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Sammanfattning 

Syftet med studien var att förstå vad som påverkar några specialpedagogens roll i skolutveckling. Vi 

använde oss av fyra frågeställningar: Vad menar några rektorer, förstelärare och specialpedagoger med 

skolutveckling? Vilka aspekter anser de intervjuade rektorerna, förstelärarna och specialpedagogerna 

är väsentliga för att åstadkomma skolutveckling? Hur ser de intervjuade rektorernas, förstelärarnas och 

specialpedagogernas roll ut i skolutveckling? Vilka faktorer påverkar specialpedagogernas roll i skol-

utveckling?  
 
Metoden som användes var kvalitativ med hermeneutisk ansats. Nio halvstrukturerade kvalitativa in-

tervjuer genomfördes med tre rektorer, tre förstelärare och tre specialpedagoger på tre olika grund-

skolor. 
 
Resultatet visade att flera olika faktorer kan påverka vilken roll specialpedagogen har i skolutveckling 

på skolorna i vår studie, såsom rektors syn på skolutveckling, tid, mandat, skolkultur samt specialpe-

dagogens position i organisationen.  
 
Studien lyfter fram specialpedagogens kompetens i skolutveckling och vad orsaken kan vara till att 

den inte arbetar med skolutveckling på organisationsnivå. Studien är viktig för att belysa att specialpe-

dagogerna på skolorna i vår studie inte används fullt ut till det den är utbildad för. Studien visar att det 

i specialpedagogerna finns en stor potential att använda för skolorna i deras skolutvecklingsarbete.  

Nyckelord 
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Förord 

Vi vill tacka våra informanter för att de har givit av sin tid och frikostigt delat med sig av sin syn på 

skolutveckling. Utan dem hade vi inte kunna genomföra studien. Vi vill också tacka dem som har 

hjälpt oss att komma i kontakt med våra informanter. Ett tack går även till vår handledare Ulf 

Sivertun.  

 

Malin Larsson och Marie Lindin, Stockholm den 10 maj 2016 
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Inledning 

När vi läser om skolan i tidningar skrivs det ständigt om problem. Vi läser om dåliga resultat i PISA-

undersökningar, överansträngda lärare och elever som får allt sämre resultat i läsning och matematik. 

Många frågar sig vart den svenska skolan är på väg? Kravet från samhället och staten på att skolan ska 

förbättra sina resultat, nå högre måluppfyllnad och skapa en positiv utveckling ökar. Regeringen har 

tillsatt en skolkommission bestående av 14 ledamöter med syfte att, utifrån en utredning av faktorerna 

till de försämrade kunskapsresultaten, lägga fram en plan för skolutveckling för den svenska skolan 

(Regeringskansliet, 2015). Sveriges Kommuner och Landsting och Friskolornas riksförbund har bildat 

ett expertråd med forskare för att komplettera regeringens skolkommission. Det ska lyfta fram beprö-

vade erfarenheter av framgångsrik skolutveckling (Micko & Valtersson, 2015). Staten med skolverket 

har tagit fram utbildningspaket såsom matematiklyftet och läslyftet, vilka är framtagna som generella 

paket med fastslaget schema. Skolorna kan inte göra lokala förändringar eller utgå ifrån vad deras 

verksamhet behöver, trots att forskning om skolutveckling betonar att skolutveckling måste komma 

från den enskilda skolans vardagliga verksamhet och behov (Berg, 2003).  

 

Under de senaste 50 åren har läraruppdraget förändrats i samband med att skolan har utvecklats mot 

ett mer inkluderande förhållningssätt. Det innebär att alla elever har rätt till likvärdig utbildning och att 

elever som har svårt att nå målen inte längre ska särskiljas, utan undervisas inom ramen för den ordi-

narie undervisningen. Kravet på utveckling kommer utifrån och uppifrån. Ansvaret för att möta alla 

elevers behov ligger enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11: 

kap 2:2) på den undervisande läraren. Att möta alla elever är alla pedagogers ansvar. Detta innebär en 

stor förändring i synen på hur man ska undervisa elever som har svårigheter att nå målen och kräver 

omfattande utveckling av skolan. Specialpedagogens kompetens att möta elever i särskilda behov är 

viktig, men än viktigare är att den kompetensen kan spridas till varje lärare och det har också påverkat 

hur utbildningen för specialpedagoger har utformats. Den har lagt fokus på specialpedagogens kom-

petens att handleda pedagoger och driva utvecklingsarbete (Ahlefeld Nisser, 2009). I en studie av 

Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm (2015) framkommer det att specialpedagogerna 

har rankat arbete med skolutveckling som en mycket viktig faktor till att de påbörjade utbildningen till 

specialpedagog. Specialpedagogerna anser sig också kompetenta att arbeta med skolutveckling, vilket 

styrks av examensförordningen för specialpedagoger som slår fast att specialpedagogen har kompetens 

att bedriva skolutveckling (SFS 2011:688). Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholms 

(2015) studie visar emellertid att specialpedagogerna sällan arbetar med skolutveckling. Detta gjorde 

oss intresserade av att försöka förstå vad som påverkar specialpedagogens roll i skolutveckling.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att förstå vad som påverkar några specialpedagogers roll i skolutveckling. 

Våra frågeställningar är: 

 Vad menar några rektorer, förstelärare och specialpedagoger med skolutveckling? 

 Vilka aspekter anser de intervjuade rektorerna, förstelärarna och specialpedagogerna är vä-

sentliga för att åstadkomma skolutveckling?  

 Hur ser de intervjuade rektorernas, förstelärarnas och specialpedagogernas roll ut i skolut-

veckling?  
 Vilka faktorer påverkar specialpedagogernas roll i skolutveckling?  

Bakgrund 

Studiens bakgrund är indelad i åtta rubriker och syftar till att ge läsaren förankring i ämnet. Kapitlet 

inleds med rubriken Förförståelse där vi redogör för vår erfarenhet och vår tidigare kunskap på områ-

det. Därefter beskrivs under rubriken Rollerna i skolutveckling i styrdokument de olika yrkesrollernas 

ansvar. Efter det kommer rubrikerna Historik över specialpedagogik i svensk skola samt Framväxt av 

den specialpedagogiska yrkesrollen. Under dessa beskrivs hur specialpedagogiken har förändrats över 

tid och hur det har påverkat den specialpedagogiska professionen. Den femte rubriken är Förstelärar-

uppdraget och består av hur uppdraget uppkom och vad de arbetar med. Därefter kommer rubriken 

Begreppet skolutveckling som tydliggör begreppet samt rubriken Perspektiv på skolutveckling som 

beskriver olika synsätt på skolutveckling. Efter den kommer rubriken Forskning kring specialpedago-

gens roll i skolutveckling mot en inkluderande skola samt rubriken Nyckelfaktorer för framgångsrik 

skolutveckling mot inkluderande skola. Dessa redogör för tidigare forskning.  

Förförståelse 

Kvale och Brinkman (2014) beskrev att genom erfarenhet av den miljö i vilken informanterna vistas, 

skapas en förförståelse för den organisation samt de områden som kommer att bli aktuella under inter-

vjun. En del av vår förförståelse grundar sig på att vi båda har erfarenhet av att arbeta som specialpe-

dagoger inom skolan. En av oss har drivit utvecklingsarbete i sin roll som specialpedagog.  

 

Som en del av våra studier har vi genomfört utvecklingsarbete på skolor och tillägnat oss praktiska och 

teoretiska kunskaper i hur man bäst genomför pedagogiskt utvecklingsarbete, samt förståelse för olika 

organisatoriska gruppstrukturer och eventuellt motstånd mot utvecklingsarbete. Vi har under vår ut-

bildning dessutom läst viss litteratur rörande skolutveckling.  
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Rollerna i skolutveckling i styrdokument 

Specialpedagogen omnämns inte i skolans styrdokument. Det nämns dock i skollagens 2. kap §25 att 

det i elevhälsan ska finnas specialpedagogisk kompetens som möjliggör specialpedagogiska insatser 

(SFS 2010:800). 

 

Försteläraren omnämns i skollagen i 2. kap 22§ där det står att huvudmannen ska “sträva efter att in-

rätta karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare” (s. 13). Föreskrifter om statsbidrag för förstelärar-

tjänst beskrivs i SKOLFS 2013:147. Det står ingenting i skollagen om att försteläraren ska bedriva 

skolutveckling. 

 

Rektorns roll i skolutveckling beskrivs i skollagen och kopplas till det systematiskt kvalitetsarbetet. 

Det beskrivs i 4. kap 4§ att “Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten 

genomförs”. Det framgår också av samma paragraf att “Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras 

under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever “. I läroplanen för grundskolan, 

Lgr 11 kap 2:8 framgår att rektor har ansvaret för att lärarna får den kompetensutveckling som de be-

höver för att de ska kunna utföra sina uppgifter på ett professionellt sätt. Som framgår ovan är det 

alltså endast rektor som har laglig skyldighet att bedriva utvecklingsarbete. 

Historik över specialpedagogik i svensk skola 

Redan under 1600- och 1700-talen då kyrkan höll i undervisningen i Sverige diskuterades hur man 

skulle organisera skolan så att den skulle passa alla, men framför allt så att den passade samhällets 

syften. Barnen delades in i olika grupper efter förmåga och fick undervisning med hänsyn till den. De 

svagare eleverna fick avsluta sin skolgång tidigare än de starka för att inte ligga samhället till last, 

vilket beskrevs av Hjörne och Säljö (2013) som refererar till Warne (1929). 

 

Bladini (1990) beskrev den specialpedagogiska verksamheten i den svenska skolan sedan folkskolan 

infördes 1842. Folkskolans införande innebar att alla barn hade rätt till, och genom skolplikt, skyldig-

het till utbildning. Detta ledde snabbt till att skolan inrättade olika typer av stödinsatser för elever som 

hade svårt att klara undervisningen. Ahlberg (2007) beskrev att man under tidigt 1900-tal menade att 

det varken gynnade de svagare eleverna eller de starkare eleverna att alla undervisades tillsammans. 

Bladini (1990) och Ahlberg (2007) beskrev vidare att hjälpklasser var det som först infördes, vilka 

senare omvandlades till specialklasser av olika slag som t.ex. observationsklasser eller läsklasser. Un-

der 1960-talet kallades dessa särskiljande åtgärder för klinikklasser. Den särskiljande specialundervis-

ningen växte i omfattning när grundskolan och det sammanhållna högstadiet infördes 1969, trots att 

grundtanken i Lgr 69 var att elever inte skulle differentieras. Undervisningen skulle ske inom klassen, 

men skolorna hade svårt att ställa om sig och en parlamentarisk utredning om skolans inre arbete 

(SIA-utredningen) startade 1970. Resultatet av den var att det lyftes fram att om det perspektiv av 

samundervisning där exkluderande åtgärder skulle undvikas, som beslutats i Lgr 69 och Lgy 70, skulle 

kunna genomföras i större omfattning i skolorna skulle det vara nödvändigt med omfattande fortbild-

ningar av lärarna för att få till stånd förändringen, och speciallärarens kunskap behövde spridas till 

hela verksamheten (Bladini, 1990). Det framgick också ett perspektivskifte där man i utredningen inte 

framställde skolsvårigheter som kopplade enbart till eleven, utan även det sätt som skolan bedrev sin 

verksamhet på. Även elevens sociala sammanhang betonades (Ahlberg, 2007). 
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Hjörne och Säljö (2013) tydliggjorde hur förändringar i samhället ger återverkningar i skolans sätt att 

organisera undervisningen. I takt med att samhället utvecklats i riktning från ett jordbruks- och indu-

strisamhälle till ett kunskapssamhälle ställs krav på att allt fler elever ska genomgå allt högre utbild-

ning. Detta har gjort att skolan inte längre kan slå sig till ro med att endast de elever, som passar in i 

det sätt som skolan traditionellt har undervisat på, ska gå vidare till högre studier. Hjörne och Säljö 

(2013) menade att det har ställt krav på att skolan ska anpassa sig till en bredare elevkategori och an-

passa sin verksamhet för att passa varierande behov hos eleverna. 

 

Ahlberg (2007) beskrev hur skolan under de sista decennierna av 1900-talet kom att ännu mer foku-

sera den inslagna vägen genom att i Lgr 80 betona skolans skyldighet att motverka att skolsvårigheter 

uppstår och att de specialpedagogiska insatserna även skulle användas för förebyggande insatser 

(Ahlberg, 2007; Bladini, 1990). I Lpo 94 betonades att skolan har till uppgift att se till att undervis-

ningen anpassas för att passa den enskilda elevens behov. Särskilt ansvar betonades skolan ha för ele-

ver som har svårt att nå målen (Ahlberg, 2007). 

 

Även i den nuvarande skollagen (SFS 2010:800) betonas att elever ska få det stöd de behöver inom 

ramen för den ordinarie undervisningen. Elever som befaras att inte nå kunskapskraven ska i första 

hand ges extra anpassningar i den ordinarie undervisningen, vilket framgår av 3. kap §5a. Om de extra 

anpassningarna inte är tillräckliga, utan eleven behöver särskilt stöd så ska detta stöd också företrädel-

sevis ges inom ramen för den ordinarie undervisningen (3. kap §6-7). I Lgr 11 framgår tydligt i kap 

2:2 att ansvaret för att ge elever i behov av särskilt stöd det stöd de behöver vilar på läraren. 

Framväxt av den specialpedagogiska yrkesrollen 

Bladini (1990) beskrev hur behovet växte fram av en utbildning för de lärare som arbetade med elever 

med särskilda behov redan under 1920-talet. Då var det de s.k. hjälplärarna som stod i fokus. Deras 

utbildning var kort, någon vecka eller några dagar. Flera utredningar av vad utbildning för de som 

undervisade dessa elever borde innehålla gjordes och flera olika mer eller mindre provisoriska för-

söksutbildningar genomfördes. Stort fokus var på medicinska företeelser och olika typer av testning. 

Först 1962 infördes en speciallärarutbildning, i samband med att grundskolan infördes. Vidare beskrev 

Bladini (1990) att de speciallärare som utbildades 1962-1977 utbildades för att ha särskild kompetens 

för att arbeta elevnära med elever med särskilda behov. 1977 förändrades speciallärarutbildningen så 

att den bättre skulle svara mot de behov som lyfts fram i bl.a. SIA-undersökningen. Det blev då mer 

betonat att specialläraren skulle vara en del av arbetslaget och främst arbeta förebyggande. 

 

Speciallärarutbildningen lades ner 1989 och 1990 infördes en ny specialpedagogutbildning. Ahlefeld 

Nisser (2009) beskrev att en departementsrapport (DsU 1986:13), hade slagit fast att det behövdes en 

ny inriktning på utbildningen för att stödverksamheten inom den svenska skolan skulle utvecklas i rätt 

riktning, mot ökad inkludering. Trots att inkluderingssträvan funnits under lång tid gick utvecklingen 

åt fel håll och specialpedagogutbildningen sattes in som ett sätt att styra utvecklingen politiskt, inte 

genom vad skolan efterfrågade, utan vad man från statligt håll ville att skolan skulle utvecklas mot. 

Malmgren Hansen (2002) följde tretton specialpedagoger ur den första kullen specialpedagoger i en 

longitudinell studie och studerade hur den nya yrkesrollen togs emot av skolan och hur specialpedago-

gerna upplevde mötet med den specialpedagogiska verksamheten och arbetet med att reformera den. 

Hon kom fram till att det blev svårt för specialpedagogerna att upprätthålla den nya yrkesrollen, 

eftersom personal på skolorna, inklusive ledningen, varken kände till vad den nya yrkesrollen innebar, 
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eller att speciallärare inte längre utbildades. Förväntningarna på dem var att de skulle arbeta som spe-

ciallärare. De lämnades i stort sett ensamma i sin strävan att omstrukturera den specialpedagogiska 

verksamheten i skolorna utan något uttalat stöd från skolledningen. Specialpedagoger utbildades till att 

ha fokus på att handleda pedagoger istället för arbete med specialundervisning, men pedagoger och 

skolledning var inte insatta i vad handledning skulle innebära och inte heller vad det skulle leda till 

och specialpedagogerna fick inte stöd av skolledningen för att genomföra strukturförändringar som 

möjliggjorde handledning. Malmgren Hansen (2002) tog också upp tidsaspekten som problematisk. 

Specialundervisning hade genomförts under ordinarie undervisningstid, medan handledning av perso-

nal var avsett att ske utanför undervisningstid. Detta försvårade genomdrivande av tid för handledning. 

Staten förlitade sig på att specialpedagogerna skulle genomföra omdaningen av den specialpedago-

giska verksamheten i skolan, men specialpedagogerna i studien uttryckte att de för den uppgiften sak-

nade både formellt mandat och resurser. För att åstadkomma förändring behövde specialpedagogerna 

till en början anta speciallärarens roll för att bygga förtroendefulla relationer med lärare och skol-

ledning för att på så sätt succesivt under flera år vinna legitimitet för sitt uppdrag som specialpedagog. 

År 2008 återinfördes speciallärarutbildningen och såväl speciallärare som specialpedagoger utbildas. 

Speciallärarutbildningen är “inriktad på ett elevinriktat arbetssätt” (Larsson, 2011, s. 181). 

Försteläraruppdraget 

Den 1 juli 2013 påbörjades reformen ”Nya karriärvägar för lärare” i vilken satsningen på förstelärare 

var en del (Skolverket, 2015). Reformen föregicks av en promemoria som utbildningsdepartementet 

lade fram i september 2012. I den betonades vikten av att inrätta karriärsteg för särskilt yrkesskickliga 

lärare. I promemorian beskrevs ett dubbelt syfte med reformen. Det ena var att göra läraryrket mer 

attraktivt och behålla de bästa lärarna i skolan. Det andra var att reformen skulle leda till bättre elevre-

sultat genom att förstelärarna skulle sprida sin kunskap till kollegor. Promemorian föreslog också att 

huvudmän för skolan skulle kompenseras med statsbidrag för att finansiera den kostnad för löneök-

ningar som inrättandet av karriärtjänster skulle komma att innebära (Utbildningsdepartementet, 2012). 

 

Promemorian ledde till att det gjordes en ändring i skollagens 2 kap § 22 och den fick lydelsen: ”Hu-

vudmännen ska också sträva efter att inrätta karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare. Regeringen 

meddelar föreskrifter om statsbidrag till huvudmän i syfte att stimulera att dessa inrättar karriärstegen 

förstelärare och lektor.” (SFS 2010:800, s. 13). 

 

Statsbidraget villkoras genom kriterier i SKOLFS 2013:147. Försteläraren ska arbeta minst 50 % med 

undervisning och vara ansvarig för planering, uppföljning, bedömning och återkoppling av elevers 

utveckling relaterat till den egna undervisningen. Försteläraren ska också vara legitimerad, ha undervi-

sat minst fyra år och ha dokumenterad särskild yrkesskicklighet (SKOLFS 2013:147). 

 

I utbildningsdepartementets promemoria föreslogs försteläraren bidra till det kollegiala lärandet ge-

nom att t.ex. vara ett stöd för, och handleda kollegor. Dock betonades det att förstelärarens huvudsak-

liga uppgift skulle vara att undervisa och att övriga uppgifter borde rymmas inom den ordinarie tjäns-

ten (Utbildningsdepartementet, 2012). Skolverket (2015) redovisade en undersökning av vilka ar-

betsuppgifter förstelärare hade och på vilken grund de blivit förstelärare. Det framkom i rapporten att 

huvudmannen hade identifierat utvecklingsuppdrag utifrån den lokala skolans behov och utifrån detta 

behov tillsatt förstelärartjänster med lärare som hade den kompetens som huvudmannen bedömt be-

hövdes. När det gällde arten av förstelärarnas utvecklingsarbete kom Skolverket fram till att: 
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Utvecklingsuppdrag på den egna skolan kan bestå bland annat av arbete med kollegialt lärande, språk-

utveckling samt informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Formerna för kollegialt lärande 

kan vara att försteläraren handleder kollegor eller leder och förbereder pedagogiska forum. Förstelära-

ren kan även göra klassrumsobservationer och tillsammans med övriga lärare utvärdera och följa upp 

undervisningen genom pedagogiska diskussioner (Skolverket, 2015, s. 4). 

 

Rapporten visade vidare att för att det kollegiala lärandet skulle bli framgångsrikt var det avgörande att 

förstelärarna fått ett tydligt mandat av huvudman och rektor att arbeta med att leda kollegialt lärande 

och att detta tydligt kommunicerats till kollegiet (Skolverket, 2015).  

Begreppet skolutveckling  

Berg och Scherp (2003) skrev inledningsvis i sin kunskapsöversikt om skolutveckling att det finns 

många olika namn på skolutveckling. Somliga talar om skolförbättring/skolförnyelse, andra om skol-

effektivitet/ kvalitetetsarbete. Några andra talar i termer av förändring, innovation, reform, omdaning 

osv. I denna studie har vi dock valt att använda oss av begreppet skolutveckling, eftersom vi i likhet 

med Berg (2003) anser att det är ett generellt begrepp. Dock ett mångfasetterat som kan ses utifrån 

många olika perspektiv och synsätt. 

 

Berg (2003) beskrev skolutveckling som en problemlösningsprocess, där problem handlar om områ-

den i vardagen som kan vara av intresse eller av annan orsak angelägna att studera. Det vill säga att 

problemområdet i skolutveckling inte behöver vara något oroande, utan kan vara ett område, inom 

vilket skolan ser att det finns förbättringsmöjligheter. Därigenom skapas områden som kan bli start-

punkten för vardagsnära utvecklingsarbete (Berg, 2003). Carlström och Carlström Hagman (2006) 

beskrev att skolutveckling verkar för att verksamheter ska försöka att bli bättre på att förhindra svårig-

heter, våga testa nya idéer samt att jobba problemlösande. Det är väsentligt att resultatet av skolut-

veckling kan mätas. Lander och Ekholm (2005) beskrev att de anser att skolutveckling är en medveten 

process av avsiktlig förändring i strukturer, regler, normer, föreställningar, rutiner och arbetsmönster, 

vilken antigen direkt eller på lång sikt hjälper elever att förbättra sin inlärning eller utveckling i enlig-

het med kraven i skola eller samhälle. Thornberg och Thelin (2011) menade att för att kunna tala om 

skolutveckling måste den vara en del av hela skolan, inte bara en enskild del av verksamheten samt att 

den behöver vara förankrad i hela skolan. 

Perspektiv på skolutveckling 

Beroende på vilka bakomliggande perspektiv på skolutveckling individen besitter får det konsekvenser 

för vilken typ av skolutveckling som bedrivs. Berg och Scherp (2003) tog upp fem perspektiv i sin 

kunskapsöversikt, som de ansåg är väl representerade i svensk, nordisk och internationell skolforsk-

ning. Här nedan beskrivs fyra av dem kortfattat.  

Skolförbättring eller school improvement 

Blossing (2003) skrev ”Lärare behöver frigöra sig från det sociala och kulturella förtryck som säger att 

man ska klara av att planera, genomföra och utveckla den pedagogiska verksamheten helt på egen 

hand” (s. 97). Han menade att skolans verksamhet är så komplex och mångskiftande att det är omöjligt 
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att hantera den på egen hand. Lärarna behöver föra samtal med kollegor om hur de tillsammans kan 

utveckla en skola för alla. Han använde begreppet skolförbättring istället för skolutveckling, och me-

nar att genom skolförbättring kan vi skapa en likvärdig skola (Blossing 2003). Enligt detta perspektiv 

är syftet med skolförbättring att skapa en miljö där människor kan utvecklas från att känna samhällets 

tvång till fria individer. Vägen dit går genom att förändra skolans lärande och undervisning, förändra 

arbetsförhållandena i skolan, förändra de organisatoriska och strukturella särdragen inom skolan, samt 

genom att göra om maktfördelningen (Blossing, 2003). 

 

Blossing (2003) refererade till Hopkins (2001) som har sammanfattat skolförbättringsforskning från de 

senaste decennierna och framhöll två huvudsakliga strategier för att skolförbättring ska kunna genom-

föras. För det första behöver skolor utmana den traditionella undervisningen, testa lärandestrategier 

som innefattar både reflektion och utförande, samt utvärdera. För det andra behöver skolor jobba med 

att förbättra sin skolkultur genom lärarnas förståelse för sitt uppdrag och genom förbättring av den 

sociala miljön på skolan. Inom lärarprofessionen finns det en kultur där den enskilda läraren anses 

vara ansvarig för att genomföra och utveckla undervisningen enskilt. Inom detta perspektiv vill man 

istället framhålla en skolkultur som genomsyras av det kollektiva ansvaret för utveckling av undervis-

ningen och lärandet. Blossing (2003) ansåg att man bör utveckla en kultur som ger lärarna möjlighet 

att diskutera och reflektera kring praktiskt pedagogiska frågor så att traditionella synsätt och veder-

tagna föreställningar utmanas och ställs i relation till verksamhetens mål. Ett sätt, enligt Blossing 

(2003), skulle kunna vara att använda strukturerade samtal där fokus ligger på pedagogiska situationer 

så att lärarna ser varandras arbete och att man därmed bryter lärarnas isolering. 

 

En av de saker som tycks utmärka framgångsrika skolor med ett bra driv i förbättringsarbetet är ett 

flexibelt grupperingssystem. I ett sådant system sker en helhetssyn på utbildningens alla delar. 

Blossing (2003) gav exempel på ett sådant system med vertikala arbetslag i kombination med hori-

sontella ämnesgrupper, tvärgrupper av olika representanter från arbetslag samt tillfälliga berednings-

grupper för olika frågor. Detta gör att hela elevens skolsituation belyses, ämnets utveckling säkras, 

erfarenheter mellan arbetslag sprids samt tillfälliga frågor bereds på ett effektivt sätt. Skolan söker sig 

bort från det individuella arbetet till det kollektiva arbetet (Blossing, 2003). 

 

Blossing (2003) tog upp att eleverna behöver känna att de är delaktiga i förbättringsarbetet, eftersom 

detta underlättar när det ska implementeras. Har inte eleverna fått vara delaktiga i själva arbetet kan de 

endast göra sina röster hörda genom att protestera och stoppa utvecklingen.  

 

Blossing (2003) menade att förbättringsarbete ska ses på ett holistiskt sätt, där helheten är det centrala 

som förbättringsarbetet måste relateras till. Han såg förbättringsarbetet som ett kollektivt samarbete 

under en längre tid. Förbättringsarbetets syfte och funktion ska stå på agendan i omkring fem år innan 

det till slut genomsyrar hela skolorganisationen och då blivit en del av den vardagliga verksamheten. 

Förståelseorienterad och problembaserad skolutveckling 

Inom detta perspektiv fokuserar individen på att söka, upptäcka, benämna och förstå mönster som 

ligger dolda i det vardagliga arbetet, samt på att dessa djupgående insikter används som vägledande i 

det fortsatta arbetet. En grundstomme i skolutveckling enligt detta perspektiv utgörs av lärarens erfa-

renhet av sin vardag (Scherp, 2003). 
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Scherp (2003) menade att enligt detta perspektiv är skolutveckling en problemlösande process som 

utgår ifrån kända problem i vardagen. Genom att skapa förståelse och kunskaper om dessa problem 

ökar chansen att hitta bra och hållbara lösningar på problemen. För att komma åt problemen handlar 

det om att upptäcka mönster eller regelbundenheter i vardagsverksamheten. När dessa hittas lyfts 

mönster fram, undersöks och tydliggörs. Kunskapen om problemet syftar till att skapa en fördjupad 

förståelse av orsakerna som ligger bakom problemen, likväl som att skapa framgångsrika lösningar. 

Detta ligger till grund för skolutveckling. I det förståelseorienterade och problembaserade perspektivet 

handlar skolutveckling om lärprocesser i det vardagliga arbetet på skolan. Det innebär djupgående 

förändring av skolans rutiner och vardagsstruktur. Det är en ständigt pågående process. Det är varken 

någon avgränsad intensiv insats eller något som sker i projekt vid sidan av skolvardagen (Scherp, 

2003). 

 

Lärarna är huvudaktörer och det är de som bidrar med sin kunskap och professionalism om lärande 

och undervisning. Utifrån perspektivet finns det två väsentliga faser inom skolutveckling. Den första 

är problemskapande, i vilken ett behov av förändring uppstår. Den andra fasen är problemlösande, i 

vilken verksamheten utvecklas genom att det skapas lösningar (Scherp, 2003).  

 

Förståelseorienterad och problembaserad utveckling behöver ha ett ledarskap som utgår ifrån lärande 

och förståelse inte ifrån direktiv och regler eller via budskap. Genom att ge lärare tillgång till goda 

lärmiljöer som leder till fördjupad kunskap om problemområden inom verksamheten stöds skolut-

veckling, enligt Scherp (2003). Vidare uttryckte han att skolledarens uppgift är att skapa en fördjupad 

förståelse för skolans olika uppdrag, samt en förståelse för olika yrkesgruppers specifika kompetenser 

i att förverkliga uppdraget. 

 

Scherp (2003) menade att dialogen är grundläggande för djupgående lärprocesser. Detta för att dialo-

gen eftersträvar en uttömmande förståelse av andras uppfattningar och tankar. Det behöver finnas tid 

för reflekterande möten i den dagliga verksamheten för att skolutveckling ska ske. 

 

Visionsarbetet sett utifrån detta perspektiv har som viktigt funktion att skolledaren ska starta det i ge-

menskapsanda. Medarbetarna tillsammans ska utveckla visionen. Detta för att en gemensam vision för 

skolan tydliggör skolans egenart, samt pekar ut den framtida pedagogiska utvecklingen på skolan 

(Scherp, 2003). 

Upptäcka och erövra frirummet – skolutveckling ett eget ansvar 

Inom detta perspektiv anses skolutveckling utgå ifrån skolans egna behov och förutsättningar. Det är 

en självklarhet att individerna som deltar i skolutveckling är de som analyserar skolorganisationens 

behov av, och kvalifikationer för, skolutveckling och därefter sätter upp en plan för hur detta ska gå till 

(Berg, 2003). 

 

Berg (2003) beskrev att skolutvecklingen som sker ska inverka på alla delar i den vardagliga verksam-

heten genom ett långsiktigt perspektiv. Det gäller att inom rådande ramar maximera användandet av 

skolans resurser i syfte att förbättra skolverksamheten med elevens bästa i fokus. Det är den enskilda 

skolan som har ansvaret för sin utveckling. Dock kan skolan på olika sätt få hjälp utifrån, till exempel 

med extern handledning. Vidare beskrev han att skolutveckling ska vila på en demokratisk värdebas. 

Detta på grund av att skolan är den institution i samhället som är viktigast när det handlar om att värna 
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om demokrati. Därmed ska innehållet samt arbetsformerna i skolutveckling överensstämma med sådan 

värdebas. 

 

Skolutveckling måste utgå ifrån den enskilda skolans egna behov och ambitioner, inte ifrån politiska 

idéer och generellt framtagna program och strategier. Skolan med dess komplexa arenor måste själv 

hitta och skapa ramar för sitt utvecklingsarbete (Berg, 2003). 

 

Skolan som organisation ska planera, utföra och utvärdera skolutvecklingen på den egna skolan, dock 

med handledarstöd. Ansvaret som handledaren har består i att via utbildningsinsatser och fortgående 

konsultationer stödja skolan i utvecklingsprocessen (Berg, 2003). 

 

Perspektivet skiljer mellan förändringsarbete och utvecklingsarbete. Ett förändringsarbete kan ses som 

en skillnad mellan två likvärdiga saker över tid, medan utvecklingsarbete är en medveten förändring 

med ett bestämt mål (Berg, 2003). 

Framgångsrika skolor eller school effectiveness   

Inom detta perspektiv anses den största bristen inom skolan vara att den inte ger alla elever de grund-

läggande kunskaper och förmågor som är skolans huvuduppgift. Detta drabbar dessutom elever olika 

utifrån vilken socioekonomisk grupptillbehörighet eleven har (Grosin, 2003). 

 

Skolkulturen är en väsentlig del av skolutveckling mot framgångsrik skola. Den pedagogiska och soci-

ala miljön ses som en sammansättning av värderingar och normer hos skolledning och lärare, vilka 

synliggörs genom den vardagliga verksamheten. Genom att till exempel ha respekt för lektionstidens 

starttid och sluttid förmedlas något om skolans inställning till sin verksamhet. Det kan anses vara en 

tydlig markering av att kunskapsmålen prioriteras och att alla elever har förutsättning att nå målen och 

det är en viktig del av framgångsrika skolor (Grosin, 2003).  

 

Grosin (2003) beskrev tre områden som viktiga i utvecklingen mot att kunna bli en framgångsrik 

skola: sociala spelregler, prioritering av kunskapsmål och elevfokuserat arbetssätt. När det gäller 

sociala spelregler är det viktigt att all personal har gemensam syn på reglerna samt agerar konsekvent i 

förhållande till dessa. Detta anses leda till positiva effekter såsom högre närvaro, bättre uppförande 

och motivation som leder vidare till fler undervisnings- och inlärningstillfällen. Vad gäller prioritering 

av kunskapsmålen ska all personal vara överens om att skolans främsta uppdrag är undervisningen och 

inlärningen, samt att det är genom elevernas prestationer som man kan utvärdera hur skolan har lyck-

ats med sitt uppdrag på alla nivåer, såsom ämnesgrupp, klass- och lärarnivå. Skolan ska ha ett elevfo-

kuserat arbetssätt. Om eleverna upplever en positiv miljö, där det råder goda relationer mellan elever 

och lärare och där inlärningssituationerna upplevs positiva, förmodas elevernas motivation öka.  

 

Rektors uppgift i framgångsrika skolor är att formulera tydliga mål, leda det teoretiska arbetet och se 

till att lärarna är delaktiga i alla steg i utvecklingen. Inom framgångsrika skolor för rektorer en rak 

dialog om metodfrågor med lärarna, men lägger sig inte i lärarnas val av undervisningsmetoder. Det är 

med andra ord lärarna som har ansvaret för undervisningen både när det gäller utformning och meto-

dik (Grosin, 2003). 

 

Grosin (2003) punktade upp 15 faktorer som utmärker de mest framgångsrika skolorna. Dessa utgörs 

av bland annat “ett tydligt och demokratiskt men kraftfullt ledarskap från rektors sida som framför allt 
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inriktas på skolans kunskapsmål” (s. 143), samt ”stor flexibilitet med avseende på undervisningsme-

toder. Interaktiv klassrumsundervisning är en ofta använd metod liksom individualisering där hänsyn 

tas till elevers ursprung och kunskapsnivå” (s. 143). 

 

Initiativ till skolutveckling enligt detta synsätt kommer från politiker och tjänstemän. Politiker och 

tjänstemän behöver vara tydliga samt ge rektorerna ett starkt stöd för att de ska kunna driva igenom 

förändringar i skolkultur och hur man jobbar med kunskapsmål och synsätt på elever. Rektorn bör få 

hjälp utifrån genom en forskare, en så kallad “critical friend”. Denna “critical friend” bör genomföra 

deltagande observationer samt genomföra diskussioner med rektor och lärare om utvecklingsarbetet 

(Grosin, 2003).  

Forskning kring specialpedagogens roll i 

skolutveckling mot en inkluderande skola 

En fungerande inkluderande skola anpassar sina metoder och lärmiljön så att den passar alla elever. 

Det skulle, enligt Becker (2010), innebära att det inte bildas särskilda grupper för elever med behov av 

särskilt stöd, utan att alla pedagoger är ansvariga för alla elevers utbildning. Det innebär att specialpe-

dagogens roll i skolan och dennes praktiska arbete har förändrats i den inkluderande skolan, jämfört 

med i den särskiljande skolan, där den ofta hade ensamt ansvar för elever med särskilda behov. 

 

Trots förändrade behov och en förändrad utbildning menade Isaksson (2009) att specialpedagoger 

används som speciallärare istället för att arbeta konsultativt på organisationsnivå, vilket bekräftas i en 

stor enkätstudie av Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm (2015). Specialpedagoger 

har specialistkompetens vad gäller arbete med elever med särskilda behov, kunskap om lärande orga-

nisationer och handledande samtal och är därför kompetenta att driva skolutveckling (SFS 2011:688; 

Göransson, Lindqvist, & Nilholm, 2015). Trots det arbetar de inte i någon större utsträckning med 

skolutveckling, enligt Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm (2015). Författarna fann 

flera möjliga orsaker till det. De lyfte fram att specialpedagogen är osynlig i svenska styrdokument. 

Vad som istället skrivs fram i dessa dokument är rektors ansvar för elever i behov av särskilt stöd och 

för kvalitetsutveckling, samt varje pedagogs ansvar för alla elevers lärande. Eftersom specialpedago-

gens profession är diffus behöver den själv påtala vad dennes yrkesmässiga profession innehåller och 

få gehör för det. Det kan, menade de, råda konkurrens mellan olika yrkesprofessioner när det kommer 

till specifika områden, som t.ex. skolutveckling, och författarna tar stöd i Abbotts teori om hur olika 

yrkesgrupper förhandlar och konkurrerar om specifika arbetsområden och kunskapsområden. 

 

Göransson, Lindqvist och Nilholm (2015) kom också fram till att specialpedagogens position i organi-

sationen påverkade i vilken grad den arbetade med skolutveckling. Specialpedagoger i en hög position 

i organisationen arbetade i större utsträckning med skolutveckling. Förtroende mellan rektor och spe-

cialpedagog gjorde att han/hon hade lättare att hävda sin expertis. Vidare fann författarna att special-

pedagoger upplevde att de hade låg status i kollegiet och studien synliggjorde att deras relationella 

perspektiv på skolsvårigheter skiljde sig markant mot andra gruppers i kollegiet och rektors, vilket 

kunde försvåra deras möjlighet att hävda sin expertis.  



12 

 

Nyckelfaktorer för framgångsrik skolutveckling 

mot inkluderande skola 

I litteratur om skolutveckling och inkludering framträder tre nyckelfaktorer, som centrala för att ut-

vecklingen mot en inkluderande skola ska bli framgångsrik. Den första är ”specialpedagogik som ge-

nomsyrar verksamheten”, den andra är ”kollegialt lärande” och den tredje är ”skolkultur och värde-

grund”. Nedan beskrivs hur dessa skrivs fram i litteraturen och hur specialpedagogens kompetens kan 

kopplas till de olika nyckelfaktorerna. 

Specialpedagogik som genomsyrar verksamheten 

Den specialpedagogiska kompetensen behövs på alla nivåer i skolan när alla är ansvariga för att till-

handahålla en undervisning som tillgodoser behoven hos elever med särskilda behov. Mot bakgrund 

av mångårig erfarenhet för att stödja inkluderande arbetssätt i skolor, och aktionsforskning i åtta sko-

lor, argumenterade Ainscow (2000) för att specialpedagogiken är central för skolutvecklingen, och att 

specialpedagogiken i den inkluderande skolan hör hemma på organisationsnivå, vilket även Isaksson 

(2009) påtalade.  

 

Ainscow (1998) argumenterade för behovet att kombinera kunskap om specialpedagogik med kunskap 

om skolutveckling för att förändring ska bli effektiv, i beskrivningen av en då pågående fältstudie, och 

med stöd i andra forskningsprojekt. Det bekräftades av Ohlssons (2014) kvalitativa studie i vilken det 

betonades att det behövs dubbel förankring i kunskap om den lärande organisationen och i pedagogisk 

kunskap för att möjliggöra effektiv skolutveckling. Denna dubbla förankring i kunskap om utveckl-

ingsarbete och kunskap i pedagogik har specialpedagogen, vilket framgår av examensförordningen för 

specialpedagoger (SFS 2011:688). Där beskrivs att specialpedagogen ska kunna analysera svårigheter 

på organisations-, grupp- och individnivå, samverka med andra aktörer, stödja barn och elever och 

utveckla det pedagogiska arbetet. Abbott (2007) menade i sin kvalitativa intervjustudie att för att skol-

utveckling mot inkludering ska vara framgångsrik behöver specialpedagogen ha en central och dri-

vande roll i utvecklingsprocessen. 

Kollegialt lärande 

En annan nyckelfaktor för att utveckla skolan är att man behöver möjliggöra kollegialt lärande. I skol-

utveckling är det viktigt att arbeta utifrån kunskap som redan finns på den egna skolan, menade 

Ainscow (2000), Ainscow, Dyson, Goldrick och West (2012) och Graham och Harwood (2011). För 

att kunna ta del av varandras kunnande är samarbete och gemensam reflektion nödvändig, poängterade 

Ohlsson (2014), Ainscow (1998) och Skidmore (1999). 

 

Kollegialt lärande bör ske genom observationer av varandras undervisning och samtal om metoder och 

svårigheter, med målsättningen att komma tillrätta med avgörande faktorer som missgynnar vissa ele-

ver, menade Ainscow (2000) och Ainscow, Dyson, Goldrick och West (2012) och lyfte också fram 

vikten av att finna ett gemensamt yrkesspråk. Reflekterande samtal är nödvändiga för att kollegorna 

ska kunna verbalisera och göra den implicita kunskapen synlig för varandra, hävdade Ainscow (2000) 

och Ohlsson (2014). Specialpedagogen ska enligt examensförordningen ha ”fördjupad förmåga att 

vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor” (SFS 2011:688, s. 

12). 
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Ainscow, Dyson, Goldrick och West (2012) föreslog att skolor ska ta hjälp av externa parter i sitt kol-

legiala lärande, som t.ex. forskare, för att få perspektiv på sin verksamhet och stöd att utveckla den. 

Vidare menade de att olika skolor vinner på att samarbeta med varandra och utmana varandra att ut-

vecklas genom observationer, auskultationer och reflekterande samtal utifrån olika perspektiv på verk-

samheterna. I examensförordningen för specialpedagoger framgår att specialpedagogen ska ha kun-

skap om aktuell forskning och kunna koppla denna till utvecklingsarbete (SFS 2011:688). 

Skolkultur och värdegrund 

Ainscow, Dyson, Goldrick och West (2012) påtalade att en likvärdig skola för alla innebär mer än 

inkludering av elever med funktionsnedsättningar. De argumenterade för ett fokusskifte från enskilda 

elevprestationer till att fokusera på värdegrund och jämlikhet. Arbetet med skolutveckling för inklu-

dering måste, menade de, bedrivas även politiskt, i det att samhället strävar mot att jämna ut skillnader 

mellan olika samhällsgrupper. 

 

Värdegrunden och skolkulturen är också avgörande för kollegialt lärande och samarbete hos persona-

len. Ohlsson (2014), Ainscow (1998) och Skidmore (1999) menade att skolan ständigt behöver vara 

beredd att gemensamt lösa uppkomna problem. Genom att låta olika perspektiv och erfarenheter fram-

träda i reflekterande samtal utökas den gemensamma kunskapen, anser författarna. Skidmores (1999) 

kvalitativa intervjustudie bestående av 30 semistrukturerade intervjuer vid två skolor i England visade 

att själva dialogen mellan olika synsätt på lärande, undervisning och skolsvårigheter var det som skap-

ade utveckling. Skidmore (1999) hävdade, med stöd av Vygotsky, att den inre dialogen, som anses 

nödvändig för lärande, utvecklas hos pedagogerna när de lyssnar till förklaringar till hur andra tänker. 

Såväl Skidmore (1999) som Ohlsson (2014) kom i sina studier fram till att en skolkultur med ett tillå-

tande emotionellt klimat på arbetsplatsen var avgörande för att olika perspektiv och åsikter skulle bli 

synliggjorda. Ainscow (2000) ansåg att specialpedagogiken bl. a. bör bestå i att skapa en problemlö-

sande kultur, inom vilken kollegialt lärande kan ske. 

 

I specialpedagogens yrkesprofession ingår att ta hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter inom det 

specialpedagogiska området. Särskilt fokus ska ligga på att se till de mänskliga rättigheterna (SFS 

2011:688), vilket gör att den bör anses som lämpad att driva utvecklingen mot en skolkultur som är 

demokratisk, öppen för olika åsikter och som värnar om allas lika värde. 

Metod 

I detta avsnitt beskrivs och motiveras vårt val av metod och forskningsansats. Under rubriken Teore-

tisk utgångspunkt beskrivs den hermeneutiska ansatsen som har använts i studien. Därefter beskrivs 

under rubriken Metodval den kvalitativa metoden. Studiens deltagare och urval beskriver hur vi gjort 

vårt urval av informanter och hur vi kommit i kontakt med dessa. Informanter och skolor beskrivs 

kortfattat under samma rubrik. Under rubriken Genomförande återfinns rubrikerna intervjuguide, litte-

raturstudie och förkunskaper, genomförande av intervjuer, databearbetning, tolkningsförfarande och 

trovärdighet/validitet/reliabilitet. Där beskrivs genomförandet av samtliga delar av vår studie. Av-

snittet avslutas med rubriken Forskningsetiska aspekter under vilken vi redogör för etiska ställningsta-

ganden. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Hermeneutisk ansats 

Vi har i studien använt en hermeneutisk ansats. Ordet hermeneutik har sitt ursprung i namnet på den 

grekiska guden Hermes, som var budbärare mellan gudarna och människorna. Hermes var också den 

som tolkade budskapen så att människorna skulle förstå dem (Ödman, 2007). ”Hermeneutik betyder 

tolka, översätta, förtydliga, klargöra och utsäga” (Widerberg, 2002, s. 26). Hartman (2004) beskrev att 

hermeneutiken har sitt ursprung i medeltida bibelstudium, där man försökte tolka guds ord för att för-

stå skapelsen. Under 1800-talet användes hermeneutiken vid tolkning av konst, litteratur och till att 

förstå övernaturliga skeenden i naturen. Under 1900-talet övergick hermeneutiken i en allmän tolk-

ningslära och används numera inom skilda vetenskaper t.ex. beteendevetenskap och samhällsveten-

skap för att försöka förstå olika fenomen (Hartman, 2004). Hartman (2004) menade att vårt sätt att för-

stå en företeelse påverkar hur vi handlar. Vårt syfte var att förstå vad som påverkar några specialpeda-

gogers roll i skolutveckling. Eftersom vi med hermeneutisk ansats kunde tolka de olika professioner-

nas förståelse och försöka förstå vad som påverkade den specialpedagogiska rollen i skolutveckling 

ansåg vi att hermeneutisk ansats var det bästa utifrån vårt syfte.  

 

Enligt hermeneutiken kommer förståelse till genom att forskaren tolkar det empiriska materialet 

(Ödman, 2007). Det är alltså vår tolkning av det informanterna har berättat som är grunden för denna 

studie. Tolkningen av språk är central inom hermeneutiken. Det är genom språket vi får tillgång till 

informantens förståelse (Langemar, 2008). Ödman (2007) jämförde tolkningen av informanters språk 

med översättarens tolkning av ett främmande språk. För att tolka eller översätta det någon säger måste 

man, menade han, ha förståelse för och kunna sätta sig in i informantens kontext. I sökandet efter för-

ståelse för det studerade fenomenet betonas inom hermeneutiken en ständig växelverkan mellan del- 

och helhet, mellan förförståelse och förståelse (Langemar, 2008; Dalen, 2007) och mellan empiri och 

teori (Westlund, 2015; Ödman, 2007). Genom denna växelverkan skapas en cirkel, den hermeneutiska 

cirkeln, som vidgas under processens gång i takt med att förståelsen blir allt större (Ödman, 2007). 

Processen liknas också vid en spiral, där förståelsen av fenomenet ständigt fördjupas när den borrar sig 

allt djupare in i fenomenet. Processen har ingen början eller slut, utan är ständigt pågående (Langemar, 

2008; Dalen, 2007). 

 

Enligt hermeneutisk filosofi är förståelsen starkt påverkad av förförståelsen. Mot bakgrund av våra 

samlade erfarenheter och kunskaper intar vi olika perspektiv och har olika förutfattade meningar och 

förväntningar på det undersökta fenomenet (Dalen, 2007; Langemar, 2008; Ödman, 2007). Vår för-

förståelse påverkar våra tolkningar och hur vi utforskar fenomenet. Det är därför viktigt att forskaren 

är öppen med sin förförståelse för att forskningen ska bli tillförlitlig (Widerberg, 2002). Än viktigare 

är det att forskaren för sig själv medvetandegör sin förförståelse i syfte att distansera sig från denna 

och medvetet öppna sig för andra perspektiv och aspekter och vidga förståelseramen för fenomenet 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Forskaren måste sträva efter att så långt det är möjligt frigöra sig från sin 

egen förförståelse för att inte genom sitt sätt att ställa frågor begränsa informantens skildring av feno-

menet (Westlund, 2015). Forskaren kan genom att vara medveten om sin förförståelse bli mer obser-

vant på när nya infallsvinklar presenteras och när informanten leder in samtalet på oförutsedda områ-

den av fenomenet (Westlund, 2015). Ett metodiskt sätt att distansera sig från sin förförståelse är att 

ställa öppna frågor och ge informanten gott om tid för att ge nyanserade beskrivningar. Ett annat är att 

söka efter det som motsäger vår förförståelse och att aktivt pröva olika förståelseperspektiv och tolk-

ningsalternativ (Ödman, 2007). 
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Metodval 

Vi har använt oss av kvalitativ metod och har genomfört nio kvalitativa intervjuer. Hartman (2004) 

beskrev hur den kvalitativa forskningsansatsen har som mål att undersöka hur människor uppfattar 

företeelser i sin omvärld och hur de förhåller sig till dessa. Han beskrev hur varje människa uppfattar 

företeelser på sitt sätt, utifrån den livsvärld hon bär med sig. Kvale och Brinkman (2014) beskrev att 

den kvalitativa metoden ser på fenomen i det sammanhang som personen befinner sig i. Genom att 

studera hur olika människor ser på ett fenomen kan man skapa sig en bild av hur det är beskaffat och 

vilka egenskaper det har. Den kvalitativa metoden används alltså för att tränga in på djupet i ett feno-

men och hur det upplevs av ett antal personer (Kvale & Brinkman, 2014). Den kvalitativa metoden 

lämpade sig därför till vårt syfte att förstå specialpedagogens roll i skolutveckling. Den kvalitativa 

metoden genomsyrar hela undersökningen från design av intervju, genomförande av intervju till tolk-

ning av resultatet. 

 

Den kvalitativa metoden är induktiv. Det innebär att den inte är hypotesprövande i den mening att den 

prövar en på förhand uppställd hypotes som grundar sig i en teori. Istället leder forskningen successivt 

fram till teoretiska idéer och nya teorier uppstår ur tolkningen av materialet (Hartman, 2004). Hartman 

(2004) skiljde mellan analytisk induktion och interaktiv induktion. Skillnaden mellan dessa är att man 

i interaktiv induktion samlar in och tolkar data parallellt, gör sitt urval successivt och låter teoretiska 

idéer styra vad man fokuserar på i undersökningen, medan man i analytisk induktion startar utan att 

teoretiska idéer får styra vad man undersöker. Den analytiska induktionen kännetecknas också av en 

tydlig uppdelning i olika faser som görs efter varandra: planeringsfasen, insamlingsfasen och analysfa-

sen (Hartman, 2004). I vår studie har vi inte renodlat hållit oss till interaktiv eller analytisk induktion 

utan lagt oss någonstans mitt emellan i det att vi hade läst in oss översiktligt i ämnet skolutveckling 

och utifrån litteraturen och vår förkunskap formulerat frågeställning och planerat för urvalet av infor-

manter innan själva insamlingen av vårt empiriska material, genom intervjuer. Vi hade också i förväg 

bestämt några frågeområden som vi utifrån läst litteratur tyckte var viktiga. Tolkningen av materialet 

startade redan under intervjuerna och fortsatte sedan under transkribering och den mer fokuserade 

analysfasen. Våra fortlöpande tolkningar fick påverka hur vi fokuserade under kommande intervjuer, i 

syfte att skapa en så mättad bild som det var möjligt av fenomenet skolutveckling. 

Studiens deltagare/urval 

När vi gjorde vårt urval var det viktigt för oss att sträva efter det Hartman (2004) kallade för maximal 

variation i urvalet. Dalen (2007) beskrev att man för att komma åt olika parters syn på ett fenomen kan 

använda sig av flera informantgrupper. Eftersom vi ville ta reda på hur olika aktörer såg på begreppet 

skolutveckling valde vi att använda oss av tre informantgrupper: rektorer, specialpedagoger och förste-

lärare. Eftersom studien hade en snäv tidsram var det viktigt att snabbt hitta informanter till vår studie. 

Dalen (2007) beskrev hur man som forskare behöver söka tillstånd att genomföra intervjuer. Hon refe-

rerade till Hammersley och Atkinsons (1996) begrepp “portvakt”, som innebär att en person har kon-

troll över åtkomsten till informanterna, och “sponsor”, som innebär en person som kan hjälpa till med 

kontakten med portvakten och göra denne intresserad av att ge tillstånd. I vår studie var portvakterna 

skolledningen på de olika skolorna. För att påskynda tillstånden använde vi oss av sponsorer ur vår 

bekantskapskrets som hade kontakt med skolledningen på skolor som vi fann lämpliga för vår studie. 

Urvalet var på så sätt ett bekvämlighetsurval, men de informanter vi intervjuade, hade vi ingen tidigare 

relation till. Vi intervjuade sammanlagt nio personer: tre specialpedagoger, tre förstelärare och tre 
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rektor på tre olika grundskolor i en större mellansvensk stad. En av skolorna var en innerstadsskola, en 

skola låg i en villaförort och en av skolorna låg i ett invandrartätt lägenhetsområde. Två av skolorna 

var kommunala och en var en friskola. Genom att skolorna fördelade sig på dettas sätt hoppades vi att 

täcka in synen på skolutveckling utifrån flera perspektiv. Skolan i innerstaden har ett heterogent elev-

underlag med elever från olika samhällsklasser och med olika språklig och kulturell bakgrund. Skolan 

har under det senaste året haft stor personalomsättning både i ledningsgruppen och bland pedagogerna. 

Skolan i villaförorten har ett homogent elevunderlag med medelklassbakgrund. Skolan i lägenhetsom-

rådet har elever som kommer från ett socialt utsatt område och en betydande andel av eleverna har 

invandrarbakgrund.  

 

De informanter som vi intervjuade var, som nämnts ovan, rektorer, förstelärare och specialpedagoger. 

De rektorer vi intervjuat har haft rektorstjänst på den aktuella skolan som minst fyra år. Samtliga har 

rektorsutbildning och har varit verksamma som rektorer mellan tolv och tjugofem år. Två av dem är 

män och en är kvinna. Specialpedagogerna har arbetat på skolorna som minst sex månader. En av spe-

cialpedagogerna har inte specialpedagogexamen, men har påbörjat masterutbildning i specialpedago-

gik. I uppsatsen benämns han/hon specialpedagog. Två av specialpedagogerna är kvinnor och en är 

man. Av förstelärarna är en av dem lärare i svenska och SO, en är lärare i idrott och har även utbild-

ning till lärare i SO/matematik, och en är lärare i SO och har tjänst som specialpedagog. Denna lärare 

är intervjuad som förstelärare och har inte specialpedagogexamen. Förstelärarna är två kvinnor och en 

man. 

Genomförande 

Intervjuguide 

Vi använde oss av det som Hartman (2004) kallade för halvstrukturerade intervjuer där vi i förhand 

bestämde några teman som vi ville se till att vi täckte in i intervjuerna. När vi bestämde vilka dessa 

teman skulle vara utgick vi ifrån syftet och problemställningarna med vår studie och den teoretiska 

och empiriska förförståelse vi hade om skolutveckling, vilket Kvale och Brinkman (2014) och Dalen 

(2007) rekommenderade. De teman vi valde var skolkultur, organisation av skolutveckling och syn på 

skolutveckling. Vi utformade en intervjuguide, i vilken vi också hade stödfrågor inom respektive tema. 

Dessa fungerade emellertid endast som stöd för oss i intervjusituationen och alla frågor ställdes inte 

till alla informanter. Vårt mål var istället att få informanten att prata så fritt som möjligt för att vi på så 

sätt skulle kunna få en bild av vad som kändes relevant och viktigt för informanterna. Vi använde tratt-

tekniken, som innebär att man börjar med att prata om mer generella frågor om ämnet för att sedan 

succesivt bli allt mer specifik (Hartman, 2004). Vårt syfte med det var att inte styra informanterna för 

mycket utan få dem att formulera sig ganska fritt och kunna lyfta de delar av området som de tyckte 

var intressanta och relevanta. 

Litteraturstudier och förkunskaper 

Vi läste fortlöpande litteratur med anknytning till skolutveckling. För att vi inte skulle styras för 

mycket av det vi läst när vi gjorde våra intervjuer, utan hålla oss så öppna som möjligt inför det vi fick 

ta del av, läste vi i första skedet främst forskningsöversikter för att få en generell kunskap om området. 

Allt eftersom arbetet fortskred gav oss vår ständigt pågående tolkningsprocess uppslag till att fördjupa 

oss i mer specifik litteratur som anknöt till den information vi fick genom intervjuerna.  
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Att vi båda har erfarenhet av arbete i skolan som specialpedagoger gjorde att vi hade lätt att förstå det 

fält inom vilket informanterna verkade. Vi var införstådda med begrepp som är typiska för fältet och vi 

var beredda på vad intervjuerna skulle kunna komma att handla om. Att känna till fältet har både för-

delar och nackdelar, enligt Dalen (2007). Det finns en risk att man identifierar sig med informanter 

som har samma erfarenheter som man själv och lägger fokus på det man känner igen. Trots det me-

nade Dalen (2007) att det kan vara nödvändigt att forskaren har en egen empirisk förståelse för feno-

menet för att kunna nå förståelse. Hon jämförde det med skådespelaren som måste vara både i rollen 

och utanför på samma gång. För att uppnå denna dubbelroll diskuterade vi sinsemellan om vilka tidi-

gare kunskaper och erfarenheter vi hade om skolutveckling och vilka förväntningar vi hade på studiens 

resultat. Det hjälpte oss senare att under intervjun vara observanta på varandras förhållningssätt till 

empirin och hålla oss så neutrala som möjligt till vår förförståelse för att inte styra informanternas 

berättelser i en viss riktning. Förförståelsen ska, menade Dalen (2007), användas för att forskaren ska 

förstå den information som informanten lämnar.  

Genomförandet av intervjuer 

De nio intervjuerna genomfördes under februari och mars 2016. De var 30-40 minuter långa och ägde 

rum i samtalsrum eller arbetsrum utan yttre störning på informanternas arbetsplatser. Dalen (2007) 

rekommenderar att man ska göra ljudupptagningar vid intervju för att få med informantens ord orda-

grant. Vi gjorde ljudupptagningar av intervjuerna med hjälp av mobiltelefon som låg på bordet. Infor-

manterna verkade inte störas av inspelningen och vi kunde fokusera på samtalet utan att behöva skriva 

samtidigt.  

 

Eftersom vår studie är induktiv, ställde vi öppna frågor till informanten för att denne själv skulle 

kunna välja att prata om det som var viktigt för henne eller honom inom ämnesområdet. Vi följde upp 

med fördjupande frågor kring det som informanten tog upp (Kvale & Brinkmann, 2014). Som nämnts 

valde vi att utföra intervjuerna med tratteknik och med stöd av en intervjuguide. Sju av de nio inter-

vjuerna genomförde vi tillsammans.  

 

Databearbetning 

Ljudupptagningarna från intervjuerna transkriberades. Vi delade upp intervjuerna och transkriberade 

ca hälften var. Vi tittade sedan igenom varandras transkriberingar och lyssnade på ljudinspelningarna 

för att säkerställa att vi uppfattade samma sak. Kvale och Brinkmann (2014) beskrev att transkribe-

ringar kan göras på olika sätt och att det är syftet med studien som är avgörande för hur man väljer att 

göra transkriberingarna. Vårt mål har varit att förstå meningen med det informanterna har uttryckt och 

vårt syfte har inte varit att göra någon språklig analys. Därför har vi i våra transkriberingar inte skrivit 

ut alla stamningar, bekräftelseord och instämmandeord, och vi har utelämnat utfyllnadsord som inte 

varit relevanta för innehållet. 

Tolkningsförfarande 

Tolkningsförfarandet började redan vid intervjutillfället. När vi tog del av informanternas beskriv-

ningar sammanfogade vi det vi hörde med vår förförståelse och lade märke det vi kände igen. Under 

intervjuerna sammanfattade vi då och då det vi tolkade som meningen av det informanten sa och kon-

trollerade med denne om vi hade uppfattat det på det sätt som informanten menat. Vi stötte också på 

yttranden som inte rymdes inom ramen för vår förförståelse, vilket ledde till att vi ställde uppföljande 

frågor. På så vis började vår hermeneutiska spiral att borra sig allt djupare in i fenomenet skolut-



18 

 

veckling och specialpedagogens roll i skolutveckling. Det som framkom i intervjuerna tog vi med oss 

in i kommande intervju och ställde frågor kring för att skapa en så mättad bild som möjligt. Tolk-

ningen fortsatte sedan när vi gjorde transkriberingarna. Vid transkribering förloras delar av materialet 

genom att t.ex. kroppsspråk, blickar och tonfall faller bort. Detta innebar för oss både fördelar och 

nackdelar. Å ena sidan framträdde innehållet i yttrandena tydligare, å andra sidan förlorades emfas och 

engagemang som informanten uttryckt. Eftersom vi båda varit med vid de flesta intervjuerna kunde vi 

samtala om hur vi hade uppfattat intervjuerna och på så sätt försöka att även bära med oss de intryck vi 

fått av de verkliga samtalen. 

 

När transkriberingarna var färdiga läste vi var för sig igenom samtliga transkriberingar flera gånger för 

att få en översiktlig helhetsbild. Vi försökte att frigöra oss från vår förförståelse och finna beskriv-

ningar som vi inte hade räknat med. Vi började sedan med att läsa transkriberingarna skolvis och läste 

sedan transkriberingar av en profession i taget. Därefter började en mer intensiv analysfas då vi letade 

mönster och kategoriserade våra transkriberingar. Detta gjordes för hand genom att vi skrev i kanten 

och genom att använda överstrykningsfunktionen i datorn. Några av kategorierna hämtades från teorin 

och vår förförståelse, eftersom vi i vår halvstrukturerade intervju hade valt ut frågeområden som vi var 

intresserade av. Andra kategorier framträdde ur materialet där informanterna själva hade kommit in på 

olika områden eller betonat olika saker. Vi strukturerade därefter vårt material genom att klippa och 

klistra ut citat ur transkriberingarna och placera dem i de kategorier som framträtt. Därefter vidtog det 

som Kvale och Brinkman (2014) benämnde meningskoncentrering. Vi sammanfattade det citaten 

handlade om och formulerade koncentrerade meningar av innebörden i citaten. Även under den här 

delen av analysen växlade vi mellan att koncentrera oss på en profession i taget och att koncentrera oss 

skolvis och på hela materialet. Vi läste också fortlöpande litteratur och kunde på så sätt få nya infalls-

vinklar i vår analys och fördjupa oss i något område som framträtt ur materialet. På så sätt pendlade vi 

mellan helhet och del i vår analys och de kategorier som vi funnit reviderades, några smälte samman 

och andra framträdde som underkategorier till någon övergripande kategori. Likheter och skillnader 

framträdde i materialet. Denna process beskrev Langemar (2008) som en ”integrerings- och diffe-

rentieringsprocess” (s. 94). Under hela analysfasen hade vi stor nytta av att kunna diskutera våra olika 

tolkningar med varandra. Det öppnade för nya perspektiv och frågor till materialet och tvingade oss att 

pendla mellan närhet och distans till våra egna tolkningar. 

Trovärdighet/Validitet/Reliabilitet 

Inom kvalitativ forskning råder det delade meningar om användbarheten av begreppet reliabilitet, som 

i kvantitativ forskning står för tillförlitligheten i mätinstrumentets precision och där strävan är att få 

samma resultat vid varje mätning (Borg & Westerlund, 2012). Langemar (2008) menade att begreppet 

inte är användbart i kvalitativ forskning eftersom inga mätningar görs, medan Kvale och Brinkman 

(2014) menade att man kan använda begreppet reliabilitet för att resonera kring tillförlitligheten i in-

tervjusvaren. Vi har i vår studie strävat efter reliabilitet genom att undvika att ställa ledande frågor till 

informanten och genom att säkerställa att vi skulle få sitta ostört under intervjun. Vi inledde intervju-

erna med neutrala frågor kring organisation och bakgrund för att skapa en avslappnad atmosfär i vil-

ken informanten skulle känna sig trygg och avslappnad och genom det svara ärligt och utförligt på 

våra frågor. 

 

Med begreppet validitet menas att man mäter det man avser att mäta, eller att man undersöker det man 

har för avsikt att undersöka (Kvale & Brinkman, 2014). I kvalitativ forskning måste valideringen löpa 
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igenom hela forskningsprocessen och rapporteringen måste ge läsaren möjlighet att bedöma tillförlit-

lighet i hela processen (Kvale & Brinkman, 2014). I vår uppsats har vi därför eftersträvat en öppenhet 

och tydlighet i alla delar av vår studie. Vår förförståelse påverkar hur vi tolkar vårt material och det är 

någonting som forskaren måste hantera på olika sätt (Fejes & Thornberg, 2015). I planeringen och 

genomförandet av vår studie har vi har varit uppmärksamma på vår förförståelse och tidigare erfaren-

het och ömsom försökt att distansera oss ifrån den för att styras så lite som möjligt, ömsom har vi an-

vänt vår förförståelse för att tränga djupare in i ämnet, vilket Fejes och Thornberg (2015) beskrev som 

en hermeneutisk “spiral som på sin väg dels söker nya delar, dels gräver sig djupare ner i förför-

ståelsen” (s. 80). I planeringen av intervjuguiden har vi byggt in frågeområden som vi har funnit in-

tressanta utifrån läst litteratur, men också planerat för att skapa utrymme för informanten att själv be-

stämma riktning och tyngdpunkt i vad han/hon vill prata om. Detta för att inte styra informantens möj-

lighet att sätta ord på sin upplevelse. Vid intervjutillfället använde vi olika frågetyper för att få så stor 

variation i informantens beskrivning av sin upplevelse som möjligt. Vi var också uppmärksamma på 

att fånga upp saker som vi inte riktigt förstod, eller där vi ville veta mer, genom att ställa fördjupande 

frågor och sammanfatta och fråga om vi förstått informanten rätt, vilket Kvale och Brinkman (2014) 

benämnde”validering in situ” (s. 298). Vi genomförde sju av de nio intervjuerna tillsammans för att en 

av oss skulle kunna hålla strukturen i intervjun och den andra skulle kunna koncentrera sig på att ställa 

kontrollfrågor, sammanfatta och fånga upp ämnen som vi inte var förberedda på. Vi spelade in inter-

vjuerna för att kunna gå tillbaka och kontrollera att vi inte missat någonting. I valet av hur vi skulle 

göra transkriberingen av intervjun valde vi att fokusera på meningen i uttalanden och inte vinnlägga 

oss om den språkliga exaktheten vad gällde t.ex. pauser och upprepningar av ord. 

 

Kvale och Brinkman (2014) beskrev hur tendentiös subjektivitet leder till att en forskare tolkar se-

lektivt och inte lägger märke till saker utanför sin egen uppfattning eller förförståelse och därför drar 

slutsatser som passar in i den egna förståelseramen. De beskrev också hur perspektivisk subjektivitet, 

när olika forskare gör olika tolkningar utifrån olika perspektiv och som sedan får ställas mot varandra, 

kan höja kvaliteten på forskningen. Vid tolkningsförfarandet har vi först var och en gjort en första 

tolkning och kategorisering och sedan jämfört våra tolkningar, vilket har stärkt tillförlitligheten i den 

gemensamma tolkningen. 

 

Inom kvantitativ forskning är det viktigt för trovärdigheten att resultatet är generaliserbart, d.v.s. kan 

överföras på andra än de som deltagit i studien. Det är då fråga om s.k. statistisk generaliserbarhet som 

oftast inte är möjlig i kvalitativ forskning (Fejes & Thornberg, 2015). Istället, menade Fejes och 

Thornberg (2015) att analytisk generalisering är mer lämplig för kvalitativ forskning. Det innebär, 

beskrev de, att en bedömning görs om det är troligt att resultaten skulle kunna överföras till eller till-

lämpas i en annan liknande situation. Vår studie är begränsad av den korta tid vi haft till förfogande. 

Det har gjort att antalet intervjuer är relativt få och den tid vi har haft möjlighet att avsätta för varje 

intervju har varit relativt kort. Trots det bör vår studie kunna ge viss vägledning till hur skolutveckling 

kan uppfattas av några olika professioner i skolan. 

Forskningsetiska aspekter 

Vi har utgått ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskap-

lig forskning. Dessa innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nytt-

jandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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I det missivbrev som vi skickade till informanterna i samband med att vi bad om deras medverkan 

informerade vi om syftet med studien, att informanten när som helst och utan motivering kunde av-

bryta sin medverkan, att uppgifter som informanten lämnade inte skulle gå att koppla till person eller 

skola, samt att det material vi samlade in skulle kasseras efter att arbetet var godkänt. Innan vi påbör-

jade intervjuerna upprepade vi denna information och förtydligade att de transkriberade intervjuerna 

endast skulle läsas av oss själva och göras tillgängliga för vår opponent, vår handledare och vår exa-

minator. Vi förtydligade också att vårt insamlade material inte skulle vara tillgängligt för vidare forsk-

ningsändamål, utan skulle förstöras efter att uppsatsen var godkänd. Informanten tillfrågades också om 

han eller hon ville ha ett exemplar av uppsatsen då den var klar. 

 

I vår studie såg vi en etisk risk med att våra informanter hörde till olika skikt inom organisationerna. 

Det fanns en risk att specialpedagoger och förstelärare skulle känna sig obekväma med att deras åsik-

ter om skolutveckling kunde skilja sig från framför allt rektors syn och en rädsla att detta skulle kunna 

gå att härledas till dem och få negativa konsekvenser för dem. Vi har därför varit försiktiga i hur vi har 

återgivit informanternas beskrivningar. Vi har ändå gjort bedömningen att vi har kunnat redovisa vissa 

resultat skolvis då detta har haft betydelse för resultatet och då vi bedömt att informanterna varit 

mycket positivt inställda till varandra inom organisationerna. Vi har därför gjort bedömningen att de 

skillnader i synen på vissa områden mellan informanterna som redovisas inte bör leda till obehag för 

de inblandade. 

 

Vi har valt att använda dubbla pronomen han/hon för att göra det mindre tydligt vilka informanter det 

är som yttrat olika saker. I citat där informanten pratar om en annan informant har vi använt dubbla 

pronomen för att värna om konfidentialiteten. Då namn förekommer i citaten har vi bytt ut det mot X. 

Vi har också valt att skriva om citaten till en mer skriftspråklig form, eftersom informanterna kan upp-

leva det negativt att läsa citat av sina egna yttranden i utpräglad muntlig återgivning (Kvale & 

Brinkman, 2014). Vi har valt att inte namnge skolorna eller den stad i vilken skolorna ligger för att 

skydda våra informanter. 

Resultat 

Nedan redovisas resultatet av våra kvalitativa intervjuer. Under analysen framträdde två viktiga kate-

gorier med underteman som var viktiga för att besvara syftet med vår studie. Den ena var aspekter av 

skolutveckling, med följande underteman: syn på skolutveckling, tidsperspektiv, initiativ, mandat och 

skolkultur. Den andra var rollerna i skolutveckling med följande underteman: rektors roll i skolut-

veckling, förstelärarens roll i skolutveckling och specialpedagogens roll i skolutveckling. I vår resul-

tatredovisning börjar vi med att redovisa kategorin aspekter av skolutveckling som kopplas till fråge-

ställningarna ”Vad menar några rektorer, förstelärare och specialpedagoger med skolutveckling?” samt 

”Vilka aspekter anser de intervjuade rektorerna, förstelärarna och specialpedagogerna är väsentliga för 

att åstadkomma skolutveckling?”. Efter det följer kategorin rollerna i skolutveckling vilken kopplas 

till frågeställningen “Hur ser de intervjuade rektorernas, förstelärarnas och specialpedagogernas roll ut 

i skolutveckling?”. Frågeställningen “Vilka faktorer påverkar specialpedagogernas roll i skolutveckl-

ing?” besvaras under rubriken sammanfattning av resultatet eftersom frågeställningen återkommer 

under alla rubriker i resultatet. 
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Aspekter av skolutveckling  

Syn på skolutveckling 

I detta tema redovisas de olika professionernas uppfattningar om vad skolutveckling är och bör syfta 

till. 

Rektorer 

Två av tre rektorer beskriver att en viktig del av skolutveckling är att gå från individuellt arbete till 

kollektivt arbete där det kollegiala lärandet står i fokus. En av dessa rektorer beskriver att för att sko-

lan ska vidareutvecklas krävs det att den blir en kollektiv organisation där organisationen definierar 

rollerna utifrån verksamhetens uppdrag. Det skulle innebära tydliga förväntningar på olika yrkesroller 

i verksamheten. 

 

Två av rektorerna beskriver att det är kompetensen att möta alla elevers behov i undervisningen som 

behöver stärkas, medan en rektor beskriver att det är lärarens hela profession och yrkesutövning som 

behöver stärkas. Den tredje beskriver en helhetssyn på eleven och beskriver att skolutveckling inne-

fattar flera olika områden, som undervisning, omsorg, mat och kultur. 

 

Det skiljer sig hur rektor ser på influenser utifrån när det gäller skolutveckling. En rektor anser att all 

utveckling ska komma inifrån den vardagliga verksamheten och beskriver att lärarna behöver stärkas i 

sin professionalitet och att de måste ta kontrollen över sin yrkesutövning genom att jobba med sin 

egen bild, sin egen förmåga, och sin egen styrning av verksamheten. Detta måste komma inifrån orga-

nisationen. Professionen kan inte utvecklas av externa krav, kvalitetsmätningar, och generella utbild-

ningsprojekt. Han/hon uttrycker att “vi är subjekt och inte objekt för någonting. Det kan man säga är 

grunden för utvecklingsorganisationen” (Rektor A, personlig kommunikation, 2016-02-17).  

 

De övriga två rektorerna anser att skolutveckling ska grunda sig på både influenser inifrån och influen-

ser utifrån, från samhälle och forskning: 

 

Jag skulle nog säga att skolutveckling handlar om att dels hitta styrkor som vi kan vidareutveckla och 

samtidigt följa med i vad forskning säger om organisationsutveckling och om elevers utveckling och 

om lärande (…). Det är viktigt att vi hänger med i det samhället som är utanför, för jag upplever att det 

finns en risk att skolan och samhället är två helt parallella processer (…) Vi har inte digitala verktyg, vi 

förbjuder mobiltelefoner och allting men samhället går åt ett annat håll (…) och då tänker jag att det är 

viktigt för skolan att finnas med i samhällsutvecklingen. Det är ju det som vi ska förbereda eleverna för 

(Rektor B, personlig kommunikation, 2016-02-18). 

 

I synen på hur skolutveckling ska bedrivas syns två motsatta sätt att se på fokus i arbetet. En rektor 

betonar att det är viktigt att fördjupa sig i ett fåtal utvecklingsområden och att planera medvetet för 

nästa förbättringsansats utifrån en långsiktig vision. En annan rektor beskriver att skolutveckling inne-

bär att ha mycket på gång samtidigt. Han/hon uppmuntrar medarbetares initiativ till utveckling och 

eftersträvar en bredd och mångfald av utvecklingsområden och uttrycker att ”jag kan dansa på 

mycket” (Rektor C, personlig kommunikation, 2016-03-11). 
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Förstelärare 

Förstelärarna har en varierad bild av vilka aspekter som är väsentliga för skolutveckling. Två av tre 

förstelärare uttrycker att skolutveckling ska syfta till att möta alla elevers behov. En av dessa betonar 

även att det är viktigt att höja elevens metakognitiva förmåga och medvetenhet om sitt eget lärande 

och sin kunskapsutveckling:  

 

Hur jobbar man så att eleverna är mer aktiva än läraren? Hur gör man så att de känner att de är med och 

äger sin egen kunskapsutveckling? Hur gör man för att jobba så att alla elever känner att jag förstår, jag 

hänger med, jag lär mig nytt, jag utvecklas? Alltså de här breda uppgifterna som alla elever kan ta del 

av (Förstelärare A, personlig kommunikation, 2016-02-17).  

 

Den tredje försteläraren beskriver att skolutveckling ska fokusera på att utveckla den fysiska lärmiljön: 

“Hur kan vi utveckla skolan så att det verkligen blir som en skola i världsklass? Hur kan vi göra så att 

klassrummen, korridorerna, matsalen blir en lärorik miljö att vara i?”(Förstelärare B, personlig kom-

munikation, 2016-02-18). Han/hon beskriver även skolutveckling som flera olika utbildningsuppdrag 

och kunskapsförmedling där förstelärarna är fortbildningsverktyg. 

 

Alla förstelärarna lyfter lärarnas yrkesprofession fast på två olika sätt. En beskriver att man måste höja 

lärarens individuella kompetens genom ett mer selektivt urval till läraryrket och intern fortbildning. De 

andra två beskriver att man behöver höja den kollektiva kompetensen genom forum för samtal i det 

vardagliga arbetet där lärarna får möjlighet att diskutera pedagogiska dilemman på en djupare nivå.  

 

En av förstelärarna beskriver att skolutveckling handlar om att jobba utifrån problem som framkom-

mer i den vardagliga verksamheten. Den anser att skolan behöver komma bort ifrån ensamarbete och 

att det behövs ett samarbete mellan kollegor för att utveckla skolan: 

 

Hur kan vi hjälpas åt så att vi i en större utsträckning kan ta del av vad vi alla är bra på, så att det inte 

blir så mycket ensamarbete och att man hela tiden känner att man ska uppfinna hjulet själv och att man 

känner den här enorma tidsbristen? Det är det som har varit vårt fokus. Hur kan vi tillsammans jobba 

fram undervisningspaket? (Förstelärare A, personlig kommunikation, 2016-02-17). 

Specialpedagoger 

Samtliga tre specialpedagoger uttrycker att elevens behov ska stå i centrum för skolutveckling, samt 

att skolutveckling ska utveckla den vardagliga verksamheten.  

 

Är det vi gör någonting som kommer de här barnen tillgodo? Det är de som är lite förlorare hela tiden i 

skolan. Det måste komma dem tillgodo. Då tycker jag att det är skolutveckling. (Specialpedagog A, 

personlig kommunikation, 2016-02-04).  

 

Skolutveckling måste utgå från golvet och lärarnas här och nu, elevernas här och nu. Vad ser vi att ele-

verna behöver? Vad ska vi ge lärarna då för att de ska kunna ge eleverna det de behöver? (Specialpeda-

gog B, personlig kommunikation, 2016-03-08).  

 

En specialpedagog beskriver att skolutveckling innefattar strategiska och organisatoriska förändringar 

av verksamheten. Skolutveckling innebär även utveckling av den fysiska och psykiska lärmiljön. 
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Två specialpedagoger säger att de uppfattar det som ett problem att lärarna känns trötta och överan-

strängda. En av dem beskriver att det saknas forum för kollegiala samtal. Han/hon beskriver att lärar-

nas energi inte räcker till för att höja sig över vardagsproblematiken och diskutera på en högre nivå. 

Tidsperspektiv 

Rektorer 

Två av tre rektorer tycker att det är avgörande med långsiktighet i arbetet med skolutveckling. En av 

rektorerna vänder sig mot kortsiktighet när det gäller skolutveckling. Han/hon uttrycker att “... det 

handlar om ett uthålligt, tålmodigt och långsiktigt utvecklingsarbete av lärarnas egen kompetens, upp-

fattning om, och lärande om sitt eget jobb” (Rektor A, personlig kommunikation, 2016-02-17). 

Han/hon beskriver att det inte finns några snabba lösningar, utan att all skolutveckling kräver långsik-

tighet och möjlighet att få jobba i lugn och ro. Han/hon beskriver att det motverkas av att utbildnings-

satsningar som t.ex. matematiklyftet tar all tid för utveckling i anspråk för de lärare som berörs. 

 

En rektor nämner endast tidsperspektiv i förhållande till vad som kan tänkas gälla för skolutveckling i 

framtiden så att han/hon är förberedd på vilka krav framtiden ställer på skolan. 

Förstelärare 

Två av tre förstelärare beskriver att utvecklingsarbete löper under en kortare tidsperiod på upp till ett 

år och består av flera korta fortbildningsuppdrag. En förstelärare beskriver att utvecklingsarbetet har 

en plan på tre år, med delmål. När en av förstelärarna beskriver utvecklingsgruppens beslut om ut-

vecklingsområde uttrycker han/hon:  

 

Vi hade jobbat med språkutveckling ett helt år. Jag tror att ledningen var lite sådär, det kan vi fortsätta 

med, det är ju viktigt. Men vi kände att nej, vi är nog klara med det. Det ska ju bli någon nytändning 

också. Folk ska ju tycka att det kommer något nytt och fräscht liksom. (Förstelärare C, personlig kom-

munikation, 2016-03-11).  

 

En av förstelärarna beskriver att det finns för lite tid till utvecklingsarbete i pedagogernas vardag. Två 

förstelärare tar upp tidsbrist när det gäller pedagogiska samtal i kollegiet.  

Specialpedagoger 

Samtliga specialpedagoger beskriver att skolutveckling är en ständigt pågående process och att verk-

samheten ständigt utvärderas och utvecklas för att kunna möta elevernas behov. Två av dem beskriver 

att de även driver kortare utvecklingsarbeten. 

 

Två specialpedagoger beskriver att skolan är involverad i flera utvecklingsarbeten samtidigt, t.ex. ma-

tematiklyftet och läslyftet. Detta gör att lärarna inte har energi, tid eller ork till andra utvecklingsar-

beten: “Man har gjort det samtidigt på ett väldigt intensivt sätt, vilket har gjort att lärarna har blivit 

trötta. De blir trötta på det. De kan inte ta det till sig riktigt”(Specialpedagog B, personlig kommuni-

kation, 2016-03-08).  
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Initiativ 

Rektorer 

En av tre rektorer anser att utvecklingsarbete ska planeras utifrån behov som uppmärksammas i det 

löpande arbetet och som alltså kommer inifrån den egna verksamheten. Han/hon vänder sig mot ini-

tiativ utifrån och poängterar att man måste lita på de professionella i skolan och överlämna åt dem att 

bedöma vad som ska utvecklas och hur: 

 

Det är ingen utifrån som kommer och lyfter oss. Varifrån? Från staten eller kommunen eller någon ann-

anstans? Vi är egna subjekt för vår utveckling, och det är det som den här förstelärargruppen syftar till 

att åstadkomma. De ska tillsammans återta det professionella initiativet och vi ska utveckla oss. 

(...) Men det ska ju handhavas inom det reguljära så det är ingen särskild grej, bortsett från att vi har 

den här utvecklingsgruppen. (…) Det bygger naturligtvis på vad vi får reda på löpande i verksamheten 

och det vi tycker att vi erfar eller det som kommer upp i elevvården eller var som helst (Rektor A, per-

sonlig kommunikation, 2016-02-17). 

 

De övriga två rektorerna beskriver att skolutveckling ska grunda sig på både initiativ inifrån och idéer 

utifrån. Den ena rektorn säger när det gäller initiativ inifrån:  

 

Vi i skolledningen tänkte att de (lärarna) vill säkert jobba vidare med bedömningsarbete, men då sa lä-

rarna att nu vill vi titta på det här med inkludering och vad det innebär. Då har vi jobbat på det istället 

och det kom ju från dem och då ger vi ju förutsättningar (Rektor B, personlig kommunikation, 2016-02-

18). 

 

Den andre rektorn säger när det gäller initiativ inifrån att han/hon styr inom vilka områden skolan ska 

utvecklas dels utifrån vad som kommer upp på medarbetarsamtal och dels utifrån de brister han/hon 

ser att skolan har: “Jag tycker inte vi är duktiga på språkstörning så jag vill att ni letar fram en kurs i 

det” (Rektor C, personlig kommunikation, 2016-03-11).  

Förstelärare 

En av de tre förstelärarna beskriver att rektor är den som bestämmer riktningen genom att kommuni-

cera en tydlig vision med skolutvecklingsarbetet: 

 

Rektor har en ganska klar vision och bild av vad han/hon ser att vi behöver utveckla och vilket steg vi 

behöver ta. Han/hon har varit ganska tydlig med att vi inte kommer att var och en kunna fortsätta att 

jobba ensamarbete som man alltid har gjort för då kommer vi känna den här pressen att man inte hinner 

med. Då kommer vi att ha utarbetade lärare som känner att de inte riktigt tar sig vidare. Vi kommer att 

behöva ha en gemensam grund att stå på för att vi också ska kunna (…) ha något som är vårt för annars 

blir det att alla kommer med sitt egna. (Försteläraren A, personlig kommunikation, 2016-02-17). 

 

De två andra förstelärarna beskriver två olika bilder av vem som bestämmer riktningen för utveckl-

ingsarbetet. De beskriver å ena sidan att det är rektor och ledningsgrupp som pekar ut riktningen, å 

andra sidan beskriver de att utvecklingsgruppen får bestämma områden för utvecklingen. En av förste-

lärarna beskriver att förstelärarna har gått ut och frågat några lärare vad de tycker är angeläget att ar-

beta med. En förstelärare uttrycker sig på detta sätt om deras arbete i utvecklingsgruppen:  
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Det är två grupperingar i vår förstelärargrupp. En som är lite mer åt IKT och är väldigt intresserade av 

det, där jag är med. Och sen har vi en som är lite mer intresserad av att diskutera sådana här mer all-

männa frågor om inkludering. Hur ska vi starta lektioner? Hur ska vi avsluta lektioner? Hela den biten. 

Så det är väl de två indelningarna. Därför har det väl blivit så att först fick vi igenom vårt och sedan så 

lyssnade vi på dem och då blev det inkludering (Förstelärare B, personlig kommunikation, 2016-02-18). 

 

En annan förstelärare uttrycker sig på detta sätt om hur området för utvecklingsarbetet bestämts:  

 

Vi hade jobbat med språkutveckling ett helt år. Jag tror att ledningen var lite så där det kan vi fortsätta 

med, det är ju viktigt. Men vi kände att nej, vi är nog klara med det (...) När vi la fram det till ledningen, 

att det här är det vi skulle vilja jobba med i år, då tyckte de bara, ja kör. (…) Så vi har haft väldigt stor 

frihet att bestämma själva (Förstelärare C, personlig kommunikation, 2016-03-11). 

Specialpedagoger 

Samtliga specialpedagoger uttrycker att initiativet till skolutveckling kommer från flera håll, dels från 

rektor eller kommunal nivå, dels från dem själva och i vissa fall även från förstelärare och lärare. 

Två specialpedagoger beskriver att de själva tar initiativ till utvecklingsarbeten utifrån vad de själva 

uppmärksammar för behov i verksamheten. Den ena behöver få godkänt från rektorn, medan den 

andra har frihet att bestämma själv. En specialpedagog beskriver sin och skolledningens syn på eget 

initiativ och utveckling så här: 

 

De (skolledningen) är väldigt positiva till det. De vill att man ska ta ansvar för sin egen, att man inte 

bara sitter och väntar på beslut. Så i den här skolan så är det ju så att det uppmanas att man ska göra så. 

Man ska ta egna initiativ utifrån den kompetens man har och se vad som behövs. (…) Men det krävs ju 

hela tiden. Det pedagogiska yrket är ju ett sånt som kräver utveckling. Om du inte utvecklar metoder så 

dör en skola eller så slutar den fungera. Du måste hålla på med pedagogisk utveckling. Det är a och o. 

Det är hela grejen, så om du inte utvecklar dig själv så kommer du inte utveckla barnen heller (Special-

pedagog C, personlig kommunikation, 2016-03-22).  

 

En av specialpedagogerna beskriver att det är avgörande att initiativ till utvecklingsarbete kommer 

från lärarna, att utvecklingen är efterfrågad. En annan specialpedagog beskriver att önskemål om ut-

vecklingsarbete kan komma från lärare.  

 

En av specialpedagogerna beskriver att han/hon tycker att det är avgörande att man, innan ett utveckl-

ingsarbete startas, väcker efterfrågan för det hos pedagogerna och att utvecklingsarbetet grundar sig på 

elevers behov: 

 

Man måste undersöka på plats. Vad behöver den här skolan? Vad behöver den här årskursen? Vad be-

höver den här gruppen? Vad behöver den här individen? Och se till att lärarna får redskap och att lä-

rarna efterfrågar de redskapen, att man plockar fram den efterfrågan (Specialpedagog B, personlig 

kommunikation, 2016-03-08). 

 

Vidare efterlyser den specialpedagogen att man ska analysera resultat av olika undersökningar och ta 

reda på varför t.ex. vissa resultat gått ner och utifrån det planera utvecklingsarbete.  
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Mandat  

Rektorer 

Samtliga rektorer beskriver att förstelärarna har mandat att driva skolutveckling. Rektorerna har hög 

tilltro till specialpedagogernas kompetens inom organisationen, dock ger endast en av dem specialpe-

dagogen ett uttalat mandat i skolutvecklingsarbetet. En rektor uttrycker att “man får dansa fritt här (...) 

och man får dansa fel också” (Rektor C, personlig kommunikation, 2016-03-11).  

 

En av rektorerna har delegerat ansvaret för att leda pedagogiskt utvecklingsarbete till en biträdande 

rektor. Förstelärarna ska vara fortbildningsverkyg som leder utvecklingsarbetet och rektor och biträ-

dande rektor “supportar och leder via dem” (Rektor B, personlig kommunikation, 2016-02-18).  

 

Två rektorer beskriver specialpedagogerna som mycket drivande och att de används som verktyg i 

skolutvecklingen “de kommer in med sin kompetens istället och då kan de hjälpa och utveckla lärarna, 

utveckla arbetslaget jättemycket” (Rektor B, personlig kommunikation, 2016-02-18).  

 

En rektor använder sig av förstelärarna i ett långsiktigt skolutvecklingsarbete. Två av rektorerna jobbar 

mer med korta utvecklingsarbeten som stäcker sig över ett läsår, under vilket de ger förstelärarna 

mandat att driva utvecklingsarbeten, samt ordna med studiedagar och workshops för lärarna.  

Förstelärare 

Förstelärarna uttrycker att ledningen har utsett dem till fortbildningsverktyg för att driva skolut-

veckling: “Vi används väl som ett fortbildningsverktyg för kollegorna och även för att få lite spets-

kompetens inom vissa områden. Vi har även skickats iväg på utbildningar och så, som vi sedan vidare-

för till våra kollegor” (Förstelärare B, personlig kommunikation, 2016-02-18).  

 

En av förstelärarna beskriver att förstelärarna på skolan har tydliga uppdrag och att det är uppstyrt från 

skolledningen så att de har stöd från dem. Det beskrivs som viktigt, eftersom han/hon upplever att det 

finns åsikter om förstelärare hos pedagoger. Även de andra förstelärarna tar upp att det finns åsikter på 

skolan om tjänsten som förstelärare.  

 

I två förstelärargrupper finns det en specialpedagog. Dock används inte dennes kompetens eller exper-

tis i planerandet eller utförandet av utvecklingsarbetena på skolorna, enligt förstelärarna:  

 

Vi har ju en specialpedagog som är förstelärare, så hon är ju med i vår grupp. Men hittills har det tyvärr 

inte varit att de (specialpedagogerna) har fått det spelutrymmet som egentligen skulle vara väldigt in-

tressant (Förstelärare B, personlig kommunikation, 2016-02-18).  

 

Vi har ganska nyligen lyft den diskussionen att det kanske är så att specialpedagog/speciallärare ska 

ingå i utvecklingsgruppen för att det är så viktigt att den biten kommer med. Det är ju det vi oftast upp-

lever som svårast, hur vi ska göra med de elever som vi upplever att vi inte får med oss (Försteläraren 

A, personlig kommunikation, 2016-02-17). 

 

Vi jobbar som en grupp så egentligen spelar det inte så stor roll vad vi har för ämnen eller vad vi jobbar 

som, utan uppdraget är att vi är pedagoger på skolan och ska driva något projekt tillsammans och så 

(Förstelärare C, personlig kommunikation, 2016-03-11). 
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Specialpedagoger 

En specialpedagog beskriver att han/hon inte har något mandat att driva skolutveckling: ”Jag kan inte 

styra hur. Jag har ju ingen makt eller lust att tvinga någon heller. Man kan ju visa på vatten men man 

kan ju aldrig tvinga någon att dricka” (Specialpedagog A, personlig kommunikation, 2016-02-04). 

Dock säger den specialpedagogen att den har stor frihet att framföra förslag på vad den vill utveckla 

och att rektor oftast är positiv till förslagen. En annan beskriver att den förväntas att driva utveckl-

ingsprojekt utan att vänta på beslut från ledningen. Den tredje beskriver att han/hon har fått mandat att 

driva skolutveckling både från kollegiet och ledningen, men att tidigare fanns mandatet hos biträdande 

rektor.  

 

Mandatet har ju varit hos den här biträdande rektorn som ska leda skolutveckling. Det är liksom, man 

får inte prata om det med någon annan. Eller man fick inte. Nu är vi lite friare, eller nu har vi ju fått 

tänka om. Det var liksom den rektorns ansvarsområde. Det var därifrån initiativet skulle komma och 

med förstelärarna så att säga (Specialpedagog B, personlig kommunikation, 2016-03-08). 

Skolkultur 

Skola A 

Rektor och förstelärare beskriver skolkulturen som positiv till förändring. Försteläraren säger att lärar-

kollegiet vill hjälpa och stötta varandra. Specialpedagogen ger en annan bild och beskriver att många 

lärare inte är intresserade av att bli utmanade i sin syn på undervisningen. 

 

Vi har erfarna kompetenta lärare på alla tjänster. Det betyder också att det är många som är ganska, som 

tycker, vet precis vad de vill göra och inte har så stor lust att ändra på sig. Så det finns både fördelar och 

nackdelar. Inte riktigt klarar av att bli utmanade i att förändra sin syn på undervisningen (Specialpeda-

gog A, personlig kommunikation, 2016-02-04). 

Skola B 

Rektor beskriver en positiv skolkultur där personalen tycker om att diskutera pedagogiska frågor och 

där alla är delaktiga. Personalen månar om varandra och har trevligt tillsammans. Rektorn säger att 

han/hon önskar att personalen skulle våga ifrågasätta varandras åsikter. 

 

Jag försöker att uppmuntra den här kulturen: eftersom ni gillar det här så våga testa. Misslyckas 99 och 

gör en fantastisk sak. Det har hänt otroligt roliga saker. Den diskussionskultur som finns här det är att 

man har trevligt i personalgruppen man månar om varandra. Baksidan med att man månar och har jät-

tetrevligt i personalgruppen är att man kanske inte ifrågasätter. Varför gjorde du sådär? Och hur tänkte 

du där? Skulle man få in det också i kulturen så skulle det leda till att man tänker. Det är tryggare att 

diskutera utifrån en text eller en bok, inte från att jag såg att du gjorde så där. Då gnisslar det lite mer, 

så det jobbar jag med rätt mycket. Hur ska jag få till det? Göra dem så trygga i arbetslagen att de vågar 

nötas lite mer mot varandra, och inte bara ha så här trevligt och diskutera en bok. Det tror jag är nästa 

steg (Rektor B, personlig kommunikation, 2016-02-18). 

 

Försteläraren och specialpedagogen beskriver att det finns olika grupperingar inom personalen och att 

det råder konkurrens mellan dem. De beskriver även att inom grupperingarna är personerna frispråkiga 
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och det är högt i tak, men att det är ett gnälligt klimat och att många har negativ uppfattning om led-

ningen och om EHT, men när det tas upp i större sammanhang så vågar de inte säga vad de tycker för 

de tror inte att de ska bli tagna på allvar: 

 

Det är väl lite av ett klimat så här, att man har sina grupper och där tror jag att i varje liten grupp så är 

det ganska högt i tak, att man vågar säga exakt vad man tycker. Men det är väl lite som små pakter i 

personalrummet, tyvärr. Tyvärr gör väl små pakter att de tänker att bara min grupp kommer till nästa 

steg så är vi nöjda. Vi bryr oss inte om de andra. Igår delades tjänstefördelningen ut och det blir direkt 

att man tänker bara på sin egen resa. Om man flyttar på den klassen är det ju någon annan som måste ta 

den klassen. Det påverkar ju allt man gör. Där är det många som bara tänker jag och mina närmaste och 

det märker man gång på gång. Det är väl tyvärr ett klimat där man kan få en kniv i ryggen för att någon 

annan ska gå vidare (Förstelärare B, personlig kommunikation, 2016-02-18). 

 

Både försteläraren och specialpedagogen beskriver en trötthet och uppgivenhet hos dem som tycker att 

det var bättre förut. Specialpedagogen beskriver att det finns motstånd mot utvecklingsarbete i en del 

av personalen och han/hon tror att det till stor del beror på att förändringar har gått fort och att projekt 

inte har förankrats även hos dem som var motståndare från början. Det hade behövts mer samtal innan 

stora förändringar tror han/hon och att de som var negativa skulle ha tagits på större allvar:  

 

Det finns många bromsar och jag tror också att man har underskattat vikten av att förankra projekt hos 

kollegiet så att det känns bra även för gnällspikarna. Man måste nå dem också faktiskt. Det är nästan 

det viktigaste. Och det gör man aldrig genom att komma ovanifrån och säga att nu är det så här. Såhär 

gör vi. Utan det måste man göra genom samtal, genom motiverande exempel. För lärare blir motiverade 

att förändra när de ser en positiv utkomst för eleverna (Specialpedagog B, personlig kommunikation, 

2016-03-08). 

Skola C 

Rektorn och specialpedagogen beskriver att många är entusiastiska och drivande när det gäller ut-

vecklingsarbete. Rektorn säger också att det finns lärare som gör motstånd mot utvecklingsarbete och 

där han/hon som rektor har varit tvungen att gå in och beordra det de ska utveckla t.ex. extra anpass-

ningar. Försteläraren beskriver endast skolkulturen inom sitt arbetslag, där hon säger att det är högt i 

tak och god stämning.  

Rollerna i skolutveckling 

Rektors roll i skolutveckling 

Skola A 

Rektor hänvisar till skollagen om den lagstadgade rollen som en rektor innehar och att en rektor sär-

skilt ska arbeta för utveckla verksamheten. Han/hon säger även att han/hon som rektor måste leda och 

ha en tanke om vad organisationen ska prestera. En av de viktigaste uppgifterna som han/hon anser sig 

ha i dagsläget är att  

 

“fälla upp paraplyet mot regnet som kommer uppifrån här och nu och (...) skapa arbetsro, fokus, och 

liksom att man kan jobba i lugn och ro med sin egen utveckling. Och tyvärr måste jag säga att har man 
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inte sin förvaltning eller staten i ryggen för att skapa den arbetsron så är det jättetråkigt men det föränd-

rar inte min uppfattning i alla fall” (Rektor A, personlig kommunikation, 2016-02-17).  

 

Försteläraren beskriver det som att rektorn på skolan har en ganska klar vision om vad skolan behöver 

utveckla och han/hon är den som håller koll på att arbetet i utvecklingsgruppen utvecklas mot vis-

ionen. 

 

Specialpedagogen säger att man kan lägga fram förslag om olika utvecklingsarbeten som man skulle 

vilja genomföra om man ser att det finns behov av utveckling av vissa områden. Sedan är det rektor 

som fattar beslut om vad skolan ska satsa på när det gäller skolutveckling.  

 

Jag gick till (...) vår rektor, och sa att det här ser jag som ett område som vi behöver jobba mycket med. 

Jag skulle hemskt gärna gör det. Är det okej? Absolut sa han/hon. Och då gjorde jag det. Så det är väl-

digt bra på den här skolan. Man har en stor frihet. Formulerar man sig omkring det här vill jag, det här 

ser jag, fine gör det (Specialpedagog A, personlig kommunikation, 2016-02-04). 

Skola B 

Rektor beskriver att hans/hennes roll i skolutveckling är att bevaka forskning och att hålla sig ajour 

med vad som händer i samhället. Han/hon beskriver att han/hon försöker tänka långsiktigt och se vad 

skolan behöver i framtiden. Som rektor ser han/hon sedan som sin uppgift att “kanalisera ner det i 

organisationen” (Rektor B, personlig kommunikation, 2016-02-18). Han/hon beskriver också hur 

han/hon har delegerat mycket av arbetet med att driva skolutveckling till en av de biträdande rekto-

rerna, som har det som sitt ansvarsområde. 

 

Försteläraren beskriver inte explicit rektors roll utan beskriver ledningsgruppens roll. Han/hon beskri-

ver att denne har en betydande roll eftersom den beslutar om vart skolan är på väg, hur de ska arbeta, 

vilken utveckling de är på väg mot. Ledningsgruppen uppfattas som tydlig i vilken riktning skolan ska 

ha och vart den är på väg. “Det är de som bestämmer vad vi har för några föreläsare som kommer hit 

och hur vi ska arbeta. Oftast tar de stora beslut som påverkar hela skolan och vilken utveckling vi är på 

väg mot” (Förstelärare B, personlig kommunikation, 2016-02-18). 

 

Specialpedagogen beskriver att rektor delegerat ut ansvaret för skolutveckling till en av de biträdande 

rektorerna, men att rektorn själv har drivit igenom förändringar utifrån egna idéer och tryck från 

kommunen, t.ex. då han/hon tog bort den särskilda undervisningsgruppen. “En närande idé i kommu-

nen har ju varit inkludering och bort med alla smågrupper och specialenheter, vilket har gått väldigt 

fort och det har inte gått till på ett bra sätt” (Specialpedagog B, personlig kommunikation, 2016-03-

08). 

Skola C 

Rektor beskriver att hans/hennes roll i skolutveckling är att försöka utröna vad som kommer att krävas 

av skolan i framtiden och att förarbeta och förbereda skolan på att klara de kraven: 

 

Nu börjar vi prata, vad händer med ämnena och nu ser ju vi att programmering ligger för framtiden, så 

nu håller X på att titta på det. Vi ska göra ett klassrum som handlar om programmering och så ska vi 

lägga om schemat så att barnen har det (Rektor C, personlig kommunikation, 2016-03-11). 
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Rektor beskriver att han/hon ger förstelärarna olika utvecklingsuppdrag och skickar personalen på 

olika kurser där han/hon ser att det finns ett fortbildningsbehov.  

 

Försteläraren beskriver inte explicit rektors roll utan beskriver ledningsgruppens roll. Han/hon beskri-

ver att ledningens roll i utvecklingsarbetet består i att stödja utvecklingsgruppen i deras arbete genom 

att godkänna vad de ska arbeta med och att komma till utvecklingsgruppens möten när förstelärarna 

vill ha handledning, rådgivning eller vill diskutera någonting. 

 

Specialpedagogen nämner rektors roll i skolutveckling som beslutande när det gäller nya dokument: 

“Sen är det andra saker som att utveckla pedagogiska kartläggningar på våran skola. Där har vi fått 

beslut från rektor om att det ska göras” (Specialpedagog C, personlig kommunikation, 2016-03-22).  

Förstelärarens roll i skolutveckling 

Skola A 

Rektor beskriver förstelärarnas roll som att de är motorn i skolutveckling. Han/hon säger “den här 

förstelärargruppen syftar till att åstadkomma, de ska tillsammans återta det professionella initiativet” 

(Rektor A, personlig kommunikation, 2016-02-17).  

 

Försteläraren beskriver att han/hon blev intervjuad och anställd för att driva skolutveckling med ele-

vernas kunskapsutveckling i fokus. Sen när han/hon kom till skolan visade sig att tjänsten hade inrikt-

ning so-ämnet. Försteläraren säger att det fortfarande finns några frågetecken kring tjänsten. För till-

fället jobbar förstelärarna med att skapa ett gemensamt undervisningspaket, som sedan ska presenteras 

för lärarna. Utvecklingsgruppen driver ett långsiktigt utvecklingsarbete där målet är att lärarna ska 

jobba mer gemensamt och mindre individuellt.  

 

Specialpedagogen nämner inte förstelärare överhuvudtaget i intervjun när det gäller skolutveckling. 

Skola B 

Rektor beskriver att förstelärarnas roll i skolutveckling är att de ska driva utvecklingsarbete i diskuss-

ionsgrupper och via workshops med lärarna. Han/hon säger att “de leder utvecklingsarbetet och jag 

träffar förstelärarna och supportar och leder via dem så att de gör arbetet” (Rektor B, personlig kom-

munikation, 2016-02-18).  

 

Förstelärare beskriver att de i förstelärargruppen har lite olika ansvarsområden. Han/hon ansvarar för 

IKT och hälsa. Var tredje tisdag har förstelärarna tid med hela kollegiet för diskussioner eller works-

hops. Förstelärarna har hållit i workshop om appar för att öka användningen av Ipads i undervis-

ningen, sedan har de även jobbat med inkludering. Förstelärarna skickas också på kompetenshöjande 

kurser:  

 

Sedan har vi ju gått de här utbildningarna (…) som är en fyra gångers kurs där hela gruppen går och där 

vi verkligen får samarbeta ihop oss om hur vi tycker, och vad vi ska göra på skolan, vad vi ska sjösätta 

här, vad som skulle fungera, osv. (Förstelärare B, personlig kommunikation, 2016-02-18) 

 

Specialpedagogen beskriver att förstelärarnas roll i skolutvecklande arbete består i att genomföra små 

utvecklingsarbeten kring IKT och inkludering.  
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Skola C 

Rektor beskriver att de på skolan har en pedagogisk utvecklingsgrupp som består av fem förstelärare. 

Utöver dessa finns det förstelärare som inte ingår i utvecklingsgruppen. Förstelärarna i utvecklings-

gruppen får uppdrag som de ska driva tillsammans som grupp, t.ex. språkutvecklande arbetssätt. Efter 

en introduktion av en föreläsare “bestämde vi att nu blandar vi in våra förstelärare som vi kallar peda-

gogisk utvecklingsgrupp och då bestämde vi att ni ska fortsätta det här arbetet”(Rektor C, personlig 

kommunikation, 2016-03-11). De övriga förstelärarna har enligt rektor egna individuella uppdrag som 

t.ex. att utveckla externt mentorskap, eller att stimulera intresset för att arbeta med appar. “Vi har gett 

en tjej ett uppdrag hon har fått tio timmar i veckan där hon bara springer runt och letar appar och gör 

lärarna nyfikna, använd den här och så här” (Rektor C, personlig kommunikation, 2016-03-11). En av 

förstelärarna som är med i utvecklingsgruppen har även ett enskilt försteläraruppdrag att leda läslyftet. 

 

Försteläraren beskriver hur han/hon har två uppdrag, ett som är enskilt och ett uppdrag som innebär att 

han/hon är med i den pedagogiska utvecklingsgruppen. Han/hon beskriver förstelärarnas roll som utfö-

rare av utvecklingsuppdrag. De har arbetat med språkutveckling under ett läsår och med ordning och 

reda under en termin. Nu arbetar de med måluppfyllnad och närvaro. Förstelärarna har även varit på 

några externa föreläsningar, samt läst relevanta böcker om de olika utvecklingsområdena. Förstelä-

rarna ansvarar för studiedagar rörande det pågående utvecklingsarbetet. Förstelärare är anställda för ett 

år, men försteläraren har varit förstelärare i två år, pga. att han/hon även leder läslyftet.  

 

Specialpedagogen beskriver förstelärarnas roll som att de tilldelas olika uppdrag. Uppdragen kommer 

från ledningsgruppen, elevhälsoteamet eller från dem själva. Specialpedagog C säger att han/hon sam-

verkar med förstelärare i olika skolutvecklingsprojekt. 

Specialpedagogens roll i skolutveckling 

Skola A 

Rektor beskriver att specialpedagogens roll på skolan påverkas starkt av att: 

 

Lärarna uppfattar organisationen utifrån sin egen rolltagning och det är en individuell organisation, inte 

en kollektiv organisation. Det innebär att lärarna definierar sin egen roll. Sen vill de definiera organi-

sationen utifrån sin egen roll och då förväntas specialpedagogen att vara en där och i nästa klassrum ska 

specialpedagogen vara en annan, annars är man inte nöjd som lärare (Rektor A, personlig kommuni-

kation, 2016-02-17).  

 

Rektorn beskriver att organisationen ännu inte är mogen för att specialpedagogen i sin roll ska kunna 

arbeta skolutvecklande. Rektor beskriver att elevhälsoteamet är “en ständig källa till inspiration om 

utveckling. Så mycket av elevhälsan eller elevvården är motivationsfaktorer för att komma tillrätta 

med. Det är ju toppen på isberget” (Rektor A, personlig kommunikation, 2016-02-17). 

 

Försteläraren beskriver specialpedagogens roll som inte existerande i skolutveckling i dagsläget. 

Han/hon säger att de i utvecklingsgruppen nyligen har lyft diskussionen om att det kanske är så att 

specialpedagog/speciallärare ska ingå i utvecklingsgruppen. Försteläraren säger att specialpedagogens 

kompetens när det gäller elever i behov av särskilt stöd borde tas tillvara i utvecklingsgruppen.  
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Specialpedagogen beskriver sin roll i skolutveckling som en central del där han/hon ser behov och 

jobbar för att åtgärda dem, samt arbetar både främjande och förebyggande. Dock säger han/hon att det 

är svårt att hinna jobba främjande och förebyggande för oftast går all tid åt till att jobba åtgärdande. 

Specialpedagogen beskriver att han/hon innehar ett helikopterperspektiv eftersom han/hon står lite 

utanför samt ser flera delar av verksamheten. Specialpedagogen driver detta läsår ett kortare utveckl-

ingsarbete riktat till förskoleklasserna inom ämnet matematik. Inom det håller han/hon i diskussionsfo-

rum, men säger att han/hon endast kan ge tips eftersom han/hon inte har makten att kräva att förskole-

pedagogerna ska göra som han/hon säger: ”Jag har ju ingen ledningsfunktion. Jag kan ju bara tipsa om 

det här. Men jag har ju verkligen sett detta som ett utvecklingsområde för jag ser hur olika det funge-

rar” (Specialpedagog A, personlig kommunikation, 2016-02-04). 

 

Specialpedagogen säger att han/hon tillsammans med en annan specialpedagog från hösten kanske ska 

driva ett utvecklingsarbete utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv som rör lärmiljön på skolan. 

Skola B  

Rektorn beskriver specialpedagogerna som väldigt drivande i skolutveckling. Han/hon säger att de är 

hans/hennes verktyg. Rektorn beskriver den viktiga funktionen specialpedagogerna har i kommuni-

kation med lärarna om undervisningsmetoder och förhållningssätt till elever. Maktbalansen mellan 

olika professioner gör att det är bättre att specialpedagogen och läraren diskuterar metodik än att rek-

torn för den diskussionen med läraren. Rektor lyfter även fram vikten av att han/hon får återkoppling 

om hur själva arbetslagen fungerar från specialpedagogen. Rektor säger att handledning är ett fokus-

område för specialpedagogen. Genom att höja lärarnas kompetens sker en utveckling av skolan. Rek-

tor säger att specialpedagogen driver väldigt mycket utveckling i det dagliga arbetet:  

 

Fokusområdet är att handleda lärare, för jag tänker att kan man höja lärarnas kompetens i varje klass-

rum kommer det att gynna alla elever rakt av (...) Säg att de ett år får jättemycket handledning kring att 

hjälpa en elev som har säg ADHD eller något sådant och får jättemycket kompetens i det. Sedan nästa 

gång de möter en sådan elev så klarar de det själv och behöver inte lika mycket stöd och kan utvecklas 

och få stöd i något annat. Då kanske vi pratar autismspektra istället eller något annat. Hela tiden höja 

kompetensen hos lärarna (Rektor B, personlig kommunikation, 2016-02-18). 

 

Försteläraren berättar att en av förstelärarna i utvecklingsgruppen är specialpedagog, men att hon inte 

är där i rollen som specialpedagog. Om specialpedagogernas roll i skolutvecklingen beskriver han/hon 

att “hittills har det tyvärr inte varit att de har fått det spelutrymmet som egentligen skulle vara väldigt 

intressant, för de har en fantastisk kompetens” (Förstelärare B, personlig kommunikation, 2016-02-

18). Han/hon beskriver att specialpedagogen skulle kunna bidra med sin kompetens i hur de kan arbeta 

med elever i svårigheter till hela personalen. Han/hon säger också att specialpedagogen skulle kunna 

vara med i det generella arbetet med rutiner kring hur de arbetar med elever från årskurs ett till årskurs 

nio. 

 

Specialpedagogen beskriver att han/hon har ett ansvarsområde för arbete och skolutveckling inom läs- 

och skriv, dyslexi och språkutvecklande arbetssätt, men säger att han/hon arbetar mer generellt med 

skolutveckling genom att ständigt hålla samtal levande kring frågor som är viktiga att diskutera t.ex. 

inkludering. Han/hon beskriver också att han/hon hela tiden har helhetsperspektiv på verksamheten 

och att han/hon “försöker alltid att se det också utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Okey hur kan vi 

tänka organisatoriskt kring stödbehovet” (Specialpedagog B, personlig kommunikation, 2016-03-08). 
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Specialpedagogen berättar också om specialpedagogernas roll att i de diskussioner som utvecklings-

gruppen arrangerar “kommer ju vi alltid med vårat perspektiv som jag tror är rätt utvecklande för alla, 

men inte organiserat så” (Specialpedagog B, personlig kommunikation, 2016-03-08). 

Skola C 

Rektor beskriver att specialpedagoger och speciallärare arbetar skolutvecklande genom att stötta lä-

rarna i att genomföra extra anpassningar för elever. Rektor beskriver också att specialpedagoger och 

speciallärare arbetar främjande i elevhälsoteamet. Han/hon säger att specialpedagoger och speciallä-

rare på skolan inte arbetar skolutvecklande genom att ha handledning med lärarna, eftersom skolan 

inte har varit mogen för det. Nu börjar den bli det, säger han/hon. 

 

Försteläraren beskriver specialpedagogens roll i skolutveckling som något han/hon har missat på 

grund av att han/hon har varit borta från skolan i fem år. Förstelärare säger också att specialpedagogen 

som ingår i den pedagogiska utvecklingsgruppen som förstelärare inte har något annat uppdrag eller 

utmärker sig på något vis bland de övriga förstelärarna.  

 

Specialpedagogen beskriver sin roll i skolutveckling som väldigt fri. Han/hon jobbar med skolut-

veckling t.ex. genom formativ bedömning och kooperativt lärande. Han/hon säger dessutom att 

han/hon försöker att få lärarna att använda sig av hans/hennes metoder för att få eleverna att fungera i 

klass. Han/hon beskriver att han/hon arbetar förebyggande och främjande genom elevhälsoteamet och 

att han/hon samarbetar med förstelärarna i skolutveckling. “En specialpedagogs roll är alltid att barnet 

ska ha det så bra som möjligt och det är så jag jobbar också när jag jobbar med skolutvecklingsverk-

samhet. Hur ska jag kunna förbättra miljön runt ikring de elever som vi har” (Specialpedagog C, per-

sonlig kommunikation, 2016-03-22). 

 

Specialpedagogen beskriver att han/hon bedriver handledning både enskilt och i grupp med pedago-

ger. Han/hon beskriver att han/hon vill arbeta skolövergripande med skolutveckling:  

 

Jag brinner för att få en överblick över hela systemet. (...) Och att jag vill utveckla skolan i helhet i en 

riktning och jag tycker att särskilt stöd är en för liten nisch för mig att hålla på med. Så därför har jag 

tagit på mig allt, de här olika sakerna (Specialpedagog C, personlig kommunikation, 2016-03-22). 

Sammanfattning av resultat 

Specialpedagogerna som intervjuats sätter elevens behov i fokus och ser skolutveckling som en stän-

digt pågående process i vardagen. Två av förstelärarna ser skolutveckling som korta utbildningsinsat-

ser där de är fortbildningsverktyg. Den tredje ser det som ett långsiktigt arbete med delmål. Alla tre 

rektorer ser skolutveckling som långsiktig där man måste ta in det som händer i den vardagliga verk-

samheten. Samtidigt jobbar två rektorer med korta uppdrag via förstelärarna.  

 

Aspekter som de flesta informanter har lyft fram som väsentliga för skolutveckling är tid, initiativ, 

mandat och skolkultur.  

 

Rektorernas roll i skolutveckling, på skolorna i vår studie, är att det är rektor som delegerar utveckl-

ingsansvar till förstelärare och i ett fall till biträdande rektorer. Det är rektorerna som beslutar vilka 

utvecklingsarbeten som ska genomföras. Förstelärarnas roll i skolutveckling är att driva kortare ut-
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vecklingsarbeten på uppdrag av rektor eller utifrån utvecklingsgruppens förslag och tankar. Specialpe-

dagogernas roll i skolutveckling är knuten till det vardagliga arbetet. Specialpedagogerna styrs inte av 

rektor i sitt arbete med skolutveckling utan bedriver sitt utvecklingsarbete på egen hand. Däremot är 

rektors inställning till skolutveckling viktig för hur specialpedagogens roll i skolutvecklingen utformas 

på skolan. Specialpedagogerna beskriver att skolutveckling behöver bedrivas på individ, grupp och 

organisationsnivå. I den mån förstelärarna har önskat specialpedagogens medverkan i skolutveckling 

är det för att stödja utvecklingsgruppen i deras utvecklingsarbete när det gäller hur man ska möta en-

skilda individer med särskilda behov.  

 

De faktorer som påverkar specialpedagogens roll i skolutvecklingsarbete negativt på skolorna i studien 

är bristen på tilldelad tid för utvecklingsarbete med personalen, brist på uttalat mandat för att driva 

skolutveckling och en otydlig rollbeskrivning som gör att förväntningarna på specialpedagogens roll i 

skolutveckling blir outtalade. Resultatet visar att det finns ett stort förtroende för specialpedagogernas 

kompetens hos såväl ledning som förstelärare, vilket också specialpedagogerna själva upplever.  

Sammanfattande diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet av studien. Diskussionen är indelad i tre rubriker: Perspektiv på 

skolutveckling, Specialpedagogens mandat och legitimitet i organisationen och Specialpedagogens 

roll i organisationen. När vi refererar till specialpedagogerna, rektorerna och förstelärarna nedan me-

nar vi de som har deltagit i vår studie.  

Perspektiv på skolutveckling 

Utifrån våra resultat kan vi se att samtliga specialpedagoger har ett synsätt på skolutveckling som 

överensstämmer med det perspektiv som Scherp (2003) benämnde som förståelseorienterad och pro-

blembaserad skolutveckling. Han menade att skolutveckling ska komma inifrån verksamheten och 

bygga på lärarnas erfarenheter av sitt arbete. Specialpedagogerna är tydliga med att de anser att skol-

utveckling ska utgå ifrån verksamhetens vardagsproblem. Scherp (2004) beskrev vidare att skolut-

veckling inte utgörs av enstaka insatser eller projekt som sker vid sidan av skolvardagen, utan det är 

ständigt pågående utvecklingsarbeten som berör hela skolan. Specialpedagogerna uttrycker i samklang 

med detta att skolutveckling ska ske i en ständigt pågående process och ska drivas i verksamheten och 

inte som några kortare sidoprojekt. Något annat som förenar specialpedagogernas och Scherps (2003) 

synsätt är att samtliga trycker på vikten av reflekterande samtal och vikten av tid samt forum för detta i 

den dagliga verksamheten.  

 

En av rektorerna lägger stor vikt vid organisationsförändringar där syftet är att gå från en individuell 

organisation till en kollektiv organisation. Han beskriver en långsiktig bild av skolutveckling där ut-

vecklingen måste få ta tid för att kunna genomsyra hela organisationen. Detta är ett synsätt som över-

ensstämmer med det perspektiv som Blossing (2003) benämnde som skolförbättring eller school im-

provement. Blossing (2003) beskrev att skolutvecklingsarbetet innebär att organisatoriskt omskapa 

maktfördelningen inom skolan och skapa en skolkultur som möjliggör reflekterande samtal. Ovan-

nämnda rektor uttrycker att det är organisationen som måste bestämma rollerna. Det måste finnas en 
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efterfråga efter specialpedagogens skolutvecklande roll innan specialpedagogen kan börja arbeta på 

det sättet. Den efterfrågan anser rektorn att det är hans/hennes uppgift att skapa i kollegiet. Eftersom 

rektorn på denna skola anser att organisationen inte är mogen för att specialpedagogen ska kunna 

jobba med skolutveckling på en organisatorisk nivå erbjuds han/hon inte den möjligheten. Frågan om 

hur en skola blir mogen för specialpedagogens roll i skolutveckling har bland annat behandlas av 

Malmgren Hansen (2002). Hon tog upp just dessa aspekter av problematiken med att arbeta på organi-

sationsnivå för de första specialpedagogerna. Det som motarbetade dem var att de inte fick stöd av 

skolledningen att genomföra strukturförändringar som möjliggjorde deras arbete. De fick inte heller 

något uttalat stöd från skolledningen eller tid för sitt uppdrag. Malmgren Hansens avhandling kom ut 

2002 och de specialpedagoger som hon har följt är första kullen specialpedagoger som gått den nya 

specialpedagogutbildningen som infördes 1990. Detta betyder att specialpedagoger har funnits i skolan 

omkring 25 år, men trots det är enligt denna rektor inte skolans organisation mogen för att låta speci-

alpedagogerna göra det de är utbildade för. Detta bekräftades också av Göransson, Lindqvist, Klang, 

Magnusson och Nilholm (2015) som kom fram till att specialpedagoger fortfarande inte arbetar i nå-

gon större utsträckning med skolutveckling.  

 

Som nämnt ovan lyfte Blossing (2003) vikten av skolkulturen i samband reflekterande samtal, en av 

rektorerna menar att på hans/hennes skola finns en god skolkultur där lärarna tycker om att diskutera 

och reflektera tillsammans om diverse pedagogiska frågor. Rektorn strävar efter att lärarna ska våga 

ifrågasätta varandra och att lösa problem tillsammans. Den rektorn är medveten om sin maktställning 

och att det kan vara problematiskt i reflekterande samtal med lärare. Detta har påverkat den roll som 

specialpedagogen har i skolutveckling genom reflekterande samtal på den skolan. Specialpedagogen 

används till handledning i den vardagliga verksamheten.  

 

En av rektorerna prioriterar mångfald i skolutveckling och har många olika utvecklingsprojekt på-

gående samtidigt. Vissa av projekten riktar sig inåt skolan andra riktar sig utåt mot samhället. Rektorn 

ger uttryck för att specialpedagogen ska jobba med skolutveckling genom att stötta lärarna med extra 

anpassningar och jobba främjande och förebyggande. Han/hon beskriver ett vardagsarbete som skulle 

kunna bedrivas av såväl specialpedagog som speciallärare. Denna rektor uppvisar en osäkerhet om vad 

som skiljer de olika professionerna åt. Rektorn talar inte om att utveckling sker genom samtal, utan det 

han/hon beskriver som utveckling är i första hand en förmedling av kunskap. Han/hon nämner dock att 

skolutveckling kan bedrivas med hjälp av reflekterande samtal ledda av specialpedagog men han/hon 

har bedömt att organisationen inte är redo för detta, i likhet med tidigare nämnd rektor. Specialpeda-

gogen som jobbar under denna rektor påverkas av att skolutvecklingen på skolan har en oklar riktning 

genom att han/hon är involverad i många olika uppdrag.  

Specialpedagogens mandat och legitimitet i 

organisationen 

Specialpedagogerna och rektorerna i vår studie har en liknande bild av skolutveckling. Trots det ger 

rektorerna ett uttalat mandat att bedriva skolutveckling till förstelärarna och inte till specialpedagoger-

na genom att de ger förstelärarna både tid att planera skolutveckling och schemalagd tid med pedago-

gerna där fokus endast är att arbeta med skolutveckling. På två av skolorna är det förstelärarna i ut-

vecklingsgrupperna som bestämmer vilken skolutveckling som skolan ska bedriva utifrån vad förstelä-

rarna i gruppen har kommit överens om och utifrån vilka behov de uppfattar att det finns på skolan. 

Förstelärarna har alltså både stor makt över utformandet och uttalat mandat vad gäller skolornas ut-
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vecklingsarbete. När specialpedagogerna har avsatt tid med pedagogerna så är det på arbetslagens 

mötestid. Då är det fokus på den vardagliga verksamheten och akuta problem som behöver lösas. Det 

finns sällan utrymme för att bedriva skolutveckling. Lärarnas tid för utvecklingsarbete äts upp av stat-

liga utvecklingsinsatser vilket gör att specialpedagogen inte får tid med kollegiet för skolutveckling. 

Specialpedagogen representerar det förståelseorienterade och problembaserade perspektivet där skol-

utvecklingen kommer inifrån den vardagliga verksamheten och då är tid för reflekterande samtal avgö-

rande. 

 

Försteläraren ska vara legitimerad, ha fyra års undervisningserfarenhet och särskild yrkesskicklighet 

(SKOLFS 213:147), men det finns inga krav på kompetens att driva och organisera utvecklingsarbete 

eller bedriva reflekterande samtal. I specialpedagogens utbildning ingår bland annat att ha kunskap i 

att leda kvalificerade samtal, göra djupgående analyser på organisation, grupp och individnivå för att 

utveckla det pedagogiska arbetet samt ha kunskaper om hur aktuell forskning kan kopplas till ut-

vecklingsarbete (SFS 211:688). Ainscow (1998), Abbott (2007) och Ohlsson (2014) betonade att för 

att skolutveckling ska bli framgångsrik så behöver skolan kombinera kunskapen om specialpedagogik 

med kunskapen om hur lärande organisationer fungerar och hur arbete med utvecklingsprojekt går till. 

Specialpedagogen är utbildad att bedriva skolutveckling utifrån de nyckelfaktorer (specialpedagogik 

som genomsyrar verksamheten, kollegialt lärande, skolkultur och värdegrund) som framträdde i forsk-

ning om vad som gör skolutveckling mot en inkluderande skola framgångsrik (Ainscow, 1998; 

Ainscow, 2000; Ainscow et. al., 2012; Graham & Harwood, 2011; Isaksson, 2009; Ohlsson, 2014; 

Skidmore, 1999). I sin utbildning har inte förstelärarna denna kompetens. Med tanke på kompetens-

skillnaden mellan förstelärare och specialpedagog i att bedriva utvecklingsarbete, hur kommer det sig 

att specialpedagogen har en undanskymd roll medan försteläraren står i framkant och ingår i det som 

skolorna kallar utvecklingsgrupp? En möjlig tolkning är att specialpedagogen och försteläraren kon-

kurrerar om samma arbetsuppgift när det kommer till skolutveckling. Enligt Göransson, Lindqvist, 

Klang, Magnusson och Nilholm (2015) råder det konkurrens mellan olika yrkesgrupper som etablerar 

sig på samma arena. De menade att specialpedagogen har svårt att hävda sin expertis och att den själv 

måste skapa sin yrkesprofession på arbetsplatsen. Detta hävdade de beror på att specialpedagogen inte 

finns med i styrdokumenten. Detta gör att den inte har legitimitet för sitt yrke och specialpedagogens 

yrkesroll styrs av hur andra ser på dennes profession och vilka förväntningar de har. En annan möjlig 

tolkning är att rektorerna och pedagogerna på skolorna inte har kunskap om specialpedagogens kom-

petenser, vilket var något som Malmgren Hansen (2002) kom fram till i sin studie. 

Specialpedagogens roll i organisationen 

För att skolutveckling mot en inkluderande skola ska bli framgångsrik är det avgörande att specialpe-

dagogen har en central och drivande roll i utvecklingsprocessen (Abbott, 2007). Av Göransson, 

Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm (2015) studie framgick det att specialpedagogens position i 

organisationen påverkar i vilken grad den arbetar med skolutveckling. De lyfte fram att förtroendet 

mellan rektor och specialpedagog inverkar på specialpedagogens möjlighet att hävda sin expertis. Rek-

torerna har stort förtroende för specialpedagogerna på skolorna i vår studie, dock är specialpedagogens 

position i organisationen otydlig, till skillnad mot förstelärarens roll. Å ena sidan beskrivs specialpe-

dagogen som biträdande rektors högra hand, å andra sidan är den inte med och diskuterar skolutveckl-

ing med ledning och utvecklingsgruppen, som består av enbart förstelärare. Det förefaller som att det 

kan råda en konkurrens mellan förstelärare och specialpedagoger om att arbeta med och påverka rikt-

ningen på skolutvecklingen på skolorna.  
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Specialpedagogisk kompetens behövs på alla nivåer i skolan för att skolutvecklingen mot en inklude-

rande skola ska bli framgångsrik (Ainscow, 2000; Isaksson, 2009). Ett specialpedagogiskt perspektiv 

och förhållningssätt behöver genomsyra hela skolverksamheten (Ainscow et al, 2012). I vår studie ser 

vi inte detta. 

Slutsatser och vidare forskning 

För att skolan ska bli en skola för alla behöver specialpedagogens kompetens användas fullt ut, vilket 

inte görs idag. För det krävs en tydlig arbetsbeskrivning, stöd från skolledningen och ett tydligt man-

dat (Göransson, Lindqvist, & Nilholm, 2015). Specialpedagogen skulle vara en kompetent ledare för 

en utvecklingsgrupp. Där skulle dennes kompetenser kunna tas tillvara både genom dennes expertis 

när det gäller elever i särskilda behov och dennes kompetens när det gäller att driva skolutvecklingsar-

bete i en lärande organisation.  

 

Ett intressant område för vidare forskning skulle vara att titta på specialpedagogens roll i skolutveckl-

ing utifrån lärarnas syn. Detta för att ge en större förståelse av förväntningar på specialpedagogen. Ett 

annat intressant område skulle vara att fördjupa sig i varför specialpedagogernas kompetens inte an-

vänds fullt ut på skolorna. Det skulle också vara intressant att undersöka eventuell konkurrensens mel-

lan olika yrkesprofessioner inom skolan, t.ex. mellan specialpedagoger och förstelärare. 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att förstå vad som påverkar några specialpedagogens roll i skolutveckling. Vi an-

vände oss av metoden kvalitativa intervjuer. Metoden har tjänat vårt syfte att förstå och har gett infor-

manterna möjlighet att själva till viss del välja vad de tyckte var relevant att prata om. Att intervjuerna 

var halvstrukturerade med vissa förutbestämda samtalsområden gjorde att vi kunde använda oss av vår 

förförståelse som vi hade fått från forskningslitteratur om skolutveckling, vilket vi såg som positivt 

(Dalen, 2007). En nackdel med denna styrning av intervjun skulle kunna vara att vi begränsade möj-

ligheten för informanterna att uttrycka sig helt fritt kring ämnet skolutveckling. Vi anser ändå att vårt 

val av halvstrukturerade intervjuer lämpade sig bra, eftersom vår studie var begränsad i omfång. Vi 

hade kunnat ha djupintervjuer med färre informanter. Vi ville dock ha en fler infallsvinklar i vårt 

material för att kunna se en mer generell bild. Vi är emellertid medvetna om att vår studie inte på nå-

got sätt kan ge en generell bild av vad som påverkar specialpedagogens roll i skolutveckling, utan 

snarare kan ses som uppslag till vidare forskning. 

 

Under intervjuerna upplevde vi att det var svårt att låta den intervjuade tala utan att gå in och kom-

mentera det informanten pratade om. En annan svårighet som vi upplevde var det speciella i att inter-

vjua informanter från olika skikt i organisationen. Vi upplevde att vi hade lätt att identifiera hos med 

specialpedagogerna och fick anstränga oss för att distansera oss från vår förförståelse. Några infor-

manter valde att prata om områden som vi inte hade med i vår intervjuguide och vi hade svårt att under 

den begränsade tiden hinna med att ställa frågor om allt som vi fann intressant. Vissa områden var 

heller inte informanterna så intresserade av att prata om. Vi utförde sju av nio intervjuer tillsammans. 
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Av praktiska skäl utfördes de sista två intervjuerna av en av oss ensam. Det kan ha lett till att dessa 

intervjuer inte blev lika heltäckande, men med erfarenheten från de tidigare intervjuerna anser vi att vi 

ändå fick ett likvärdigt material. 

 

När vi gjorde vårt urval var det viktigt för oss att sträva efter det Hartman (2004) kallar för maximal 

variation i urvalet. Vi ville få med flera olika professioners syn på skolutveckling, och vi ville få insyn 

i hur man tänkte på olika skolor och i skolor med olika elevunderlag. Vi valde också att intervjua in-

formanter både i kommunal skola och i friskola. Under studiens gång märkte vi att skolans huvudman 

eller elevunderlag inte var relevant för vårt syfte.  

 

Risker i tolkningsförfarandet kan vara vår förförståelse eftersom vi båda är verksamma som specialpe-

dagoger. Vi har hela tiden varit tvungna att gå tillbaka till materialet för att se så att vi inte läser in 

något i det som inte finns. Vi har aktivt jobbat med att bortse från våra känslor för informanten som 

person, förhålla oss till närhet och distans till informanten (Langemar, 2008).  

 

Det faktum att studien endast innehåller intervjuer från tre skolor gjorde att det var extra svårt att 

skapa konfidentialitet. Med en större studie med många fler deltagare skulle denna risk inte bli så stor. 

Etiskt svårt har varit att hantera informanterna på samma skola när vi ha redovisat resultatet, eftersom 

vi har velat visa på diskrepanser mellan informanter på en och samma skola. Som vi diskuterade under 

rubriken forskningsetiska aspekter upplevde vi att stämningen var god mellan informanterna och att de 

hade stort förtroende för varandra. Vi ansåg inte att vår resultatredovisning skulle leda till obehag för 

någon. 
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Bilaga 1 2016-01-19 

Stockholm 
       

Missivbrev 
 

Hej! 

 

Vi heter Marie Lindin och Malin Larsson. Vi läser sista terminen på specialpedagogprogrammet på 

Stockholms universitet. Påbyggnadsutbildningen till specialpedagoger sker på avancerad nivå.  

 

I dagens samhälle pratas det mycket om nödvändigheten av skolutveckling för att skapa en 

inkluderande och framgångsrik skola. 

 

Under VT 2016 kommer vi att skriva vårt examensarbete. Syftet med vår studie är att undersöka 

rektorers, specialpedagogers och förstelärares syn på skolutveckling. Vi kommer att intervjua 

rektorer, specialpedagoger och förstelärare vid olika skolor.  

 

Metoden vi har valt är kvalitativa intervjuer, för att ta reda på den intervjuades uppfattning kring olika 

teman knutna till skolutveckling. Under intervjun spelar vi in samtalet och transkribera det.  

 

Vi önskar göra enskilda intervjuer med rektor, specialpedagog och förstelärare hos er. De vi intervjuar 

bör ha arbetat på sin arbetsplats i minst sex månader och de bör ha innehaft sin befattning i minst sex 

månader. Deltagandet ska naturligtvis vara frivilligt och vi hoppas att ni kan se fördelar med att dela 

med er av era erfarenheter. 

 

Samtalen kommer ta ca 30 minuter i anspråk och sker på tid och plats som passar er bäst, gärna i 

februari. 

 

I vårt examensarbete kommer vi att beakta Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vi kommer 

inte ge uppgifter som kan härledas till skola eller person. Inte heller kommer de inspelade och 

nedskrivna intervjuerna att sparas eller spridas. Efter godkänt arbete kommer allt material att kasseras. 

Ni kan avbryta ert deltagande utan att känna något behov av att motivera varför. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss för mer information. 

 

Vänligen hör av er till oss för att boka en tid. 

 

Marie Lindin x@xxx    

Malin Larsson x@xxx    

 

För mer övergripande frågor kan ni kontakta vår handledare, Ulf Sivertun, via mail: 

ulf.sivertun@specped.su.se 
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Etikinformation vid intervju 
 

Informationskravet 
Syftet med vår studie är att undersöka rektorers, specialpedagogers och förstelärares syn på 

skolutveckling 

 

Samtyckeskravet 
Ni kan avbryta ert deltagande utan att känna något behov av att motivera varför. 

 

Konfidentialitetskravet 
Vi kommer inte ge uppgifter som kan härledas till skola eller person.  

 

Nyttjandekravet 
De uppgifter som insamlas kommer endast att användas till vårt examensarbete. Inspelningar och 

transkription kommer endast att lämnas ut till opponent, handledare och examinator. 

 

De inspelade och nedskrivna intervjuerna och allt material kommer att kasseras då uppsatsen är 

godkänd. 

 

Vill ni ha ett exemplar av den godkända uppsatsen?  
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Intervjuguide 
 

Bakgrund 
Bakgrund, examensår, år i yrket, lärarbakgrund, år på arbetsplatsen 

 

Skolans organisationsstruktur 

Stödfrågor 

- Vem ingår i ledningsgruppen? 

- Vem bestämmer på skolan och hur märks det? 

- Hur är skolan organiserad i övrigt? Arbetslag?  

- Hur organiseras den specialpedagogiska verksamheten? 

 

Skolans skolkultur 
Stödfrågor 

- Hur är stämningen på skolan? Hur märks det? 

- Nyfikenhet? Trötthet? Uppgivenhet? 

- Kommer alla till tals? Är allas åsikter lika mycket värda? 

- Har alla samma syn på hur skolan ska jobba med elever i skolsvårigheter? 

 

Organisation av skolutveckling 
Stödfrågor 

- Deltar du i skolutveckling nu? Beskriv! 

- Vilka andra deltar i skolutveckling? Vad gör de? (Rektor, specialpedagog, förstelärare) 

- Vart ifrån kommer behovet av skolutveckling? Hur bestäms vad skolutvecklingen ska 

innehålla?  

- Vem tar initiativ till skolutveckling? 

- Hur ser ansvarsfördelningen ut? Vem gör vad? 

- Hur känner du inför att jobba med skolutveckling? Skulle du vilja jobba mer/mindre?  

- Den skolutveckling som du har deltagit i tycker du att den har gett resultat? Vad berodde 

det på? Hade man kunna göra på ett annat sätt?  

 

Syn på skolutveckling 
stödfrågor  

- Begreppet skolutveckling, vad innebär det? 

- Vilket mål har skolan med skolutvecklingen? Hur märker man det? 

- Hur utvärderar ni effekten av skolutvecklingen? 

- Används skolutveckling för att hjälpa elever med skolsvårigheter?  

 

Kom ihåg: 
- Kontrollfrågor! 

- Sammanfattningar! 

- Får vi återkomma med kompletterande frågor? 
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