet respondenter blev 

färre än beräknat vilket kan ge studien lägre relevans. Vid gruppintervjuerna påpekade 

även eleverna att det var rädslan som gjorde att många i klasserna stannade hemma istället 

för att gå till skolan.  

 

5. Resultat 
I följande kapitel kommer delar av resultaten från elevenkäter, intervjuer med elever samt 

intervjuerna med skolornas rektorer att redovisas. Alla frågor kommer inte att lyftas men 

samtliga frågor från enkäterna och intervjuerna finns redovisade i bilaga 2, 3 och 4. 

5.1 Elevröster från en elevenkät 
I enkäten ställdes ett antal frågor som rörde deras åsikter och uppfattningar om elevens 

delaktighet och definition av skolutveckling. Svarsfrekvensen på enkäten var 57%, det 

vill säga 25/44 elever. Den första frågan som eleverna ställdes inför var följande, Vet du 

vad skolutveckling är för något? Eleverna kunde välja på alternativen Ja eller Nej med 

efterföljande möjlighet till egen motivering av deras val. Av de 25 elever som svarade på 

frågan svarade 68% att de visste vad definitionen betydde. I följdfrågan, där eleven som 
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svarade ja skulle ge exempel på vad begreppet innebar, svarade 100% av eleverna att det 

handlade om att utveckla skolan, inga andra förklaringar gavs, se figur 1. 

 

 

 

Figur 1. Elevens kännedom om vad skolutveckling är i procent, (N=44). 

Slutligen ställdes frågan, Tycker Du att din skola tar tillvara på elevernas idéer och 

åsikter? I denna fråga hade eleverna möjlighet att svara ja eller nej men även vet inte. 

Majoriteten 76% det vill säga 33 elever av gav ett ja-svar. Resterande 24% det vill säga 

11 elever delades lika mellan de elever som inte tyckte att skolan tog tillvara elevernas 

åsikter och idéer och de som inte visste om skolan gjorde detta, se figur 2. 

 

Figur 2. Elevens tankar om deras idéer och åsikter tas tillvara på skolan i procent, (N=44). 

Vidare ställdes frågan, Hade du önskat att få vara med och driva skolutvecklingsfrågor? 

Enkäten visade att 40% det vill säga 18 elever hade ett intresse och önskan att vara med 

och driva skolutvecklingsfrågor. Resterande 60% det vill säga 26 elever önskade inte eller 

Ja Nej Vet inte

Ja Nej Vet inte
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visste inte, om de var villiga att vara med och driva ett projekt om skolutveckling, se figur 

3. 

 

Figur 3. Elevers önskan om att vara med och driva skolutvecklingsfrågor i procent (N=44). 

När frågan ställdes, Får ni elever veta vilka skolutvecklingsprojekt som skolan arbetar 

med? hade eleverna möjlighet att utveckla sitt Ja-svar. Frågan gav följande resultat; Av 

de 40% det vill säga 18 elever som svarade ja var det endast 30%  det vill säga 12 elever 

som gav exempel och då i form av klassråd/elevråd. Resterande Ja - svarare gav antingen 

inget svar eller uppgav vilka skolutvecklingsprojekt som skolan under terminen arbetade 

med, se figur 4.  

 

 

Figur 4. Elevers kännedom och insyn om vilka skolutvecklingsprojekt deras skola arbetar med i procent, 

(N=44). 

Ja Nej Vet inte

Ja Nej Vet inte
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5.2 Elevröster från gruppintervjuer 
I gruppintervjuerna deltog totalt åtta elever från de två utvalda skolorna. Resultatet från 

gruppintervjuerna ger en fördjupning av enkätfrågorna och eleverna kunde i intervjuerna 

vidareutveckla samt diskutera frågorna. 

Inledningsvis fick eleverna möjlighet att muntligt beskriva vad skolutveckling är. En av 

respondenterna uttryckte direkt att denne inte visste vad skolutveckling innebar. De andra 

eleverna hjälper då till med en generell förklaring över vad de ansåg begreppet innebar.  

/…/Det handlar om hur skolan utvecklas, till exempel hur resultaten i skolan 
kan utvecklas. (Elev åk 9) 

/…/Hur skolan ska utvecklas för att det ska bli bättre för alla elever. (Elev, åk 
9) 

Efter den korta inledningen kom intervjun att behandla elevernas delaktighet, inflytande 

samt önskan om elevers engagemang i skolans utvecklingsprojekt. I diskussionen 

angående elevernas möjlighet att driva skolutvecklingsfrågor kände eleverna att de var 

en stor del av skolans utvecklingsarbete. 

/…/Vi känner att vi är en stor del av skolutvecklingen, vi är ju på skolan hela 
tiden, vi ser var det brister. Där vi ser att det brister, där säger vi till er. (Elev, 
åk 9) 

Eleverna fortsätter och poängterar att de känner stor tillit till skolledningen när de 

kommer med förslag om ändringar men att det kan ta tid. Eleverna är medvetna om varför 

det kan ta tid och nämner tex budget som en förklaring till att alla elevernas önskemål 

inte kan möjliggöras. Skolorna har olika forum som ger eleverna möjlighet att lyfta fram 

deras åsikter och idéer om förändringar som både är av positiv och negativ karaktär. 

Exempel som framkom under intervjuerna var klassråd, elevråd och realitycheckar. 

Samtliga elever kände att de kunde lyfta fram sina åsikter i dessa forum men att de även 

kunde tala med mentorer och skolledning om de hade något att framföra som gällde 

skolans utveckling. Eleverna i intervjuerna var samtliga överens om att om de i praktiken 

hade fått möjligheten att vara delaktiga i skolutvecklingen på skolan hade de valt detta. 

Samtidigt framkom det ett antal hinder som eleverna lyfte.  

/…/Det är klart man vill vara med i praktiken och inte endast i det teoretiska 
men ibland kan det bli lite svårt. Alla elever kan ju inte vara med och 
genomföra utan endast några få elever ska försöka balansera alla elevers 
åsikter (Elev, åk 9) 



 

31 

Eleverna utvecklade svaret genom att trycka på tidsaspekten i frågan. De ansåg att skolan 

inte gav eleverna möjlighet att prata ihop sig inför klassråd/elevråd då 

skolutvecklingsfrågor ofta glöms bort eller försvinner i det stora informationsflödet i 

skolan. Även valet av elevrepresentanter lyftes som en möjlig orsak till den ringa önskan 

att i praktiken genomföra och framföra skolutvecklingsfrågor.  

/…/Man ska inte gå på ett möte bara för att slippa lektioner till exempel som 
vissa elever representanter. Sådana personer gör ingen nytta i ett möte (Elev, 
åk 9) 

En annan aspekt är i vilken årskurs som eleven blir tillfrågade att engagera sig i 

skolutvecklingen. Åter är tidsfrågan en avgörande faktor. 

/…/Om du hade frågat tidigare så hade jag velat vara med men nu går vi i nian 
och ska snart sluta på den här skolan. Hade de ställt frågan när vi gick i sjuan 
hade jag absolut velat vara med (Elev, åk 9) 

Skolutvecklingsprojekt som eleverna nämner är den fysiska lärmiljön utanför 

klassrummen såsom hur korridorer är utformade och luktar, caféet samt skolmaten. 

Eleverna nämner inte de utvecklingsprojekt som skolan arbetar med som omfattar den 

pedagogiska lärmiljön. 

5.3 Rektorers perspektiv på elevdelaktighet, skolutveckling och      
specialpedagog 

De två intervjuade rektorerna fick inledningsvis beskriva sin egen roll i 

skolutvecklingsarbetet. Båda rektorerna såg sin roll inom skolutveckling som skolans 

”helhetsbärare” och att de båda arbetade med ett distribuerat ledarskap. Distribuerat 

ledarskap innebar för rektorerna att ledarskapet fördelades på fler professioner.  Som 

helhetsbärare menar de båda rektorerna att de arbetar med skolans allmänna 

värdegrundsarbete samt det kunskapsmässiga uppdraget. Rektorerna poängterar även 

vikten av att ge andra medarbetare mandat att utföra sitt arbete. Tryggheten i mandatet 

bygger på ömsesidiga och respektfulla relationer, både mellan kollegor, elever samt 

skolledning. 

/…/Tidigare var både mina förstelärare och mitt EHT och andra arbetsgrupper 
väldigt försiktiga och osäkra i sin roll, man tyckte gärna att andra skulle 
komma in och föreläsa. Man fick börja med att stärka deras förtroende på sig 
själva och idag är det inget konstigt alls utan man har växt med ansvar (Rektor, 
skola B). 
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Skolans utvecklingsarbete anser rektorerna ska ske på många olika plan. Ett spontant svar 

från en av dem var att så många som möjligt på skolan ska driva skolutveckling. Båda 

respondenterna lyfter fram tre grupper som främst initierar, genomför och utvärderar 

skolutvecklingen. De tre grupperna är EHT, förstelärarna och skolledning. I EHT gruppen 

ingår i de båda skolorna specialpedagoger, skolsköterska, kurator, SYV, speciallärare och 

skolledning. I skola B ingår även en logoped i EHT. Samma skola anser även att andra 

professionsgrupper som har ett intresse för skolutvecklingsfrågor också ska få möjlighet 

att arbeta med dessa.  

Specialpedagogens roll inom skolutvecklingen beskriver de båda rektorerna som en stark 

resurs. I skola B´s EHT utgör specialpedagogerna en stor del av hela gruppen vilket leder 

till att många utvecklingsfrågor får en specialpedagogisk vinkling. Rektorn på denna 

skola har ett nära arbete med specialpedagogerna och lyfter fram deras samarbete som en 

stark och positiv faktor för god skolutveckling.  Båda rektorerna poängterar vikten av att 

hela personalgruppen ska arbeta gentemot samma mål och detta kan endast ske om en 

tillit mellan grupperna existerar. En rektor menar att en skolas arbete aldrig får bli, vi mot 

dom, utan ska ske tillsammans för att få starkast genomslagskraft.  

/…/Det ska bli en enande kraft, inte vi mot dom, vi gör detta tillsammans. Det 
tycker jag är viktigt (Rektor, skola A) 

När rektorerna fick frågan om vilka möjligheter de hade att arbeta med elevperspektivet 

i skolutvecklingsfrågor blev svaren detsamma medan utförandet skilde sig åt. Båda 

rektorerna ansåg att de arbetar med skolutveckling ur ett elevperspektiv. Skola A´s rektor 

lyfte att dennes skola varje termin träffade en grupp elever per klass för att lyfta deras 

frågor rörande skolan. Eleverna har innan mötet fått förarbeta en gemensam enkät och på 

rektorsmötet diskuteras sedan dess resultat. Skolan kallar detta för elevhearings. 

     /…/Oj, jösses vad jag får reda på mycket då (Rektor, skola A) 

Samma rektor understryker även vikten av att denne rör sig mycket ute i korridorerna och 

i skolmiljön under dagarna och får på detta sätt reda på vad eleverna tycker om sin skola. 

Även på skola B arbetas det med elevhearings men detta är något som rektor delegerat 

till den biträdande rektorn. Rektor på skola B upplever en svårighet att arbeta på 

individnivå ur ett elevperspektiv då skolan just nu måste fokusera på att öka 

måluppfyllelsen. Skola B har en måluppfyllelse på 40% och rektor menar att om man 

istället arbetar på gruppnivå och organisationsnivå så kan denna siffra öka vilket gagnar 
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samtliga elever. På båda de undersökta skolorna lyfter rektorerna fram att de önskar bli 

bättre på att göra eleverna mer delaktiga i skolutvecklingsfrågor. På skola A har rektor 

delegerat arbetet med elevdelaktighet till sin biträdande rektor och mentorer. Båda 

skolorna har startat ett arbete för att få eleverna mer delaktiga och få kunskap i och om 

de skolprojekt som arbetas med. Detta grundar sig i att rektorerna har fått en indikation 

om att eleverna inte tycks veta vad som innebär med skolutveckling och dess syfte. Detta 

i sin tur grundar sig i att information mellan elev, pedagog och skolledning är bristfällig. 

/…/Nej det gör vi inte, detta är ett utvecklingsområde som vi arbeta med och 
behöver bli bättre på. Vi har satt igång, Men eleverna var inte med riktigt från 
start. Så nu försöker vi fånga upp bollen där vi är (Rektor, skola B) 
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6. Resultatanalys 

6.1 Tematisk innehållsanalys 
Utifrån respondenternas yttranden är kategorier skapade och genom kategorierna har 

essentiella teman utskilts. Studiens innehållsanalys är baserad på följande teoretiska och 

centrala begrepp såsom delaktighet, organisering, organisation, skolutveckling och 

specialpedagog. 

6.1.1 Elevernas möjlighet till delaktighet och inflytande 

I enkätundersökningen och de efterföljande gruppintervjuerna framkom det från eleverna 

att intresse, för skolutveckling när det gäller delaktighet och inflytande, finns på de båda 

skolorna. Eleverna säger att de vill engagera sig men upplever att skolan ger eleverna 

möjlighet i ett alltför sent skede. Detta gäller både i den pågående undervisningen då 

eleverna inte får tid att förbereda sig inför möten i den utsträckning de önskar. Eleverna 

uttryckte även att de önskar att tidigare få engagera sig i skolutvecklingsfrågor som berör 

hela stadiet. Eleverna känner att när man går i sista årskursen på högstadiet så finns inte 

engagemang eller intresse av att arbeta för en sak som de inte själva kan dra nytta av.  

6.1.2 Rektors organisering av skolutveckling 
Rektorn med dess ledarskap är ett komplext begrepp som kan genomföras genom olika 

kanaler. Robinson (2015) menar att en skolledare kan leda genom personlighet, kunskap 

men även genom idéer. Genom de två intervjuerna visade de båda rektorerna att de hade 

ett delegerat ledarskap i skolutvecklingsfrågor. Skillnaden mellan de två skolornas 

ledarskap var att en av rektorerna gav ett större ansvar till sina medarbetare där de fick 

fullt mandat att genomföra olika uppdrag. Den andra skolan gav även medarbetarna 

ansvar men var tydlig med att det var rektor som satt på det högsta mandatet. Robinson 

(2015) menar även att det på en framgångsrik skola är det rektor som styr 

skolutvecklingen men att denne ger mandat och förtroende till olika professioner som i 

sin tur driver utvecklingen framåt. Detta handlar om att skolan har gemensamma mål där 

en progression sker om alla har sin plats och alla arbetar mot ett gemensamt mål. 

Eriksson-Setterqvist, Kalling och Styhre (2015) påvisar att dagens skolledare mer och 

mer går från dåtidens toppstyrning av skolan då rektor var den som till största del styrde 

hela skolan. Vidare pekar författarna på att dagens skolledare har ett mer mjukt ledarskap 
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som är baserat på delegering. Delegering visade de båda respondenterna att de arbetar 

med i olika grader. De båda rektorerna lyfte fram tre grupper som initierar, genomför och 

utvärderar skolutvecklingen. De tre grupperna är EHT, förstelärare och skolledning.  

Genom det delegerande ledarskapet visar rektorerna att de inte står allena i en 

beslutsfattande ställning.  

6.1.3 Specialpedagogens roll inom skolutveckling 
Båda rektorerna lyfter fram specialpedagogens profession som viktig i skolans 

utvecklingsarbete. De undersökta skolorna har ingen specifik skolutvecklingsledare, 

bortsett från ytterst ansvarig rektor. Rektorerna på de båda skolorna använder sig av ett 

horisontellt ledarskap, där rektorerna menar att samtliga professioner gemensamt driver 

och tillhandahåller kunskap (Eriksson- Zetterquist, Kalling och Styhre, 2015). Detta kan 

leda till en stringens och progression i skolans utvecklingsarbete.  I en av skolorna har 

rektor valt att lägga stor vikt på specialpedagoger i EHT vilket leder till att flertalet 

skolutvecklingsfrågor får en specialpedagogisk vinkling och ett större mandat.  

Skolinspektionen granskning (2012) visade att specialpedagogens möjlighet till 

medverkan eller drivande av förbättringsarbete varierade samt att deras roll var otydlig. 

Rektorernas svar i denna undersökning pekar på det motsatta vilket kan härledas till både 

Alerbys och Bergmarks (2019) studie samt rektorers större kunskap om 

specialpedagogens examensordning (SFS 2017:1111). Specialpedagogens arbete med 

elevdelaktighet sker i samarbete med skolans EHT. Skolorna har även här ingen uttalad 

profession som är ansvarig för att arbeta med elevdelaktighet i skolans utvecklingsarbete 

utan detta ska ske i samråd med hela EHTs olika professioner. Den enda profession som 

rektorerna nämnde för att driva skolutveckling var förstelärarna.  
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7. Diskussion 
I följande kapitel kommer först en metoddiskussion som sedan följs av en 

resultatdiskussion och sammanfattning av resultat. Kapitlet presenterar även förslag till 

fortsatt forskning och specialpedagogiska implikationer. 

7.1 Metoddiskussion 
Våra intentioner var att bringa klarhet och kunskap i hur rektorer organiserar 

elevdelaktighet och elevinflytande i skolutveckling samt hur vi som specialpedagoger kan 

möjliggöra att eleverna blir delaktiga i skolans utvecklingsarbete. Vi har arbetat med både 

en kvalitativ och en kvantitativ empiri för att se hur rektorer och elever resonerar kring 

fenomenet elevens inflytande och delaktighet i skolutvecklingsarbete. Enligt både 

Bryman (2009) och Stukát (2011) är intervjuer både tidskrävande och gynnsamma. 

Tidskrävande då transkribering tar lång tid och gynnsamma då respondenternas utsagor 

kan bli både flexibla och ge frågan ett större djup och förståelse inför fenomenet. Studiens 

kvantitativa del ger oss möjlighet till en större datamängd som kan ge oss en indikation 

om hur elever i årskurs 9 ser på deras möjlighet till inflytande och delaktighet i 

skolutveckling. Vi har funnit svårigheter med formuleringen av enkätfrågorna.  

Svårigheten låg i att göra frågorna tydliga och med så låg risk för tolkning så möjligt. För 

att minimera denna risk genomförde vi en pilotstudie som gjorde att frågorna justerades 

därefter. Bryman (2009) poängterar att en pilotstudie alltid är önskvärd när empiri ska 

insamlas genom en kvantitativ studie. Dessvärre uppstod det trots detta ett antal 

missförstånd när studien skulle genomföras. Antalet respondenter har, av olika 

anledningar, varit färre än inledningsvis beräknades vilket kan ge studien en mindre 

trovärdighet och relevans. Dock kan vi med det framkomna resultatet få en djupare 

inblick för de undersökta skolornas organisering av skolutveckling och deras visioner.  

7.2 Resultatdiskussion 
Begreppen som är meningsbärande i vår studie är delaktighet, inflytande och 

tillgänglighet samt organisation, skolutveckling och specialpedagogisk profession/er. 

Samtliga begrepp är satta i relation till resultatet och tidigare forskning.  

Hur kan en god skolmiljö som i sig kan skapa goda förutsättningar för en framgångsrik 

skolutveckling? Håkansson och Sundberg (2016) menar att för att lyckas och få en positiv 
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skolutveckling så krävs det att detaljstyrningen från ovan måste bort, arbeta med ett litet 

antal tydliga mål samt arbeta med kollegialt lärande. Båda de undersökta skolorna 

arbetade med ett delegerande ledarskap och hade få stora arbetsområden som skolan 

arbetade gemensamt med. Det fanns även små skolutvecklingsprojekt som riktade sig 

endast till specifika delar på skolan. Kollegialt lärande var en mer prioriterad del av 

skolutvecklingen i en av de undersökta skolorna. Rektorn på denna skola förklarade 

prioriteringen med att det kollegiala lärandet skapade både en större gemensamhet och 

genomslagskraft samt även stärkte pedagogernas profession. För att skolutveckling ska 

bli så gynnsam som möjligt så måste den vara implementerad på den verksamhet som den 

utförs. Om så inte är fallet så kan deltagarna sakna förståelse och motivation för projektet 

vilket kan leda till att det resultat skolledningen initialt önskat inte uppfylls. Att fråga 

eleverna och låta eleverna vara delaktiga i framtagandet av utvecklingsprojekt kan även 

vara en framgångsfaktor då det är eleverna som många gånger har vetskap om vad det är 

som de hade önskat förbättra och utveckla i undervisningen (Håkansson & Sunqvist, 

2016). Elevens ansvar, motivation och lärande ökar då eleven får vara delaktig i 

skolutvecklingen och eleven växer med ansvaret när de ser resultaten av de processer de 

varit med i och beslutat.  Elevernas resonemang kring frågan om deras vilja att vara 

delaktiga i skolans utvecklingsfrågor kan kopplas till både Hattie (2009), Johansson 

(2009) och Elvstrand (2009) som alla poängterar vikten av att initiera elever i 

utvecklingsarbetet tidigt för att få ett gynnsamt och dynamiskt elevengagemang. Alerby 

och Bergmark (2019) menar även de att ett tidigt initierande av elever i 

skolutvecklingsfrågor är till gagn för både elev, pedagog och skola som organisation. 

Rönnlund (2013) delar in elevdelaktighet i två delar, formell och informell. Eleven har 

en formell delaktighet i skolans elevråd och klassråd och informell delaktighet i besluten 

gällande deras undervisning och lärande. Resultatet som framkom var att eleverna inte 

känner att skolan ger dem rätt förutsättningar i förberedelser i deras formella delaktighet 

i skolutveckling. I studien av Rönnlund (2013) framkom det att elevernas åsikter inte tas 

till vara utan efter att när elever sagt sin åsikt så händer det sällan något. I vår studie 

framkom det att eleverna ges möjlighet att vara aktiva i det som eleverna definierar som 

skolutveckling och de åsikter som eleverna framhåller tas i beaktande om de är möjliga 

att genomföra. Är inte önskemålen genomförbara så förmedlas detta till samtliga elever 

med en förklaring om orsak.  Från och med januari 2020 ska, enligt lag, skolutveckling 

utgå ifrån ett elevperspektiv. Skolan ska därav aktivt arbeta med att ge elever rätt 
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förutsättningar och ge information i de frågor som berör eleverna samt ges möjlighet till 

dem att få uttrycka sina åsikter (Ponnert & Sonander, 2019). Vår studie visar att båda 

skolorna arbetar utifrån ett elevperspektiv och att eleverna ges möjlighet till att uttrycka 

sina åsikter, detta i återkommande elevhearing. Båda rektorerna ansåg dock att elevernas 

involvering och kännedom om skolornas utvecklingsarbete, uppföljning och utvärdering 

bör vidareutvecklas. Elevenkäterna samt de två gruppintervjuerna styrker rektorernas 

utvecklingsområden då det fanns flertalet elever som inte kände till begreppet 

”skolutveckling” samt att de önskade vara mer delaktiga i hela utvecklingsprocessen. 

Eleverna nämner den fysiska lärmiljön som skolutvecklingsprojekt såsom förbättring av 

till exempel skolkafeterian och skolmaten. Detta påvisar att flertalet elever saknar 

förståelse och kunskap om definitionen av begreppet skolutveckling. Specialpedagogen 

är en viktig profession inom de båda undersökta skolorna och detta framhäver de båda 

rektorerna. Rektorerna beskriver tydligt vad de önskar att specialpedagogen ska arbeta 

med inom sitt uppdrag men då i stora ordalag och inte specifikt med vad inom 

skolutveckling på deras skolor. Rektorerna berättar att då specialpedagogen har en 

framträdande roll inom EHT så får många utvecklingsfrågor en specialpedagogisk 

vinkling men de ger inga exempel på hur dessa ser ut. Undersökningen visar att rektorerna 

inte kan ge en tydlig beskrivning av specialpedagogens uppdrag på de undersökta 

skolorna. Det finns en enhällig arbetsbeskrivning men denne kan ses som tolkningsbar. 

För att få en mer tydlig definition av vad en specialpedagog ska arbeta med inom 

skolutveckling så måste en mer konkret formulering tas fram. Om inte så sker kommer 

framtiden även den att ge stor differentiering över hur skolor använder sig av sin 

specialpedagogiska kompetens på skolan. I skolutvecklingsarbete måste man ständigt 

tänka på för vem utvecklingen sker och vilka som är med i dess process. Skolutveckling 

kan skapa god lärmiljö som i sin tur kan skapa en framgångsrik skola (Jarl, Blossing & 

Andersson, 2017). Skolutveckling kan handla om en mängd olika saker och utföras på 

lika många sätt av olika professioner. Denna studie har visat på detta men oavsett resultat 

borde skolutveckling innebära elevdelaktighet som mynnar ut i elevernas ökade lärande 

och skapa en lärmiljö så att alla elever utvecklas så långt som möjligt.  
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7.3 Sammanfattning av resultat 
Syftet med studien är att bringa klarhet och kunskap i hur två rektorer organiserar 

skolutveckling samt hur vi som specialpedagoger kan möjliggöra att eleverna blir 

delaktiga i skolans utvecklingsarbete. I vår studie har det framkommit att skolorna har en 

vision om att inkludera eleverna i skolutvecklingen. Eleverna har genom enkät och 

intervju förmedlat att de har elevinflytande och delaktighet över skolutvecklingen. 

Samtidigt framhåller eleverna att implementeringen måste ske i ett tidigt stadium för att 

eleverna ska finna intresse för engagemang.  Studien har även visat att den 

specialpedagogiska professionen på de båda skolorna är stark och en viktig resurs. Genom 

rektorsintervjuerna framkom det tydligt att specialpedagogen är en grundpelare inom 

EHT som gör att skolutvecklingen får en specialpedagogisk inriktning men ändå ett 

dilemma, eftersom uppdraget tycks vara otydligt.  

7.4 Förslag på fortsatt forskning 
Det hade varit av intresse att fördjupa denna studie genom ett större urval av informanter 

som är från samtliga skolområden i en kommun. Detta hade inneburit en betydligt bredare 

mängd data vilket hade gjort studien mer trovärdig och med större relevans. Med en större 

empiri hade en möjlighet att jämföra de olika skolorna inom skolområdets organisering 

av skolutveckling kunnat genomföras. Studien hade även kunnat visa på variationer av 

användandet av olika professioner, vad det är som fungerar väl och vad det är som 

fungerar mindre väl. 

7.5 Specialpedagogiska implikationer 
Studien visar tydligt att rektor anser den specialpedagogiska kompetensen på en skola 

som viktig. Specialpedagogen kan vara en länk mellan skolans ledningsgrupp och 

arbetslagen men även mellan pedagoger och elever. Studien visar även att en avgörande 

faktor för vilken grad specialpedagogen arbetar med skolutveckling handlar om vilken 

position professionen har inom organisationen. Även förtroende mellan rektorer och 

specialpedagoger ses som en avgörande roll för specialpedagogens möjlighet att lyfta 

fram sin expertis. I båda skolorna hade specialpedagogerna en viktig roll inom 

organisationen vilket gav specialpedagogen stort mandat inom skolutvecklingsfrågor. 
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 På detta sätt har specialpedagogen möjlighet att arbeta mellan skolans aktörer individ 

och gruppnivå för att utveckla möjligheten till en större elevdelaktighet inom 

skolutveckling. Specialpedagogen kan i sitt arbete se olika professioner och elevers 

styrkor och olikheter och med denna kunskap få alla att arbeta gentemot samma mål, 

vilket kan leda till god skolutveckling.  
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       Bilaga 1 
Missivbrev 

 
 
 

               

Fakulteten för 

lärarutbildning 

Avd. för specialpedagogik 

 

 

Elevers delaktighet i skolans utvecklingsprojekt och specialpedagoguppdraget 

Vi är två lärare, Jenny Olsson och Christel Åkesson som nu vidareutbildar oss till 
specialpedagoger vid Högskolan Kristianstad. Vi ska nu göra ett självständigt arbete där 
vi vill belysa hur vi som specialpedagoger kan möjliggöra att eleverna kan bli delaktiga i 
skolans utvecklingsarbete. För att få kunskap om detta behöver vi fråga både elever och 
rektorer. Eleverna, två klasser i årskurs 9, kommer att få besvara några enkätfrågor under 
lektionstid och erbjudas möjlighet att ställa upp på en kort muntlig intervju efteråt.  
Rektorer från två olika skolor kommer också att få besvara några enkätfrågor och ställa 
upp på en intervju. Vi följer Vetenskapsrådets etiska krav, som innebär att alla namn på 
personer och skolor avidentifieras, att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som 
under studiens gång och att svaren endast kommer att användas i vårt självständiga arbete 
samt att alla svar kommer att förstöras efter att uppsatsen blivit examinerad och godkänd. 
Vår handledare är Barbro Bruce, bitr. prof. i utbildningsvetenskap med inriktning 
specialpedagogik (barbro.bruce@hkr.se).  

Vi hoppas ni vill bidra med era tankar och erfarenheter i denna viktiga fråga och tackar 
på förhand. Har ni några frågor så tveka inte att höra av er! 
 
Jenny Olsson    Christel Åkesson 
jenny.olsson0076@stud.hkr.se  christel.akesson0012@stud.hkr.se  

  

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid Högskolan 
Kristianstad skriver studenterna ett självständigt arbete under sin 
sista termin. I detta arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie 
med utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att engagera 
studenterna under utbildningens gång. Till studien samlas ofta 
material in vid olika verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter 
och observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är Högskolan 
Kristianstad. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att 
kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, 
och vid behov få eventuella fel rättade. Det självständiga arbetet 
motsvarar 15 högskolepoäng,. När detta har blivit godkänt 
publiceras det i databasen DIVA  
https://www.hkr.se/om-
hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/ 

mailto:barbro.bruce@hkr.se
mailto:jenny.olsson0076@stud.hkr.se
mailto:christel.akesson0012@stud.hkr.se
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
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Samtyckesblankett 
Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

Ja      O 

Nej    O 

  

Ort:………………………….   Datum:………………….. 

  

Namn:  …………………………………………………… 

  

Namnförtydligande ……………………………………….. 

  

Återlämnas till………………………..senast den………………………. 
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       Bilaga 2 
Frågor till rektorer 

1.      Hur beskriver du som rektor din roll i skolutvecklingsarbetet? 

2.      Hur och med vilka professioner på skolan tänker du att en god skolutveckling ska 
drivas? 

3.      Hur ser du på specialpedagogen som en resurs i skolutvecklingsfrågor? 

4.      Vilka möjligheter har du som rektor för att arbeta med elevperspektivet i           
skolutvecklingsfrågor? 

5.      Finns rutiner för att göra eleverna delaktiga i skolutvecklingsfrågor? 

6.      Informeras eleverna om skolans olika utvecklingsprojekt? 

a.      Ja, på vilket/vilka sätt? 

b.     Nej, varför inte? 

 

7.    Vad innebär elevdelaktighet inom skolutveckling enligt dig? 

 

8.    Anser ni det relevant att engagera eleverna i skolans utvecklingsarbete? Motivera 
ditt svar. 

9.    Ja, på vilket sätt inkluderar ni eleverna i skolans utvecklingsarbete på er skola? 

a. Om Nej, varför inte? 
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      Bilaga 3 
Enkätfrågor till elever 
Sätt ett kryss för ditt svarsalternativ!  

1.     Vet du var skolutveckling är för något? 

a.      Ja, det är: 
.....................................................................................................................
......................................................................................... 

b.     Nej  

2.     Vet du vem du vänder dig till när du vill framföra förslag till förändring? 

a.      Ja, till: ................................................................................................ 

b.     Nej  

3.     Tycker Du att din skola tar tillvara på elevernas idéer och åsikter? 

a.      Ja 

b.     Nej 

c.      Vet ej 

4.     Hade du önskat att få vara med och driva skolutvecklingsfrågor? 

a.      Ja 

b.     Nej 

c.      Vet ej  

5.     Får ni elever veta vilka skolutvecklingsprojekt som skolan arbetar med? 

a.      Ja, till exempel genom att: 
.....................................................................................................................
......................................................................................... 

b.     Nej 

c.      Vet ej  

6.     Hur stor påverkan tror du att ert elevråd har när det gäller att få vara delaktiga i 

skolans utvecklingsprojekt?  Markera på skalan 1 - 5 där 1 är liten påverkan och 5 är stor 

påverkan. 
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1                               2   3                           4   

Är du intresserad av att ställa upp på en kort intervju (ca 30 minuter) med några kamrater 

där vi ber er utveckla era tankar om elevers delaktighet i skolutvecklingsfrågor?  

a.      Ja! Namn: ..........................................................Klass:................ 

b.     Nej 

  

Tack för din medverkan! 

Jenny Olsson   Christel Åkesson 

 jenny.olsson0076@stud.hkr.se               christel.akesson0012@stud.hkr.se  

                     

        

  

mailto:jenny.olsson0076@stud.hkr.se
mailto:christel.akesson0012@stud.hkr.se
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       Bilaga 4 
Uppföljningsfrågor till elever 

1. I vilka forum har ni som elever möjlighet att påverka skolutvecklingen på er 
skola? Försök att ge mer än ett alternativ/exempel. 

 
 

2. Vet du vem du vänder dig till när du vill framföra en förändring på skolan? 
 
 

3. Vilka skolutvecklingsfrågor tror du att ni som elever hade kunnat vara med och 
driva som kan gynna både er och skolan i sin helhet?  

 
 

4. Känner ni att er skola tar tillvara på elevers idéer och åsikter? 
 
 

5. Hade du önskat att ni som elever hade fått vara med och driva 
skolutvecklingsfrågor? På vilket sätt? 
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