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Sammendrag 

Denne oppgaven er en kvalitativ studie som utforsker hvordan rektorer erfarer å jobbe med 

elevmedvirkning. For å svare på problemstillingen etableres et teoretisk rammeverk for 

analyse av rektors holdninger og praksis om elevmedvirkning er det brukt følgende tre 

teoretiske modeller, Selvbestemmelsesteorien (Deci og Ryan, 2000), Fem 

ledelsesdimensjoner ved elevsentrert ledelse (Robinson, 2011) og Medvirkningstrappa 

(Farner, 2011).  

 

Datagrunnlaget kommer fra en spørreundersøkelse av 12 rektorer fra en mellomstor norsk 

kommune, samt to intervjuer av utvalgte rektorer fra den samme kommunen.  

 

Et grunnleggende funn er at alle de spurte rektorene holder fokus på elevmedvirkning fordi 

de mener elevmedvirkning er svært viktig for elevenes lærings- og psykososiale miljø. 

Tendensen er derimot ikke at elevmedvirkning er et tema som det blir jobbet med for seg 

selv, men at det innlemmes i andre utviklingsprosjekter som skolen holder på med.  

 

Når det gjelder modellæring av elevmedvirkning fra rektor til lærere og videre til elever, er 

et annet funn at det at rektorene som går foran som modeller for lærerne og driver 

modellering gjennom eksempelvis elevrådet. Dette gjør overføringen av rektors verdier om 

elevmedvirkning videre til lærerne, mer effektiv. Denne holdningsoverføringen er mest 

effektiv når den gjøres i samarbeid med lærerne om planlegging, gjennomføring og 

evaluering av undervisning. På denne måten er målet er at rektors holdninger om 

elevmedvirkning når fram til elevene på en indirekte måte, gjennom påvirkning av lærerne.  

 

Lederutdannelse gir trygghet i lederrollen, og funn viser at lederutdannelse er et viktig 

moment for at rektorene skal kunne komme i posisjon til å spre verdiene sine om 

elevmedvirkning til lærerne sine. Ved å vise trygghet i lederrollen, skaper rektor også tillit 

hos lærerne.  

 

De generelle implikasjonene av studien dreier seg om mulighetene som ligger i at rektor 

legger til rette for elevmedvirkning i samarbeidet med sine lærere, men også i direkte 

kontakt med elevene. Rektor må også lage gode systemer for implementering av 

elevmedvirkning og for samarbeidet med lærerne.  
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Forord 

 

Masteroppgaven er et resultat av min interesse for skoleledelse, og for hvordan god ledelse 

og gode avgjørelser, kan gjøre en forskjell for eleven. Fra jeg startet på masterstudiet i 2014, 

har jeg vært opptatt av elevens stemme i skolen. Etter å ha sett gjennom resultatene fra 

Elevundersøkelsen (Utdanningsdirektoratet, 2018) de siste 5 årene, ble jeg overrasket over at 

den nasjonale gjennomsnittsskåren i undersøkelsen under inndelingen «Elevmedvirkning og 

demokrati» var en av de laveste delskårene.  

 

Opplæringsloven (2018, §1-2, 9A) og Kunnskapsløftet (2006) trekker fram elevmedvirkning 

som en faktor for å opprettholde et inkluderende læringsmiljø og påvirke det psykososiale 

miljøet i positiv retning. Bakgrunnen for dette er en antagelse om at økt erfaring av 

medvirkning hos elevene kan øke motivasjon, bedre elevenes psykososiale miljø og føre til 

bedre resultater. De fleste styringsdokumentene i skolen omtaler elevmedvirkning som en 

viktig faktor for læring og trivsel, men foreløpig ser dette ikke ut til å nå fram hos elevene, ut 

fra resultatene i Elevundersøkelsen. 

I litteratursøket mitt ble jeg anbefalt litteratur på grunnleggende forutsetninger for 

motivasjon og prestasjon som kunne overføres både til elever og lærere (Deci og Ryan, 

2000). Hovedmodellen for hvordan rektor kan jobbe med elevsentrert ledelse med både 

elever og lærere fant jeg i de fem ledelsesdimensjonene i elevsentrert ledelse (Robinson, 

2011). I tillegg til annen tilleggslitteratur er denne forståelsen for ledelse er sentral for mitt 

forskningsprosjekt.  

Dette prosjektet gir verdifull innsikt i hvordan rektorer erfarer å jobbe med elevmedvirkning. 

Studien ønsker også å vise til viktigheten av at skoleledere får muligheten til å utdanne seg 

innenfor ledelse, slik at de kan bli enda tryggere i lederrollen og utøve elevsentrert ledelse.  

 

Dette har vært fire fine år som deltidsstudent og inspektør i både barneskolen og 

ungdomsskolen. I den anledning ønsker jeg å takke alle mine medstudenter for interessante 

diskusjoner, og alle skolelederne og lærere jeg har snakket med som har vist interesse for 

prosjektet mitt, og gitt meg nyttige tips og råd. Tusen takk til den veilederen min det første 

halvåret, Christian Brandmo, og Hedvig Neerland Abrahamsen som veiledet meg i 
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avslutningen. Takk også til min nærmeste familie, Katja, Julia, Dina og Luis. Søsknene mine 

Kari og Hans for gjennomlesning og korrektur, og for god støtte og hjelp fra min mor.  

 

Til sist vil jeg dedisere denne oppgaven til min far, som oppmuntret meg til å ta dette studiet. 
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1. Introduksjon. 

1.1 Bakgrunn og avgrensing 

I denne masteroppgaven er det et mål å få fram hvordan skoleledere erfarer å jobbe med 

elevmedvirkning gjennom både spørreundersøkelse og intervjuer av rektorer. I studiet om 

utdanningsledelse passer derfor denne masteroppgaven inn under det sentrale 

ledelsesområdet ledelse av pedagogisk virksomhet. Store undersøkelser som PISA, PIRLS, 

TALIS og TIMSS viser at det har mye å si hva rektor velger å legge vekt på overfor 

personalet sitt og hvordan rektoren prioriterer hva som skal satses på av pedagogisk 

utviklingsarbeid. Skoleledelse løftes fram som et sentralt virkemiddel for å styrke kvaliteten 

i opplæringen (Møller og Ottesen, 2012, s. 15). 

Denne studien vil i hovedsak bestå av å undersøke hvordan rektorene forstår begrepet 

elevmedvirkning og deres holdninger og praksis med hensyn til hvordan de jobber med 

elevmedvirkning overfor lærerne sine og elevene på skolen. Dette temaet er interessant av 

flere årsaker. For det første er rektor viktig i skolens pedagogiske virke. For det andre kan 

forskningen innen dette feltet gi gode innspill til hvordan ledelse kan utøves for å bidra til 

økt elevmedvirkning. I tillegg kan studien være et bidrag for videre forskning på 

elevmedvirkningsfeltet. 

Ofte er rektorene selv motiverte for å finne praktiske måter å jobbe pedagogisk med lærerne 

sine på. Fokus på elevmedvirkning kan derfor være en god måte å forankre pedagogisk 

budskap på både hos elever og lærere.  

Det finnes flere definisjoner på elevmedvirkningsbegrepet, både fra styrende organer og 

organisasjoner som jobber med barn og unge. Redd barna definerer elevmedvirkning som 

“…at elevene kan si sin mening, delta og ha innflytelse i alt som angår dem på skolen.” 

(Redd Barna, 2017) Denne definisjonen er kort og konsis, men en forholdsvis enkel måte å 

forstå begrepet på.  Utdanningsdirektoratet har også sin egen definisjon innfelt under. 

 

“Elevmedverknad inneber deltaking i avgjerder som gjeld læring, både for kvar einskild og 

for gruppa. I eit inkluderande læringsmiljø er elevmedverknad positivt for utviklinga av 

sosiale relasjonar og motivasjon for læring på alle trinn i opplæringa. I arbeidet med faga 

er elevmedverknad med på å gjere elevane meir medvitne om eigne læringsprosessar, og det 
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gir større innverknad på eiga læring.” (Utdanningsdirektoratet, 2018) 

 

Utdanningsdirektoratets definisjon dekker en bredere forståelse av hva elevmedvirkning er 

og skal være. Den utdyper også viktigheten av elevmedvirkning som en faktor for læring og 

motivasjon, og for elevens psykososiale miljø. Elevmedvirkningen har som mål å bedre det 

psykososiale miljøet for eleven, samt bedre læringsforholdene gjennom involvering av 

elever.  

 

Viktigheten av rektors rolle som sjef og pedagogisk leder har kommet fram i løpet av hele 

studiet i utdanningsledelse og gir et fint bilde av hvordan rektor kan bruke posisjonen sin til 

å påvirke sine lærere med pedagogisk budskap. Oppgaven gir grunnlag for å poengtere 

viktigheten av rektors holdninger og eventuelle konsekvenser for elevene dersom 

skoleorganisasjonen øker sitt fokus på elevmedvirkning, gjennom lovverk, aktuell teori og 

empiriske studier. 

Opplæringsloven (2018, §1-2, 9A) og Kunnskapsløftet (2006) trekker også fram 

elevmedvirkning som en faktor for å opprettholde et inkluderende læringsmiljø og påvirke 

det psykososiale miljøet i positiv retning. Bakgrunnen for dette er en antagelse om at økt 

opplevelse av medvirkning hos elevene kan øke motivasjon, bedre elevenes psykososiale 

miljø og føre til bedre resultater. 

De ulike rektorene tolker handlingsrommet sitt forskjellig og spenningen mellom sjef, 

pedagogisk leder og bedriftsleder kan gi utfordringer når man skal lede en 

kunnskapsorganisasjon. Rektor skal være en dynamisk og utviklingsorientert skole- og 

bedriftsleder, men også det Møller og Ottesen (2012, s.21) kaller et «pedagogisk fyrtårn». 

Dette beskriver hvordan rektorjobben er både allsidig og krevende.  

 

Det finnes både norsk og internasjonal forskning på elevmedvirkningsbegrepet. ORIA er en 

felles portal til det samlede materialet som finnes ved norske fag- og forskningsbibliotek. I 

ORIA er det aktuelle masteroppgaver som omhandler elevmedvirkning. Flere av disse viser 

til demokratibegrepet og samfunnsfaglig undervisning, men også hvordan vi som skoleledere 

kan påvirke lærerne til å legge opp til mer elevmedvirkning i klasserommene, noe som er 

mest aktuelt for denne masteroppgaven. I søk i internasjonal forskning ble det brukt 
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søkemotoren ERIC. Her finner vi begrepet «pupil participation», som oversatt betyr 

elevdeltakelse, eller elevmedvirkning.  

Et eksempel på en masteroppgave som omhandler elevmedvirkning er Valen (2010, s.9) som 

skiller mellom uformell og formell elevmedvirkning. Den formelle elevmedvirkningen skjer 

først og fremst gjennom elevråd og andre utvalg der elever er representert, mens den 

uformelle elevmedvirkningen er den pedagogiske praksisen som skjer i klasserommet 

mellom lærer og elev. Hun framhever den uformelle elevmedvirkningen som den viktigste. 

Dette fordi det handler om praksis og undervisningen, som er skolens kjernevirksomhet. Den 

uformelle elevmedvirkningen skjer altså i dialogen mellom lærer og elev i klasserommene. 

Her er også det stedet hvor den viktigste læringen skal skje.  

Et annet eksempel på en aktuell masteroppgave er Sværd og Sletteng (2008, s.10-11) som 

fokuserer på hvordan elevmedvirkning forekommer i de fleste læresituasjoner, og viser til 

SDT (Deci og Ryan, 2000), og deres teorier om indre motivasjon. De er på jakt etter den 

adferden som er indre motivert og som fører til at elevene blir aktive i egen læring gjennom 

å føle medvirkning. Sværd og Sletteng er selv skoleledere, men har fokusert mest på hvordan 

elevene medvirker i sin egen læreprosess og mindre på påvirkningen og medvirkningen som 

foregår mellom skoleledere og lærerne deres. Et interessant funn i deres forskning var at 

elevmedvirkning er integrert i mange områder som har med elevenes læring å gjøre og at 

elevmedvirkning er en viktig motivasjon og drivkraft for elevenes læring.  

Flere skotske forskere og universitetsansatte ved universitetet i Glasgow har gått sammen i et 

forskningsprosjekt på elevmedvirkning i skotske skoler som de kaller Pupil Participation in 

Scottish Schools: Final Report. (Cross et al. 2009) Her har forskerne intervjuet og observert 

både elever, lærere og rektorer og hvordan de benytter seg av elevmedvirkning, på et utvalg 

skotske barne- og ungdomsskoler. Ut fra dette har de satt opp en statistikk på hva slags 

elevmedvirkning de har funnet. Dette har de igjen delt inn i individuelt elevnivå, 

klasseromsnivå, lokalt skolenivå og kommunalt nivå. På individuelt nivå var det å sette seg 

egne målsettinger, samt buddying, som kan oversettes som elevstøtte satt i system, viktig i 

funnene. I klasserommene var det å lære sammen med andre elever og programmer som 

vurdering for læring som ga mest effekt, mens på lokalt skolenivå var elevrådet og det å gi 

egne ansvarsområder til elever i friminuttene mest fremtredende når det gjaldt 

elevmedvirkningens effekt på det psykososiale miljøet.  
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Forskerne fant mest effekt av elevmedvirkning på det kommunale nivået der det var satt i 

gang prosjekter på kommunens initiativ, eller i prosjektet opp mot velvillighets- eller 

bistandsprosjekter. På ledelsesnivå var det også på 91% av skolene i forskernes utvalg fra 

Skottland, som utarbeidet egne planer på hvordan elevmedvirkning skulle praktiseres. Dette 

viser at de fleste skolene også hadde drøftet dette på systemnivå. Et annet funn for dem var i 

følge forskerne, den synlige gjensidige respekten mellom elever, elev og lærer, og til og med 

respekten mellom rektor og elevene. Denne gjensidige respekten var en grunnleggende 

faktor for å få til elevmedvirkning og ved de skolene som hadde egne 

elevmedvirkningsdokumenter var nettopp praktisering av elevmedvirkning et påfallende 

trekk i organisasjonskulturen.  

Forskerne konkluderer også med at det er hensiktsmessig med denne gjensidige respekten 

mellom lærere og elever som vises i samarbeid der elevene får medvirke, både for læring og 

for utvikling av elevene som mennesker, innad i skolen. Denne evnen til å vise gjensidig 

respekt er også en viktig del i samfunnet de skal ta del i som voksne. Videre når det gjaldt de 

faglige resultatene, fant skotske forskere at den gjensidige respekten mellom elever og lærere 

var et viktig moment når elevene skulle være med å medvirke i undervisningen. De skolene 

som oppnådde høye faglige prestasjoner hadde også laget egne dokumenter som omhandlet 

hvordan de skulle jobbe med elevmedvirkning. 

Mye av tanken bak denne masteroppgaven ble til i analyse av den nasjonale 

elevundersøkelsen. Elevundersøkelsen behandler spørsmålet om elevmedvirkning i et eget 

punkt i inndelingen «Elevmedvirkning og demokrati». Sett opp mot de andre 

hovedinndelingene i elevundersøkelsen som eksempelvis «Trivsel», skårer norsk skole lavest 

i nasjonalt snitt på 10. trinn hvert år fra 2013-14 og til 2017-2018, på spørsmålene i 

inndelingen om «Elevmedvirkning og demokrati». Bare inndelingen «Vurdering for læring» 

og «Motivasjon» får tilsvarende resultater som «Elevmedvirkning og demokrati» i de 

samlede nasjonale resultatene. Ved å gå nærmere inn på hvert enkelt spørsmål i inndelingen 

«Elevmedvirkning og demokrati», finner man at de nasjonale gjennomsnittsresultatene fra 

delspørsmål til delspørsmål varierer noe, men at de er betydelig lavere på 10. trinn, enn på 7. 

trinn.  

I forskningsmaterialet og tidligere masteroppgaver som det er vist til her, er det først og 

fremst fokus på elevene og elevens fordeler av elevmedvirkning. Det er ikke forsket i særlig 

grad på rektors bidrag på elevmedvirkningsfeltet. Det er derfor behov for å undersøke 
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rektorers erfaringer med å jobb med elevmedvirkning, samt holdningene de har om begrepet. 

Denne oppgaven vil rette søkelys på rektors bidrag på feltet, og synliggjøre behovet for 

videre forskning på elevmedvirkning. 

1.2 Presentasjon av problemstilling og forskningsspørsmål 

Alle grep som kan bedre elevenes psykososiale miljø, læring og trivsel i skolehverdagen, er 

det verdt å se nærmere på. Elevmedvirkning er et begrep som går igjen i flere av skolens 

styringsdokumenter og som måles i elevundersøkelsen hvert år.  Det åpner opp for 

spørsmålet om det kan være fornuftig å involvere elevene mer i avgjørelser i egen 

skolehverdag? Ut fra resultatene på elevmedvirkning i elevundersøkelsen, kan det virke som 

om det er et potensial for forbedring her. I så fall blir det viktig å finne ut hvordan rektor som 

skolens faglige leder kan påvirke sin skoles holdninger til elevmedvirkning. 

Hovedproblemstillingen i denne oppgaven blir derfor: Hvordan erfarer skoleledere å 

jobbe med elevmedvirkning?  

Under denne hovedproblemstillingen følger tre forskningsspørsmål:  

• Hvordan kan rektors holdninger til elevmedvirkning påvirke lærerne sine? 
• Hvordan kan rektor prioritere å legge opp til elevmedvirkning som tema i 

utviklingstida sammen med lærerne sine? 
• Hvordan kan lederutdannelse hos rektor påvirke skolens fokus på elevmedvirkning? 

 

Det er altså meningen at disse forskningsspørsmålene skal forsterke hovedproblemstillingen 

gjennom resultater fra forskning, samt teorier fra faglitteraturen. Det første går på hvilken 

effekt rektors holdninger til elevmedvirkning har på lærerne sine holdninger til 

elevmedvirkning. Det andre går på hvordan rektorer kan bli bedre til å fokusere på 

elevmedvirkning og det tredje går på hva som kan gjøres for å øke bevisstheten rundt 

elevmedvirkning hos rektorene. Aktuelle funn er også kategorisert etter 

forskningsspørsmålene i kapittel 5, som er diskusjonskapittelet i denne masteroppgaven. 

1.3 Metodevalg og oppgavens struktur 

Den vanligste metoden for en masteroppgave er å velge et kvantitativt eller et kvalitativt 

design. Kvantitative oppgaver samler inn data ved for eksempel å bruke spørreundersøkelser, 
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mens kvalitativ datainnsamling er som oftest intervjuer, tekstanalyser, observasjoner eller 

kombinasjoner av dette. Oppsummert kan vi si at denne oppgaven kombinerer flere metoder, 

men har et kvalitativt design.  

I denne masteroppgaven ble det valgt å starte med en spørreundersøkelse for å se på 

holdninger og praksis hos en gruppe rektorer i en mellomstor norsk kommune, for så å 

intervjue to utvalgte rektorer fra den samme kommunen, i etterkant av spørreundersøkelsen.. 

Ettersom denne studien kombinerer en spørreundersøkelse med to etterfølgende intervjuer, 

er dette en studie med bruk av flere metoder. Det vil si at designmessig kombinerer studien 

innsamling av tall og data i en spørreundersøkelse, samt gjennom to påfølgende intervjuer 

fra to utvalgte respondenter av undersøkelsen. Deretter sammenlignes resultatene fra 

undersøkelsen og intervjuene i drøftingsdelen av oppgaven. Grunnlaget for dette valget 

diskuteres videre i metodedelen i kapittel 3 av oppgaven.  

Resultatene fra undersøkelsen analyseres og utvalgte temaer blir ytterligere sjekket ut 

gjennom intervjuene. Her er det valgt ut en rektor fra barneskolen og en rektor fra 

ungdomsskolen. De to skolene er i samme sone og den utvalgte barneskolen sender derfor 

elever til den utvalgte ungdomsskolen. Inntakssonen for disse to skolene er relativt homogen 

og foreldrenes utdanningsnivå er over gjennomsnittet i den aktuelle kommunen de to skolene 

hører hjemme i. Barneskolen har resultater over det nasjonale gjennomsnittet, med betydelig 

framgang i løpet av de siste årene. Ungdomsskolen har stabile resultater over flere år, noe 

over det nasjonale gjennomsnittet. Begge skoler har erfarne rektorer. Begge har vært i 

stillingen i over fem år, har inspektørerfaring og de begge har relevant lederutdanning.   

Videre i oppgaven blir relevant teori for problemstillingen presentert i kapittel 2. Tre 

modeller er brukt for å eksemplifisere teorien som omhandler elevmedvirkning, disse er Deci 

og Ryans Self Determination Theory, (2000) eller selvbestemmelsesteori, Vivian Robinsons 

fem lederskapsdimensjoner ved elevsentrert læring (2011) og A. Farners medvirkningstrappa 

(2011). Ved hjelp av disse modellene, kan det være lettere å forstå hvordan teorien bidrar til 

forståelse av forskningen om elevmedvirkning og hvordan rektorer erfarer å jobbe med dette.   

I kapittel 3 presenteres den metodiske framgangsmåten. Det skisseres et forskningsdesign, 

hvor det også blir diskutert bakgrunnen for valg av design, samt styrker og svakheter ved 

valgene som er gjort. Det ble bl.a. gjort en pilot på spørreundersøkelsen for å vurdere 

spørsmålsformuleringer, og erfaringer fra denne undersøkelsen gjennomgås også kort i 
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metodedelen. Både spørreundersøkelsesdelen av oppgaven med spørreundersøkelsen, og 

intervjuene, blir presentert og drøftet her.  

Kapittel 4 er et datapresentasjon- og analysekapittel hvor alle funn og resultater fra 

undersøkelsen og intervjuene blir lagt fram. Her blir utvalgte resultater fra 

spørreundersøkelsen framstilt grafisk og aktuelle funn blir satt opp mot hverandre og videre 

drøftet med bakgrunn i forskningsspørsmålene.  

De samme resultatene og funnene blir videre diskutert og drøftet i kapittel 5. Her er teorien 

fra kapittel 2 lagt til grunn for analyser av de aktuelle resultatene. Malen for kapittelet er 

basert på forskningsspørsmålene. Her presenteres betraktninger basert på resultater og funn 

fra undersøkelsene og aktuell teori som kan belyse forskningsspørsmålene. Kapittel 6 er et 

konklusjonskapittel hvor problemstillingen besvares, men som også gjør rede for hvordan 

studien kan være relevant for praksis i skolen, eller for videre forskning.  
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2. Teori. 

2.1 Introduksjon 

Dette teorikapittelet presenterer tre teoretiske modeller som vil ligge til grunn for den videre 

diskusjonen. Det er viktig å se på hva slags grunnleggende behov som bør være tilfredsstilt 

hos både elever og lærere for å kunne dra nytte av medbestemmelse, derfor er 

selvbestemmelsesmodellen, også kalt SDT (Deci & Ryan, 2000), den første modellen som 

vil bli gjennomgått.  

Den andre modellen er de fem dimensjonene for elevsentrert lederskap (Robinson, 2011). 

Dette kan kalles en hovedmodell i denne masteroppgaven, da den konsentrerer seg om 

hvordan god ledelse kan gjøre en forskjell for elevene og hvilke ledergrep som har den beste 

påvirkningen på elevenes læring og trivsel. Her bør elevmedvirkning og det å skape 

motivasjon hos eleven stå sentralt.  

Den tredje modellen er en modell for medvirkning, kalt Medvirkningstrappa (Farner, 2011) 

Denne er valgt ut fordi den tydeliggjør hvordan ledere kan påvirke sine lærere, slik at 

elevmedvirkning kan bli mulig.  

Som det ble vist til i innledningen finnes det mange referanser fra lovverk og 

styringsdokumenter på hvordan man bør praktisere elevmedvirkning. I dette kapitlet legges 

det vekt på å beskrive teoretiske tilnærminger til begrepet. Det blir også viktig få fram 

hvordan rektor kan styre og lede på en måte som gjør at lærerne blir motiverte til å få til 

elevmedvirkning. Her kommer Ledelse og styringsteori inn (Møller og Ottesen, 2015), samt 

viktigheten av språket og dialog i ledelse av lærere (Berge og Stray, 2012). All utvalgt teori 

og teoretiske modeller vil i dette kapittelet bli lagt fram, for deretter å bli diskutert opp mot 

resultater og funn i diskusjonskapittel 5.  
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2.2 Teori  

Det er hensiktsmessig å se på ulike modeller for hvordan elevmedvirkning kan fungere og 

hvorfor det kan ha en effekt på elevens læring og psykososiale miljø. Dette gjøres gjennom 

SDT-modellen, som står for self determination-, eller selvbestemmelsesteorien (Deci & 

Ryan, 2000). 

Selvbestemmelsesteorien (Deci & Ryan 2000) er et forholdvis komplekst teorisystem som 

omhandler både menneskelige behov, teorier om motivasjon og hvordan selvregulering kan 

utvikles. En selvregulert elev er en elev som etterhvert kan realisere sitt menneskelige 

potensial (Deci & Ryan, 2000, s. 37). Innunder skolens mandat kan det tolkes som en elev 

som blir en samfunnsdyktig voksen, eller har funnet sin plass i samfunnet, etter endt 

skolegang. På samme måte kan man se på læreres behov for å få tilfredsstilt sine 

grunnleggende behov etter SDT-modellen, ved å mestre egen undervisning og oppleve 

motivasjon gjennom dette.  

En relevant del av denne teorien for elevmedvirkning er antakelsen om grunnleggende 

menneskelig behov. Den tar som utgangspunkt at alle mennesker har behov for å oppleve 

seg selv som kompetente, oppleve en viss grad av autonomi og føle tilhørighet til en gruppe 

for å kunne utvikle seg. Gjennom å medvirke får eleven tilfredsstilt noen grunnleggende 

behov for alle mennesker, nemlig ved å være en del av flokken, eller føle seg kompetent 

gjennom at andre lytter og respekterer det man fremfører. Dette kan være en av de faktorene 

som kan føre til at eleven trives og opplever menneskelig vekst og utvikling. Alternativet er 

at personen ikke får tilfredsstilt sine egne grunnleggende behov og derfor ikke når sine mål, 

eller oppnår en god selvfølelse. (Deci og Ryan, 2000, s. 2) I ytterste konsekvens kan altså en 

realisering av de grunnleggende behovene i selvbestemmelsesteorien føre til at eleven blir 

den autonome samfunnsborgeren som klarer å finne sin rolle i samfunnet. Deci og Ryans 

(2000) selvbestemmelsesteori er framstilt grafisk i figur 1 under. 
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Figur 1: Deci og Ryans (2000) selvbestemmelsesteori, eller self 
determination theory (SDT). 

 

Figur 1 over viser Deci og Ryans Self Determination Theory (2000), eller 

selvbestemmelsesteori i midtsirkelen av modellen. Rundt dette begrepet er autonomi, 

kompetanse og tilhørighet egne inndelinger. Disse tre inndelingene er de tre grunnleggende 

behovene som må være tilfredsstilt for at mennesker kan realisere sitt potensial, hva gjelder 

utvikling, prestasjon og at man har det bra med seg selv (Deci og Ryan, 2000, s. 37). Denne 

modellen kan brukes som grunnleggende faktor for all teori som omhandler 

elevmedvirkning, da behovet for kompetanse, autonomi og tilhørighet er selve 

forutsetningen for at eleven aktivt medvirker i sin egen læringsprosess. På samme måte kan 

den brukes opp mot lærernes læring og utvikling, da deres grunnleggende behov også bør 

være tilfredsstilt for at de skal kunne utvikle seg videre. 

 

Hovedmodellen i denne oppgaven vil være Vivian Robinsons fem dimensjoner for 

elevsentrert ledelse. Grunntanken i Robinsons forskning er at skoleledere motiveres av å 

utgjøre en positiv forskjell for elevene (2011, s. 1). Teorien er basert på et stort sett av data 

og internasjonal forskning. Ut fra dette forskningsmaterialet deles elevsentrertledelse inn i 

fem dimensjoner, som vist i figur 2 under. Robinson (2011, s. 10) er opptatt av hva ledere 

må gjøre for å påvirke elevenes læring og deres psykososiale miljø.  
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Figur 2:Vivian Robinsons fem dimensjoner for hva ledere må gjøre som 
påvirker elevenes læring. (2011, s. 16) 

I modellen er det tre ledelseskompetanser som legger grunnlaget for de fem 

ledelsesdimensjonene. Disse tre er å kunne anvende relevant kunnskap, løse komplekse 

problemer og å kunne bygge tillitsrelasjoner (Robinson, 2011, s. 21). Når det gjelder å 

kunne anvende relevant kunnskap, må rektoren også ha kjennskap til lærernes pedagogiske 

arbeid, å være direkte deltakende i lærernes jobb for å forbedre undervisningen sin og utvikle 

seg videre som lærer. Den neste kompetansen hvor man løser komplekse problemer, henger 

sammen med målsetting og utfordringen det er å finne riktige mål, samt få lærerne til å 

anerkjenne dem. Den siste kompetansen omhandler det å bygge tillitsrelasjoner. For å klare 

dette, må man blant annet sikre et systematisk og støttende læringsmiljø, som igjen kan føre 

til at lærerne forplikter seg til de målene som er satt (Robinson, 2011, s. 22).  

Den ledelseskompetansen som tolkes som den mest sentrale i denne masteroppgaven er å 

kunne bygge tillitsrelasjoner. Dette fordi det er helt sentralt å kunne stole på at lærerne 



 12 

gjennomføre de målene som settes. Tilliten fra leder til lærere skaper en stemning for 

innovasjon og det å kunne ta risiko i lærergruppa, noe som viser seg å være bra for elevene 

både akademisk og sosialt (Robinson, 2011, s. 34).  

De fem dimensjonene i figur 2 over viser til hva skoleledere bør gjøre, slik at de får påvirket 

elevenes læring indirekte, gjennom å påvirke sine egne lærere pedagogisk. Å etablere mål og 

forventninger er en ting som må gjøres for og i det hele tatt kunne oppnå målet om høy 

kvalitet på undervisning og læringsresultater. Det er en strategisk forutsetning for å få til 

utvikling som skoleledere bør gjøre sammen med lærerne for at alle får tilhørighet til målene 

(Robinson, 2011, s. 14). Ikke nok med at lærerne bør ha medvirket til å utvikle målene, bør 

de også ha en tro på at de kan oppnå dem, samt at målene må være målbare (Robinson, 2011, 

s. 47). 

En rektor skal også være strategisk med hensyn til bruk av ressurser.  Dimensjon to, 

strategisk bruk av ressurser, vil si at rektor på forhånd vet om ressurssituasjonen er i 

henhold til målet som blir satt. Riktig ressursbruk og prioriteringer, riktig bruk av de ansatte 

og timeplanlegging er faktorer som kan øke måloppnåelsen (Robinson, 2011, s. 61).  

Å planlegge, koordinere og evaluere undervisning og læreplan, er den tredje dimensjonen i 

modellen. Det kan være mange måter å forsikre seg om kvaliteten på undervisningen, men 

det er særlig noen faktorer som utmerker seg. Det ene er når skoleledere er aktive 

samarbeidspartnere for lærerne i utviklingen av pedagogiske planer, og i diskusjoner 

omkring undervisning med lærerne sine. Et annet tiltak for skoleledere er å observere 

lærernes undervisning, med etterfølgende tilbakemeldinger til lærerne. (Robinson, 2011, s. 

82-83) 

Dimensjon fire går ut på å lede og delta i lærernes læringsprosesser. Her handler det om at 

rektor er aktiv deltaker i lærernes læringsprosesser. Det er denne faktoren som får den 

høyeste skåren i effektmålingen som Robinson viser til (2011, s. 104). Her er det viktig å 

påpeke at det er i den formelle møtetida at rektor bør medvirke i læreres læringsprosesser. I 

denne masteroppgaven vil denne dimensjonen kunne være med å forklare både hvordan 

rektors holdninger til elevmedvirkning kan påvirke lærerne, og hvordan rektor kan prioritere 

å legge opp til elevmedvirkning som tema i utviklingstida sammen med lærerne sine. 

Den siste og femte dimensjonen i figur 2, er å sikre et systematisk og støttende læringsmiljø. 

Her er det snakk om å tilfredsstille lærernes grunnleggende behov for trygghet og et 
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støttende miljø. Her må rektor legge grunnlaget for dette gjennom å verne om lærerne sine 

for press utenfra, og være god til å forutse og løse konflikter som kan oppstå i personalet. 

Klarer rektor å skape et systematisk og støttende læringsmiljø, er det en faktor som påvirker 

elevenes læringsresultater i positiv forstand (Robinson, 2011, s. 127).  

I et samfunnsmessig perspektiv er det viktig at elevene blir introdusert for hvordan prosesser 

i samfunnet fungerer i praksis, slik at de kan forstå systemene de møter når de skal bli 

voksne mennesker i samfunnet. I figur 3 under introduseres en modell for medvirkning kalt 

medvirkningstrappa (Farner, 2011, s. 23). Denne modellen visualiserer tydelig graden av 

medvirkning i en medvirkningsprosess.  Opprinnelig er modellen brukt for ledere og fagfolk 

i offentlig eller privat sektor i en fagbok om prosessledelse. I denne masteroppgaven tenkes 

modellen brukt både for elevene i klasserommet og for skoleledelsen overfor lærerne sine i 

eksempelvis felles utviklingstid, eller andre prosesser der det skal tas beslutninger. 

 

Figur 3 kan brukes som et teoretisk rammeverk rundt både forskningsspørsmål 1 som er 

hvordan kan rektors holdninger til elevmedvirkning påvirke lærerne sine? Og 

forskningsspørsmål 2, hvordan kan rektor prioritere å legge opp til elevmedvirkning som 

tema i utviklingstida sammen med lærerne sine? Modellen gir en mulighet til å måle graden 

av medvirkningsfølelse hos lærere og elever i prosesser som omhandler dem. På denne 

måten kan også skoleledere bruke modellen til å måle hvordan de lar lærerne sine påvirke i 

beslutningsprosesser og i pedagogiske diskusjoner på skolen.  På x-aksen i figur 3 måles 

grad av involvering fra liten til stor. Oppover y-aksen måles grad av innflytelse fra liten til 

stor. Laveste medvirkningsnivå er bare å få innsyn, mens medvirkning på høyeste nivå er 

Figur 3:Medvirkningstrappa, videreutviklet av A. Farner (2011) 
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selvstyring. Et hovedpoeng med modellen er at det må være avtalt med de involverte, 

eksempelvis elevene eller lærerne, hvor i trappa man skal operere, dette for at de som skal 

medvirke selv må se hvor de kan bidra eller påvirke. I verste fall kan mangelen på avklaring 

føre til motaksjoner, eller sabotasje av medvirkningsprosessen (Farner, 2011, s. 22-23).  

Denne figuren kan altså også brukes til medvirkning i skolen, da veldig mye samsvarer med 

god medvirkning av både elever og lærere i skolen.  

Det er viktig at rektor går foran som et forbilde i det pedagogiske arbeidet, og arbeider for at 

skolen blir en lærende organisasjon som evaluerer seg selv, og involverer ansatte i 

medvirkningsprosesser. Her legges det vekt på hvordan ledere og lærere bruker språket 

sammen som et verktøy for å skape mening og retning for skolen. Dialog kan defineres som 

samtaler som har visse kvaliteter og som gjerne inkluderer symmetri mellom deltakerne, 

vilje til å lytte, være åpen for andres argument og vilje til å endre standpunkt (Dysthe, 2006, 

s. 13). Fokus på dialog er et viktig moment for å kunne være en deltaker i klasserommet, noe 

som er meget viktig i barn og unges sosialisering, læring og identitetsutvikling, men disse 

deltakerstrukturene må også speiles i våre demokratiske verdier (Wittek, 2012, s. 166).   

 

Når lærene føler at de medvirker og kan påvirke prosessen, blir ledelse et resultat av 

samhandling innad i organisasjonen (Møller og Ottesen, 2012, s. 266-267). Kulturen på 

skolen bør preges av en spørrende holdning, som undersøker og evaluerer seg selv. Her 

spiller rektors engasjement i lærernes pedagogiske arbeid inn som en positiv faktor 

(Robinson, 2011, s. 100), men også rektors evne til å bygge tillitsrelasjoner er sentralt da 

tillit mellom rektor og lærerne kan gi grobunn for innovasjon hos lærerne, noe som kommer 

elevene til gode i form av bedre læringsresultater (Robinson, 2011, s. 34).  

Språket som blir brukt i dialogen mellom leder og ansatt er derfor en vesentlig faktor for å få 

til medvirkning her også. Når rektor og lærere kommuniserer godt, gir språket de to partene 

bruker, skolens faglige arbeid en retning og skaper mening i hverdagen. Det bør også legges 

opp til ledelse, medvirkning og samarbeid mellom aktørene i organisasjonen. Ledelse blir da 

et resultat av medvirkningen og samarbeidet, da det ikke bare er den formelle lederen som 

har innflytelse på prosessen. (Ottesen, 2012, s. 266-267) 

Det er flere utfordringer for rektorer når det gjelder prioriteringer av hva som skal diskuteres 

med lærerne i felles utviklingstid. Ofte står rektor i «kryssilden» mellom krav fra kommunal 

ledelse, Utdanningsdirektoratet, andre instanser og sine egne lærere på hva som skal 
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prioriteres i fellesmøter med lærerne (Møller og Ottesen 2012, s. 18-21) Behov for 

planlegging og egne lokale planer for elevmedvirkning kan være utslagsgivende for hvordan 

dette skal bli et prioritert utviklingsområde på skolene.  

En tradisjonell forståelse av skoleledelse er å skille mellom administrativt arbeid som 

økonomi, samfunnskontakt og organisering, og pedagogisk ledelse som er samarbeid med 

lærerne om undervisningen, men i dag er det mer moderne å se på administrasjon og 

pedagogikk som to praksiser som flyter over i hverandre og forutsetter hverandre (Lillejord, 

2012, s. 285). Rektoren skal i tett dialog med skolens ansatte være en faglig leder som 

sorterer og omgjør politiske vedtak til god pedagogisk praksis til det beste for elevenes 

læring og utvikling (Lillejord, 2012, s. 284). Det er viktig å vite hvordan rektor blir styrt 

ovenfra, for å kunne forstå hvordan rektor styrer og påvirker sin egen organisasjon. En god 

tilbakemeldingskultur er en forutsetning for at elevmedvirkning skal finne sted og her kan 

medvirkningstrappa (Farner, 2011) i figur 3 og stegene i den som omhandler dialog, 

deltakelse og medbestemmelse være områder der tilbakemeldinger og drøftinger mellom 

rektor og lærere finner sted.  

2.3 Oppsummering av teori 

I dette kapittelet har tre modeller som oppfattes relevante for oppgavens problemstilling blitt 

presentert. Den første modellen er en modell på selvbestemmelsesteorien (SDT). Denne 

modellen legger vekt på den psykologiske effekten elevmedvirkning kan ha og hvilke behov 

både lærere og elever har behov for å få tilfredsstilt for å utvikle seg (Deci & Ryan, 2000). 

Hovedmodellen for å forstå ledelses- og lærerperspektivet i elevmedvirkning, står Vivian 

Robinson (2011) for med hennes modell med fem dimensjoner for elevsentrert ledelse. Asle 

Farners modell kalt medvirkningstrappa (2011) illustrerer hvordan medvirkning kan måles 

og fungere, og er tenkt opp mot ledelse, lærere og elever. 

Valg av teori støtter seg også på antakelser om at skoleledelse har innflytelse på skolens 

læringsmiljø, spesielt gjennom språket mellom ledere og lærere, at en bygger tillit 

(Robinson, 2011, s. 34-35) gjennom å ha en dialogisk prosess mellom rektor og lærerne. 

Denne tilliten kan overføres fra lærere til elevene igjen. Denne teoridelen brukes som 

grunnlag for videre drøfting av resultater og funn i kapittel 5. 
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3. Metode 

3.1 Beskrivelse av forskningsdesign 

I denne delen legges det fram hvordan resultatene ble innhentet og hvilke metoder som ble 

brukt for å innhente disse, derav forskningsdesign. Den nasjonale elevundersøkelsen og 

resultatene her over tid la grunnlaget for interessen for hvorfor avviket mellom, spesielt 

skåren på inndelingen elevmedvirkning og demokrati, lå betydelig under de fleste andre 

inndelingene i undersøkelsen. Denne oppgaven søker svar på årsakene til dette avviket 

gjennom blant annet bruk av spørreundersøkelse til alle rektorer i en mellomstor norsk 

kommune.  

For å besvare forskningsspørsmålene i denne oppgaven er det benyttet en kvalitativ 

tilnærming med bruk av flere metoder. Spørreundersøkelsen ga resultater i form av 

gjennomsnittsverdier for å si noe om en rektorgruppes holdninger og praksis til 

elevmedvirkning. Dette grunnlaget ble benyttet for å utvikle spørsmål til intervjuene, som 

igjen ga funn om hvordan skoleledere erfarer å jobbe med elevmedvirkning.  

Ved oppstart av arbeidet med masteroppgaven var det første som ble gjort å sende ut en 

innledende pilotspørreundersøkelse til fem rektorer i ulike deler av landet. Denne piloten blir 

ytterligere analysert i delkapittel 4.2, men er et førsteutkast på spørreundersøkelsen som ble 

sendt ut til en mindre gruppe rektorer i ulike deler av landet, som ikke utgjorde en del av 

utvalget i den endelige spørreundersøkelsen. Erfaringene fra denne pilotundersøkelsen 

dannet grunnlaget for utarbeidelsen av en spørreundersøkelse til alle rektorene i den utvalgte 

kommunen. Begge undersøkelser hadde som mål å kartlegge praksis og holdninger hos 

respondentene på elevmedvirkning. I analysen av undersøkelsen blir resultatene fra den 

endelige spørreundersøkelsen framstilt grafisk og statistisk.  

Mange av spørsmålene til intervjuene, ble laget basert på resultatene av spørreundersøkelsen. 

Her har det blitt tatt utgangspunkt i de spørsmålene og resultatene i undersøkelsen som var 

relevant å se nærmere på. Etter at spørreundersøkelsen var gjennomført var tanken at 

intervjuspørsmålene hovedsakelig skulle følge samme inndeling som i spørreundersøkelsen, 

kun med noe justering på spørsmålene og muligheten til å stille oppfølgingsspørsmål som 

man ikke har i en spørreundersøkelse.. Bakgrunnen for valget om å følge en fast mal for 

spørsmålene etter modell fra spørreundersøkelsen, ble imidlertid oppfattet som for rigid. 
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Eksempelvis ble det vurdert at det var unødvendig å stille rektorene mange spørsmål fra 

generell del, med skolestørrelse, utdanning og lignende, da dette naturlig nok kom fram 

under andre spørsmål i løpet av intervjuet. Erfaringen ble at intervjuet med rektor 1 ble mer 

styrt fra intervjuerens side, enn intervjuet med rektor 2, som i mye større grad fikk snakke 

fritt rundt de utvalgte temaene.  

Videre ble det vurdert som viktigere å få fram essensen i forskningsspørsmål og 

problemstilling, samt spørre rektorene mer utfyllende om deres holdninger til 

elevmedvirkning og hvordan de praktiserte dette opp mot personalet sitt. Et spørreskjema 

uten mulighet for ytterligere kommentarer gir en god pekepinn, men når rektorene fikk 

mulighet til å nyansere sine synspunkter, framkom betraktninger som et spørreskjema med 

lukkede spørsmål vanskelig kan besvare. Dette gjorde at man kunne gå i dybden på enkelte 

temaer og ha muligheten til å få mer informasjon om bakgrunnen for resultatene i 

spørreundersøkelsen.  

Bakgrunnen for valget om å bruke spørreskjema og intervju i et design med flere metoder 

var å la flere rektorstemmer komme fram. Alle rektorene i den aktuelle kommunen fikk altså 

anledning til å besvare undersøkelsen, men bare to av dem ble intervjuet i etterkant. Ved å 

bruke spørreundersøkelsen fikk man samlet inn en del data som man ikke hadde hatt uten 

denne. I tillegg ble det enklere å se hvilke områder som vare hensiktsmessig å fokusere på i 

intervjuene. På denne måten fikk alle rektorer mulighet til å delta i forskningen og det ble 

større sjanse for at representasjonen ble bedre på denne måten. Ved å legge opp til at alle ble 

invitert til undersøkelsen, øker muligheten for å få til en bedre svarprosent og man kan unngå 

respons bias, eller at de få respondentene som ikke får svart, ville ha påvirket resultatet i 

noen særlig grad (Creswell, 2014, s. 162-163). Derfor vil det være fordelaktig at så mange 

som mulig deltar i spørreundersøkelsen. 

Ved å benytte en spørreundersøkelse og to intervjuer i et design med flere metoder, kan man 

se de to undersøkelsenes resultater opp mot hverandre, samt bruke teorien til å analysere 

resultatene. Spørreundersøkelsen ga i hovedsak tilgang på deskriptiv, eller beskrivende 

statistikk. Deskriptiv statistikk beskriver et forskningsobjekt, eller begrep, slik at forskeren 

kan analysere og tolke disse beskrivelsene. (Cohen, Manion og Morrison, 2011, s. 622)  

I resultatkapittelet blir spørreundersøkelsen gjennomgått og forsøkt tolket, men kort sagt kan 

man si at spørreundersøkelsen gir et bilde av rektorenes holdninger og praksis når det gjelder 
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elevmedvirkning, og ved å følge en nesten lik mal på spørreundersøkelsen og intervjuene 

kan det bli lettere å analysere resultatene i etterkant. Ambisjonen er at hovedproblemstilling 

og forskningsspørsmålene skal danne et grunnlag for å kunne vise til noen tendenser hva 

angår hvordan skoleledere jobber med elevmedvirkning. Disse resultatene vil også kunne 

supplere allerede eksisterende forskning og ny forskning på elevmedvirkningsfeltet. I 

diskusjonsdelen (kap. 5) blir også resultater fra spørreundersøkelsen og funn fra intervjuene 

drøftet mot hverandre, samt diskutert opp mot aktuell teori (Kap. 2).  

I dette tilfellet hvor forskningen foregår i en spesifikk kommune, kan det være 

hensiktsmessig at alle skoler er delaktige i en spørreundersøkelse før man intervjuer to av 

rektorene fra utvalgte skoler i kommunen, nettopp for å sikre at så mange som mulig av 

skolene i kommunen har vært delaktige i forskningen. Da vil man få et bredere inntrykk av 

hvordan kommunens skoleledere tenker om elevmedvirkning og man får også muligheten til 

å gi en felles tilbakemelding til kommunens skoleledere og ledelse.  

Intervjuene er utformet med et forhåndsbestemt design, noe som er hensiktsmessig med 

tanke på analysen, men som samtidig gjør intervjuet mer rigid. Etter at det første intervjuet 

var gjennomført, ble det vurdert å kutte ut en del spørsmål fra generell del, men heller 

fokusere mer på spørsmålene som omhandlet rektors holdninger og praksis til 

elevmedvirkning. Med tanke på analysen, var det allikevel en styrke at intervjuene stort sett 

ble bygd opp i samme struktur som undersøkelsen, da utsagn fra respondentene enklere 

kunne sjekkes opp mot resultater fra spørreundersøkelsen.  

I den generelle delen av spørreundersøkelsen legges det en del føringer for utvelgelsen av 

spørsmål som skal stilles til respondentene. Det er viktig å legge vekt på komposisjonen av 

et spørreskjema, dersom man skal lykkes må utvalgstrekkingen, innsamlingsteknikken, 

spørsmålene og skjemautformingen samsvare og trekke i samme retning (Haraldsen, 1999, s. 

26). Når det gjelder utvalgstrekkingen, er utvalget i denne undersøkelsen begrenset med 

tanke på antall respondenter, men tydelig avgrenset med tanke på at den bare sendes ut til 

rektorene i en spesifikk kommune. Innsamlingsteknikken er effektiv gjennom å gjøre dette i 

UIOs Nettskjema der man også har mulighet til å sende påminnelser på mail. Inndelingen av 

spørreundersøkelsen i fem deler, samt at det er samme svarskala på påstandene, sier noe om 

tanken bak komposisjonen av undersøkelsen. Samtidig blir det naturlig at spørsmålene i 

intervjuene formes etter samme mal, med unntak av at mange av de generelle spørsmålene 

kuttes ut og at det blir stilt flere oppfølgingsspørsmål til rektorene.  
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3.2 Kort gjennomgang av pilotstudien 

Hensikten med pilotstudien var å finne ut hvilke spørsmål som fungerte og hvilke spørsmål 

som skulle tas vekk. Det ble derfor bevisst lagt opp til flere spørsmål enn de som til slutt 

utgjorde selve undersøkelsen. Gjennom å pilotere kan man øke validiteten, reliabiliteten og 

brukbarheten av spørreskjemaet (Cohen et al, 2011, s. 402).  I tillegg kan man få sjekket ut 

klarheten i spørsmålene, og få tilbakemeldinger fra respondentene som gjennomfører den. 

(Cohen et al, 2011, s. 402) Pilotundersøkelsen ble gjennomført i et Excel ark, slik at 

respondentene kunne notere kommentarer og andre innspill i margen. Disse kommentarene 

ble vektlagt i forbindelse med utarbeidelsen av spørreundersøkelsen. (Vedlegg 8.1) På 

bakgrunn av disse kommentarene ble spørsmål som var for ledende, eller ikke ga relevante 

svar, tatt bort.  

I forbindelse med forberedelsene av spørreskjema, ble det kjørt en pilotundersøkelse med 5 

respondenter som alle er grunnskolerektorer på Øst- og Vestlandet. Når det gjaldt 

arbeidserfaring hadde 4 av dem fra 1-5 års praksis, mens en av dem hadde over 20 års 

praksis. Alle hadde lengre praksis som lærer, enn de har som skoleleder.  

Pilotundersøkelsen inneholdt 30 spørsmål som videre ble delt inn i 5 bolker. De definerte 

områdene var generell informasjon, holdninger, elevundersøkelsen, praksis og ledelse. Fra 

piloten ble 25 spørsmål videreført til selve spørreundersøkelsen. I analysen av 

pilotundersøkelsen med kun fem respondenter, ble Excel brukt for å se frekvensen av de 

ulike svaralternativene. I Excel arket ble det notert ned kommentarer som respondentene 

hadde på de ulike spørsmålene og påstandene. Dette var viktig for analysen, da det ble mulig 

å gjøre endringer på oppsettet på den endelige spørreundersøkelsen. I tillegg ble alle de fem 

respondentene oppringt for å høre om deres opplevelse av undersøkelsen.  

Denne ekstradialogen med respondentene var nyttig på flere måter. Gjennom dialogen ble 

det mulig å få et inntrykk av om man var på rett vei, og om respondentene opplevde 

spørreundersøkelsen som relevant for temaet elevmedvirkning. Det ble også mulig å sjekke 

om spørreundersøkelsen og spørsmålene i den var gode nok og om de stod seg i henhold til 

problemstillingen (Creswell, 2014, s. 161). Respondentene opplevdes som ærlige og kom 

med nyttige innspill til utformingen av det endelige spørreskjemaet. Et forslag fra 

respondentene var at noen spørsmål med svaralternativ ja eller nei i piloten, vel så gjerne 

kunne bli formulert som en påstand med den faste svarskalaen fra helt uenig til helt enig. 
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Andre momenter som kom fram i både den skriftlige og den muntlige dialogen med 

respondentene var at noen av spørsmålene hadde alternativer som ikke var gjensidig 

utelukkende og dette gjorde at det var fristende å krysse av på flere svaralternativer. Disse 

spørsmålene ble derfor omformulert på bakgrunn av tilbakemeldingene.  

3.3 Gjennomgang av spørreundersøkelsen 

Spørreundersøkelsen ble laget basert på erfaringene i pilotundersøkelsen (vedlegg 8.2). 

Formålet for undersøkelsen var å få fram et bilde av hvordan rektorer i den aktuelle 

kommunen så på begrepet elevmedvirkning. Det var viktig å få fram deres holdninger til 

elevmedvirkning, men også hvordan de praktiserte elevmedvirkning på sin skole. 

Resultatene fra undersøkelsen skulle analyseres og brukes som grunnlag for dybdeintervju 

med de to utvalgte rektorene seinere i studien.  

 

3.3.1 Valg av utvalg 

Høsten 2017 ble spørreundersøkelsen presentert på et rektormøte i en mellomstor norsk 

kommune. Rektorene virket oppriktig interessert i tematikken og ønsket å være med på 

undersøkelsen, noe svarprosenten på 86%, eller at 12 av de 14 inviterte skolene deltok, også 

viser. Antall deltakere i undersøkelsen samsvarer ikke med det vi kan kalle en «fullverdig» 

kvantitativ undersøkelse. For kvantitative undersøkelser bør antall respondenter være så stort 

som mulig, og helst over 30 respondenter (Cohen et al, 2012, s. 144). Undersøkelsen er 

uansett lagt opp og analysert etter en kvantitativ modell med tall og deskriptiv statistikk som 

resultat. Ettersom respondentene alle jobber i samme kommune, kan resultatene være 

interessante og gi en pekepinn på hvordan det tenkes på de ulike skolene i denne kommunen. 

Det trenger ikke å være direkte sammenheng mellom hvordan rektor tenker og det som blir 

gjort på en aktuell skole, men når man studerer skoleledelse kan det være naturlig å anta at 

rektors holdninger og praksis har en effekt på hva som skjer i klasserommet.  

En av utfordringene i prosjektet var at flere av rektorene ble skiftet ut i løpet av året 

undersøkelsen pågikk. Dette fikk konsekvenser for spørreundersøkelsen da flere av de nye 

rektorene måtte få tid til å tilpasse seg forholdene i sin aktuelle skole før de kunne besvare 

undersøkelsen. Den opprinnelige planen om å gjennomføre undersøkelsen innen jul 2017, 

ble derfor til mars 2018, men dette hadde ikke stor innvirkning på prosjektet. At 12 av 14 
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rektorer besvarte undersøkelsen vurderes uansett som et godt resultat, da to av de ubesvarte 

undersøkelsene stammet fra skoler der det var konstituerte rektorer. En annen konsekvens av 

flere nye rektorer var at gjennomsnittlig antall år med erfaring som rektor falt. Den aktuelle 

kommunen har derfor en gruppe rektorer med lavere rektorerfaring enn kommunen har hatt i 

tidligere år.  

3.3.2 Målinger  

Spørsmålene i undersøkelsen er formulert som en kombinasjon av generelle spørsmål og 

påstander som skal besvares med faste svaralternativer. De fleste påstandene i undersøkelsen 

ble besvart med en Likerskala fra 1-6, fra «i liten grad» til «i stor grad», eller «helt uenig» til 

«helt enig». Undersøkelsen tar sikte på å måle preferanser og meninger og vil først og fremst 

gi ikke-parametriske data, som kan måles på nominalt og ordinalt nivå. Ikke-parametriske 

data er data som ikke antar noe om utvalget på forhånd. Denne type data får man oftest hvis 

man bruker spørreundersøkelser, da påstandene i spørreundersøkelsen måles på et ordinalt 

nivå, som vil si at det går an å rangere svarene i spørreundersøkelsen (Cohen et al, 2011, s. 

605-606). 

I den generelle delen av spørreundersøkelsen legges det en del føringer for utvelgelsen av 

spørsmål som skal stilles til respondentene. Inndelingen av spørreundersøkelsen i fem deler, 

samt samme svarskala på påstandene, kan være hensiktsmessig med hensyn til komposisjon. 

Under generell informasjon blir rektorene spurt om alt fra kjønn, utdanningsnivå, 

ledererfaring og om de har noen form for undervisning i løpet av uka. Det siste spørsmålet er 

valgt ut ettersom det kan være interessant å se om rektorene har direkte elevkontakt i 

undervisningssituasjoner i skolehverdagen. Innholdet i denne delen er mer av generell art da 

rektorene ble spurt om ledererfaring, ledelsesutdanning, antall år i læreryrket før de ble 

ledere og om de hadde noen form for undervisning selv. Meningen med denne delen var å 

kunne sammenlikne svarene fra de rektorene som eksempelvis har lang ledererfaring, eller 

lederutdannelse, kontra de som ikke har.  

Del 2 om holdninger består av både spørsmål og påstander. Påstandene i denne delen skal 

besvares på en seksdelt skala fra helt uenig til helt enig, og går ut på hvordan rektor kan vise 

interesse for elevmedvirkning gjennom involvering i lærernes arbeidshverdag, eller bruk av 

utviklingstid. I holdningsdelen av undersøkelsen, blir det spurt om rektorenes egne 

holdninger opp mot elevmedvirkning, samt om de bruker tid sammen med lærerne på å 
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diskutere elevmedvirkning. Elevundersøkelsen har også plass i undersøkelsen. Her blir det 

spurt om både gjennomføring og tiltak i etterkant av resultatene, og rektorene blir spurt om 

de har tro på at elevmedvirkning kan føre til et bedre psykososialt miljø, og om 

elevmedvirkning kan føre til bedre læringsresultater. Et av spørsmålene er elevmedvirkning 

har vært et fokus i utviklingstiden med lærerne i inneværende skoleår. Dette for å avklare 

rektorenes holdninger til, og bevissthet rundt, begrepet som det forskes på.  

Rektorene blir videre spurt om hvordan elevundersøkelsen blir gjennomført og hvordan de 

blir informert om den i del 3. Her er det også en blanding av spørsmål og påstander, hvor 

påstandene blir besvart på samme svarskala, fra helt uenig til helt enig. Elevundersøkelsen er 

kanskje den viktigste tilbakemeldingen mange skoler har om elevenes psykososiale miljø og 

læringsforutsetninger, derfor er det interessant å vite noe om hvordan rektorene forholder seg 

til denne, både med tanke på gjennomføring og hvordan de innhenter og drøfter resultatene. 

Et viktig spørsmål i gjennomføringsdelen er om resultatene blir drøftet i elevrådet, og om 

tiltak basert på resultatene blir drøftet der. Det spørres også om hvordan lærerne er involvert 

i å drøfte tiltak basert på resultatene fra elevundersøkelsen.  

I praksisdelen og ledelsesdelen av undersøkelsen, del 4 og del 5, er spørsmålene formulert 

som påstander som skal besvares etter en seksdelt skala fra helt uenig til helt enig. Her er 

hovedtematikken hva slags inntrykk de har av lærerne sine og hva slags ambisjonsnivå de 

har som skole rundt elevmedvirkning. Rektorene har blitt spurt om i hvilken grad de er enige 

om at elevene får være med å bestemme didaktiske grep i undervisningen og hvor ofte 

elevsamtalen gjennomføres. Eksempelvis spørres det i del 4 om hvor ofte elevene får velge 

arbeidsaktivitet når de jobber med fagstoff. For å svare på dette spørsmålet er det en fordel at 

rektor faktisk har en følelse med hva som gjøres ute i klasserommene og har en plan for 

elevmedvirkning på sin skole. Det er også spørsmål om hvordan de bruker ledergruppa si til 

å drøfte spørsmål som omhandler elevmedvirkning, og hvordan elevsamtalen brukes opp 

mot elevmedvirkning. Del 5 går kun på ledelse og elevmedvirkning. Her er meningen å 

undersøke hvor mye tid rektorene bruker på å diskutere elevmedvirkning i ledergruppa si og 

hvor mye fokus de har på dette i pedagogisk utviklingstid med lærerne sine.  

3.3.3 Gjennomføring og analyser 

Hovedundersøkelsen ble laget i UIOs Nettskjema. Nettskjema presenterer resultatene uten at 

respondentene blir gjenkjent med sine svar, for å anonymisere respondentene i 
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undersøkelsen. Utgangspunktet for undersøkelsen var at inntil 14 respondenter som alle var 

rektorer i den aktuelle kommunen, skulle svare på undersøkelsen. Det var også interessant å 

analysere forskjeller mellom skoleslagene, og de ulike rektortypene når intervjuene ble 

gjennomført på rektorene i grunnskolen i den valgte kommunen. Det var ønskelig med 

ytterligere utslag på en del spørsmål når respondentene blir flere. Når respondentene blir 

flere, påvirker dette representasjonen i utvalget (Cohen et al, 2012, s. 145). Det ble også gjort 

en analyse av de ulike skolenes resultater på elevmedvirkning innad i kommunen som 

utgangspunkt for å velge ut hvilke rektorer som skulle intervjues, samt hva slags spørsmål 

som skulle stilles. 

3.3.4 Validitet 

Det er vanlig å dele validitet inn i kvantitativ og kvalitativ metode. I kvantitativ metode er 

faktorer som kontroll, forutsigbarhet, generaliserbarhet, uavhengighet fra kontekst og 

randomisering av utvalget det viktigste. I kvalitativ metode er det undersøkeren, og ikke 

undersøkelsen, som er det viktigste. Dataene som kommer ut av kvalitative metoder er 

deskriptive, eller beskrivende og det viktigste er å finne meningen, eller intensjonen av 

undersøkelsen (Cohen et al, 2012, s. 180). Man kan snakke om indre og ytre validitet i både 

kvantitative og kvalitative data, men kort sagt kan vi si at indre validitet søker å finne 

sannheten i spørsmålene som er stilt til respondentene, men ytre validitet søker å generalisere 

data til å gjelde for et større utvalg, eller til å gjelde allment (Cohen et al, 2012, s. 183-186). 

En sentral faktor for validitet er pilotering, dette fordi en pilotundersøkelse øker sjansen for 

god reliabilitet, validitet og god praktisk gjennomføring av spørreundersøkelsen, ved at man 

blant annet får testet spørsmålsformuleringene, samt har muligheter for å få en 

tilbakemelding fra respondentene sine (Cohen et al 2011, s. 402). Pilotundersøkelsen ga 

klare indikasjoner på hvilke spørsmål som ga gode svar, og hvilke som ikke gjorde det. Noen 

av spørsmålene ga en god spredning av svarene, mens enkelte spørsmål ble for ledende. 

Tilbakemeldingene fra pilotundersøkelsen var jevnt over positiv. Respondentene var positive 

til lengden, og det var for det meste gode spørsmål og påstander. Pilotundersøkelsen 

forbedret begrepsvaliditeten på spørsmålene om elevmedvirkning, da flere av spørsmålene 

måtte endres noe etter tilbakemeldinger fra respondentene (Cohen et al, 2011, s. 402). I 

pilotundersøkelsen ble det ikke spurt om lederutdanning i generell del. Etter respons fra en 

av respondentene, ble eksempelvis spørsmål om lederutdanning tatt inn i det nye 

spørreskjemaet.  
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Det kan diskuteres om validiteten er god nok med tanke på de få respondentene. Samtidig 

har 12 av 14 rektorer i den aktuelle kommunen gjennomført undersøkelsen, noe som er god 

representasjon for den aktuelle kommunen. Det er kun snakk om indre validitet i denne 

oppgaven, det vil si at fokuset er å finne ut hva som blir besvart i problemstillingen og i 

forskningsspørsmålene. Den ytre validiteten ønsker å generalisere svarene til å gjelde for en 

større befolkning, eller et større utvalg (Cohen et al, 2011, s. 183). Denne studien kan ikke 

generaliseres til en større befolkning, men den indre validiteten styrkes gjennom at 

oppbygningen av spørreundersøkelsen er nesten helt lik som intervjuguidene, og at en del av 

spørsmålene blir sjekket ut ytterligere gjennom intervjuene.  

3.4 Gjennomføring av intervjuer 

Intervjuene ble gjennomført rett før og rett etter sommeren, i juni og august 2018. Det ble 

laget en intervjuguide basert på de erfaringene som spørreundersøkelsen ga. Her var det 

mulig å gå i dybden på utvalgte spørsmål, der tallmaterialet fra undersøkelsen kunne brukes 

som aktuell statistikk å vise til i intervjuet med rektorene. De temaene som omhandlet 

viktigheten av ledererfaring, rektorenes egne holdninger til begrepet, og deres praksis med 

hensyn til hvordan de jobbet med elevmedvirkning sammen med lærerne sine i 

skolehverdagen og i felles utviklingstid, ble vektlagt i intervjuene. Rektorene fikk også se 

det tallmateriale fra spørreundersøkelsen som ga en tendens av hva kommunens rektorer 

mente om de utvalgte spørsmålene.   

Det kvalitative intervjuet er ofte et ustrukturert intervju med åpne spørsmål som søker å få 

respondentenes syn og meninger fram (Creswell, 2014, s. 190). Dette var også tilfelle i de to 

intervjuene som ble gjennomført i denne oppgaven. Det ble gjort en gjennomgang av alle 

kommunens skoler basert på resultater fra elevundersøkelsen og skolenes inntaksområder, 

før det ble bestemt hvilke rektorer som skulle intervjues. (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 

306) 

3.4.1 Deltakere 

I vurderingen av hvem som skulle velges ut til intervjuene ble det sett på resultatene fra 

spørreundersøkelsen og vurdert hva som ble viktig å få fram. I utgangspunktet var det et 

ønske om å intervjue en barneskolerektor og en ungdomsskolerektor slik at hele grunnskolen 

ble representert. I teorien kalles dette for purposive sampling. Det betyr at det plukkes ut 
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aktuelle intervjurespondenter ut i fra temaet som skal undersøkes, i denne anledning, 

elevmedvirkning (Cohen et al, 2011, s. 156). Det ble også vurdert om de to skolene skulle ha 

samme type inntaksområde, eller ikke, om de skulle ha gode eller mindre gode resultater på 

elevundersøkelsen, og om den aktuelle barneskolen skulle levere elever til den aktuelle 

ungdomsskolen. Her stod valget mellom å velge to helt forskjellige skoler, eller to mer eller 

mindre like skoler. Valget falt på rektorer ved to skoler i samme inntaksområde som 

betegnes som et relativt homogent boligområde i den aktuelle kommunen. Skolene er drevet 

noe forskjellig da barneskolen er baseorganisert, mens ungdomsskolen er tradisjonelt 

organisert med klasserom istedenfor mer åpne løsninger.  

Rektorene ved disse to skolene hadde begge både relevant utdanning og lang rektorerfaring. 

Det var også tydelig at de var opptatt av elevmedvirkning og viste stor interesse for temaet. 

Typiske trekk ved gode intervjuobjekter er at de er samarbeidsvillige, motiverte, veltalende 

og kunnskapsrike (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 194). Kombinasjonen av at de to rektorene 

hadde lang rektorerfaring, relevant lederutdanning, skolenes like inntaksområder, og at 

begge skoler skåret over det nasjonale gjennomsnittet på inndelingen Elevmedvirkning og 

demokrati på den nasjonale elevundersøkelsen, gjør at vi kan kalle utvalget av respondenter 

til intervjuene for et såkalt best practice-utvalg. Barneskolerektoren hadde lang ledererfaring 

og noe lederutdanning, mens ungdomsskolerektoren hadde lang rektorerfaring og en master i 

utdanningsledelse, dette gjorde dem begge godt kvalifiserte til å svare for seg i intervjuene.  

Intervjuguiden til det første intervjuet med rektor 1, baserte seg på resultatene av 

spørreundersøkelsen. Det vil si at den var delt i fem deler med underliggende spørsmål, med 

de samme hovedområdene som var generell informasjon, holdninger, elevundersøkelsen, 

praksis og ledelse. Spørsmålene var ikke de samme som på spørreundersøkelsen, men altså 

tilhørende de fem kategoriene, med en del spørsmål som krevde utfyllende svar.  

Respondentene fikk også tilsendt en intervjuguide (vedlegg 8.3) som bestod av underpunkter 

under de fem hovedkategoriene, for at de skulle ha muligheten til å forberede seg noe på 

spørsmålene. Forskjellen fra intervju 1, til intervju 2 var at spørsmålene under generell del 

var fjernet og at enkelte av spørsmålene ble ytterligere forsterket med å spørre mer om 

hvorfor tenker du slik? Eller hva mener du med det? Dette var en verdifull erfaring, da de 

små endringene i spørsmålsformuleringer gjorde at intervjuet gikk enda mer i dybden på 

hovedproblemstilling og forskningsspørsmål.  
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3.4.2 Gjennomføring og analyser 

Begge intervjuer ble gjennomført på cirka en time, og var lette å gjennomføre, da begge 

respondenter viste et tydelig engasjement for mange av spørsmålene. Intervjuene ble tatt opp 

med båndopptaker. 

I analysen av intervjuene ble det brukt et skjema med to kolonner hvor begge intervjuer ble 

sortert etter de fem hovedområdene. Den vanligste formen for koding er å kategorisere 

intervjuuttalelser (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 226). Kodingen ble gjort ved å velge farger 

for likheter, ulikheter og andre interessante trekk i svarene til rektorene.  I det vedlagte 

utdraget av skjemaet kan man blant annet se at det er brukt ulike fargekoder i 

sammenlikningen av de to intervjuene (vedlegg 8.4). Den gule fargen viser til frekvensen av 

begrepet elevmedvirkning i de transkriberte intervjuene. Dette kan være praktisk for å finne 

fort fram til de delene av intervjuet der rektorene selv nevner begrepet, eller når de blir 

utfordret på å bruke det av intervjuer. Den grønne fargen viser eksempler på det som kan 

tolkes som holdninger og lederholdninger som omhandler elevmedvirkning, og rødt 

symboliserer likheter i argumentasjonen hos begge rektorer. Dette var en fordelaktig 

transkriberingsteknikk da de to intervjuene utgjorde lange skriftlige dokumenter, som lettere 

kunne ses igjennom når fargearbeidet var gjort ferdig. 

3.4.3 Validitet og reliabilitet. 

Validiteten og reliabiliteten til intervjuene viser til intervjuenes kvalitet. Validiteten måler 

intervjuets gyldighet, mens reliabiliteten viser til intervjuets pålitelighet. For å beskrive 

hvordan reliabiliteten måles med hensyn til et intervju kan vi snakke om påliteligheten til 

intervjuer og til intervjuspørsmålene, mens validiteten er hvordan gyldigheten til intervjuet 

måles når det er gjennomført (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 211-212). Et moment som ikke 

alltid problematiseres er validitet og reliabilitet med hensyn til transkribering av intervjuer. 

Her kan det stilles spørsmål til intervjuerens reliabilitet, men i tillegg også diskuteres 

hvordan selve transkripsjonens pålitelighet kan gjøre en forskjell. Her er det flere faktorer 

som spiller inn. Har den som har transkribert tatt med pauser, eller beskrevet de emosjonelle 

aspektene ved en samtale, som latter, stillhet, eller usikkerhet hos respondenten?  

Begge intervjuer ble fulltranskribert og dette ble en verdifull erfaring. Mange av poengene 

ble repetert og mye tankearbeid ble gjort under transkriberingen, da mulige funn og 

henvisninger til teori ga noen sammenhenger som kunne gå inn i drøftingsdelen av 
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oppgaven. I analysen av intervjuene ble svarene til de to rektorene satt opp mot hverandre i 

et skjema med to kolonner, som vist i vedlegg 8.4.  Her ble også ulikheter notert ned som 

aktuelle funn. Under intervjuene kom derfor respondentenes holdninger til elevmedvirkning, 

og hvordan de praktiserer dette på sin skole, fram.  

I denne oppgaven ble respondentene transkribert ordrett, men det ble ikke tatt med 

emosjonelle aspekter, da det ble vurdert som unødvendig for å få fram budskapet om 

hvordan skoleledere jobber med elevmedvirkning. Når det gjelder reliabiliteten i de to 

intervjuene som ble gjennomført, vil det faktum at respondentene fikk utlevert de fem 

deltemaene med underliggende sentrale punkter til intervjuene på forhånd, samt tilsendt 

fulltranskriberte intervjuer til godkjenning etter at intervjuene ble gjennomført, være faktorer 

som samlet styrker reliabiliteten til intervjufunnene.  

Kvale og Brinkmann (2015, s.278) har laget en oversikt over syv stadier som styrker 

validiteten i et kvalitativt intervju. Disse er tematisering, planlegging, intervjuing, 

transkribering, analysering, validering og rapportering. Sammenhengen og logikken fra 

forskningsspørsmål til teori er vesentlig for det som kalles tematisering. Her handler det om 

å forklare teorien godt ut fra forskningsspørsmålene. Planleggingen handler om gyldigheten 

av kunnskapen som produseres, her er det et poeng at kunnskapen skal være fordelaktig for 

mennesket, eller skal kunne brukes til noe som fører til mindre skade enn utgangspunktet 

var. Intervjuerens validitet måles i punktet som heter intervjuing. Troverdigheten til 

intervjuer og hvordan han eller henne kontrollerer informasjonen som gis, ved å spørre mer 

der det trengs, eller «gå i dybden» på enkelte temaer, blir sentralt i dette punktet. Med 

Transkribering menes gyldigheten ved oversettelse fra muntlig til skriftlig form når 

intervjuet skrives ned. Hva utelukkes fra den intervjuet av den som transkriberer? Hvordan 

kan man vite hva som egentlig ble sagt? Analysering handler om gyldigheten av spørsmålene 

som stilles, samt hvordan svarene er logisk fortolket av den som analyserer det transkriberte 

intervjuet. Når det gjelder valg av valideringsform, eller validering, handler det også om å 

velge riktige valideringsprosedyrer, samt finne riktig forum for resultatenes gyldighet. Det 

siste steget er Rapportering. Her er det snakk om rapporten og om denne bedømmes som en 

valid bedømmelse av hovedfunnene i en studie, men også om hvordan leseren bedømmer 

validiteten.  

Alle disse stadiene, eller stegene som presenteres, bør følges gjennom en hel 

intervjuundersøkelse. De utgjør forskerens kvalitetskontroll og avhenger av den 
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håndverksmessige kvaliteten på undersøkelsen. En viktig del av prosessen blir at alle funn 

må sjekkes, utspørres og fortolkes teoretisk. (Kvale og Brinkmann, 2015, s.278) 

3.4.4 Etikk  

Oppgaven er godkjent av NSD 22.05.18, med forbehold at det innhentes samtykkeerklæring 

av de rektorene som skal intervjues i forbindelse med prosjektet og at datainnsamlingen skjer 

i henhold til UIOs datasikkerhetskriterier. Svarbrev fra NSD er vedlagt denne oppgaven 

(Vedlegg 8.5). 

Også i transkriberingen av intervjuene kan det oppstå etiske problemstillinger dersom 

respondenten forteller om sensitive temaer, eller føler seg uthengt grunnet eksempelvis 

muntlig språk. I de to intervjuene i denne studien ble begge respondenter informert om at de 

når som helst kunne trekke seg fra intervjuet eller forskningsprosjektet. De fikk også tilsendt 

de transkriberte intervjuene i etterkant for godkjenning. Meningsfortolkning er også noe som 

kan være en etisk utfordring dersom fortolkeren går ut over det som direkte blir sagt, og 

heller finner en mening, eller fortolkning som ikke fremtrer umiddelbart i en intervjutekst. 

Her er det spesielt i kodingen, da intervjuene blir sett opp mot hverandre, at dette kan være 

en utfordring. (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 234) 

3.5 Oppsummering av metodedel 

I dette kapittelet er den metodiske prosessen med pilotering, spørreundersøkelse og 

intervjuer beskrevet. Målet er at framgangsmåten for å hente data skal være mest mulig 

transparent, og at leseren lett skal kunne sette seg inn i hvordan man har gått fram for å 

innhente disse dataene.  

Det har også vært diskutert metodenes validitet og reliabilitet gjennom aktuell metodeteori. 

Gjennom å beskrive prosessen med spørreundersøkelsen grundig, med tanke på utvalg, 

gjennomføring og analyse av spørreundersøkelsen og intervjuene, vil validiteten også 

styrkes.  

Å kombinere spørreundersøkelse og intervjuer i en kvalitativ modell har bidratt til å 

klargjøre fokusområder og forskningsspørsmål. I løpet av prosessen med analyser av 

dataene, har både forskningsspørsmål og metodevalg blitt endret noe. I utgangspunktet kan 

metodevalget i denne studien se ut som et mixed methods-design, men med tanke på de få 
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respondentene på spørreundersøkelsen og det faktum at resultatene fra denne i hovedsak 

genererer deskriptiv statistikk, kan vi ikke kalle spørreundersøkelsen for kvantitativ. 

Designet kan heller beskrives som kvalitativt med bruk av flere metoder.  
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4. Datapresentasjon og analyse 

4.1 Innledning 

I denne delen blir resultatene lagt fram fra både spørreundersøkelsen, i punkt 4.2, og 

intervjuene i 4.3. Resultater og funn fra både spørreundersøkelsen og intervjuene vil igjen bli 

besvart i lys av de tre forskningsspørsmålene. Resultatene blir drøftet videre i 

diskusjonsdelen av kapittel 5.  

Intervjuene ble gjennomført i etterkant av analysen av resultatene fra spørreundersøkelsen. 

Analysen av spørreundersøkelsen ble brukt til å formulere intervjuguiden til intervjuene. 

Intervjuguiden til det andre intervjuet fulgte samme mal som den første intervjuguiden, men 

her ble det gjort noen endringer basert på erfaringer fra det første intervjuet.  

De to rektorene ble intervjuet hver for seg, barneskolerektoren først og så 

ungdomsskolerektoren. De to utvalgte skolene har samme inntaksområde, og begge rektorer 

har lang rektor- og annen generell ledererfaring. Rektor 1 har rektorskolen av relevant 

lederutdannelse, mens rektor 2 har en mastergrad i utdanningsledelse.  

Spørreundersøkelsen ga informasjon om både rektorenes holdninger og hvordan de 

praktiserer elevmedvirkning sammen med lærerne sine. Et hovedpoeng var å finne noen 

områder som kan være aktuelle med tanke på å formulere spørsmål som ble brukt til å 

undersøke elevmedvirkningsbegrepet videre i de påfølgende intervjuene. Etter å ha utvidet 

tidsrommet for undersøkelsen med noen måneder, ble deltakelsesprosenten på 86%, eller 12 

av 14 av kommunens rektorer deltok på undersøkelsen.  

12 av 14 skoler i kommunen er representert, og undersøkelsen kan dermed gi et samlet 

inntrykk av rektorenes syn på elevmedvirkning. Antallet respondenter er begrenset, men gir 

likevel et bilde av den aktuelle kommunens rektorer og deres holdninger og praksis med 

hensyn til elevmedvirkning.  

Ettersom spørreundersøkelsen gir resultater vi kan oppsummere i form av tall, vil det videre 

vises til aktuell statistikk som resultater fra spørreundersøkelsen. Dette tallmaterialet er 

framstilt med figurer presentert som diagrammer, og med gjennomsnittsresultater på hva 

rektorene har svart på ulike spørsmål i undersøkelsen. Det er også framstilt to spørsmål opp 

mot hverandre i diagram 7 og 8. Framstillingen er gjort for å få fram sammenhengen mellom 
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ledererfaring- og lederutdannelse sammenliknet med hvordan rektorene klarer å prioritere 

elevmedvirkning i utviklingstida sammen med lærerne. Her er gjennomsnittsresultatene 

konvertert til verdier fra 1-3, for å tydeliggjøre svartendensene.  

4.2 Data og analyse relevant for forskningsspørsmål 1: 
Hvordan kan rektors holdninger til elevmedvirkning påvirke 
lærerne sine? 

Spørreundersøkelsen viser at de fleste av rektorene har tro på elevmedvirkning som en faktor 

for bedring av elevenes psykososiale miljø, men også på en bedring av elevenes 

læringsresultater. Dette gir et godt utgangspunkt for rektor til å prioritere elevmedvirkning 

som fokusområde overfor lærerne sine. Samtidig viser resultatene på spørsmålet om hvor 

mye tid som er brukt til å diskutere elevmedvirkning i utviklingstida sammen med lærerne at 

dette bare blir gjort «i noen grad». 73% av de spurte går inn under denne kategorien. Dette er 

altså ikke et satsingsområde med tanke på skoleutvikling for de fleste av de undersøkte 

skolene.  

På spørsmål om rektor har noe fast undervisning i løpet av uka, viser spørreundersøkelsen at 

ingen av de 12 rektorene i kommunen har noe ukentlig fast undervisning. På spørsmål om 

rektorene er ute i undervisning sammen med lærerne selv, er det litt ulikt hva de svarer.  

Resultatene fra spørsmålene om hvorvidt elevmedvirkning kan bedre både læring og 

elevenes psykososiale miljø viser at samtlige respondenter tror på dette. Dette tyder på at det 

ikke eksisterer en motvilje mot å få til elevmedvirkning hos de 12 spurte rektorene i den 

aktuelle kommunen. Diagram 1 under, viser at 7 av rektorene mener «i stor grad» at 

elevmedvirkning kan gi et bedre læringsutbytte, og 5 rektorer svare «i svært stor grad». 
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Diagram 1:«Kan økt elevmedvirkning gi et bedre læringsutbytte?» 

 

I diagram 2 under, kommer det også fram at alle tolv respondenter svarer at det psykososiale 

klassemiljøet kan bedres «i stor grad», eller «i svært stor grad». Skåren er helt jevnt fordelt 

mellom de to målingene, med seks respondenter på hver av dem. Både diagram 1 og 2 gir et 

inntrykk av at rektorene synes at elevmedvirkning virker positivt inn på både det 

psykososiale miljøet og på læringsmiljøet. 

Diagram 2:Har du tro på at elevmedvirkning kan bedre det psykososiale 
miljøet i klassen? 
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Ingen av rektorene i undersøkelsen hadde svart «i svært liten grad», «i liten grad», «i noen 

grad» på spørsmålene i diagram 1, eller 2. Samtidig er det en stor andel rektorer på 70% som 

bare i noen grad har hatt elevmedvirkning som tema i felles utviklingstid på skolen sin.  

Elevundersøkelsen og elevrådet er to områder hvor rektor kan vise engasjement for 

elevmedvirkning, og spre det videre både til elever og lærere. To av tolv rektorer i 

undersøkelsen hadde administrasjonsansvar for elevundersøkelsen, mens det på de 9 andre 

skolene er inspektørene som har det. Elevundersøkelsen er det måleverktøyet som er mest 

brukt til å måle elevmedvirkning, og graden av deltakelse og synlighet i forbindelse med 

denne, kan også være holdningsskapende hos elever og lærere. På spørsmålet om hvor 

engasjert rektorene er i gjennomføringen svarer derimot 6 rektorene at de er med på å 

administrere gjennomføringen av undersøkelsen. Fire rektorer svarer at de kun er med på å 

se på resultatene i etterkant.  

 

Når det spørres om tiltakene etter elevundersøkelsen blir drøftet i elevrådet, er resultatene 

mer spredt blant de rektorene som er helt enig (36,4%) til mer uenig enn enig (9,1%).  

 

  

 

  
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

Diagram 3 i spørreundersøkelsen viser også at holdningene til elevrådet er positivt. Her 

virker det som om det er en kultur for å diskutere tiltak fra elevundersøkelsen i elevrådet ved 

at de aller fleste svarer helt- eller mest enig i at tiltak fra elevundersøkelsen diskuteres i 
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Diagram 3: Hvor enig er du i følgende påstand: Tiltak fra 
elevundersøkelsen blir drøftet i elevrådet. 
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elevrådet. De fleste rektorer i undersøkelsen er altså positive til å involvere elevrådet i 

viktige beslutninger på skolen.  

 

Spørreundersøkelsen som ble gjennomført viser at rektorene mener at elevmedvirkning kan 

bedre skolens faglige resultater og det psykososiale miljøet. Dette gir et tydelig signal om at 

rektorene har tro på de positive effektene av elevmedvirkning, men samtidig er de ærlige på 

at de prøver seg fram på praktiske måter å påvirke lærerne på med sine holdninger til 

elevmedvirkning.  

På spørsmål til rektorene i intervjuet om hvordan de får påvirket sine lærere i felles 

utviklingstid, svarer rektorene at de av og til drøfter saker som omhandler elevmedvirkning. 

Rektor 2 har hatt drøftinger med sine lærere om temaet, men da helst når det gjelder 

spørsmålsformuleringer i elevsamtalene. Lærerne kommer til ham for å få råd med hensyn til 

hvordan man kan stille spørsmål som får fram elevens meninger og tanker både om faglige 

tema og om det psykososiale miljøet. Den aktuelle ungdomsskolen har kjørt et prosjekt om 

læringsmiljø i to år gjennom læringsmiljøsenteret og her er elevmedvirkningsbegrepet blitt 

mye brukt i forbindelse med prosjektet. På denne måten mener han at begrepet 

elevmedvirkning er godt innarbeidet hos lærerne hans. Han har i det foregående året ikke 

hatt elevmedvirkning som eget tema i utviklingstida, men mener han har innarbeidet en 

kultur i skolen hvor dette er i fokus gjennom det nevnte læringsmiljøprosjektet.  

Den aktuelle barneskolerektoren har jobbet med lærernes holdninger siden hun tok over som 

rektor. Skolen var preget av en kultur som ikke var særlig endringsvillig, lærerne kunne 

eksempelvis si «slik gjør vi det her». Hun føler likevel hun er på god vei med å innarbeide 

elevmedvirkningsbegrepet, og dette mener hun i høy grad skyldes skolens basemodell som 

tvinger lærerne til å samarbeide på en helt annet måte enn på skoler med tradisjonelle 

klasserom. Hun poengterer også at hennes påvirkningsmulighet i høy grad har vært å legge 

til rette for arenaer og muligheter for erfaringsutveksling mellom lærerne. Dette har hun høyt 

fokus på og hun deltar selv gjerne på disse drøftingene sammen med lærerne.  

Begge de to intervjuede rektorene har stor tro på at elevmedvirkning kan bedre både de 

faglige- og psykososiale resultatene. Rektor 1 svarer kontant at dette absolutt er tilfelle, mens 

rektor 2 svarer at han tror dette er helt nødvendig å få til. Skolen til rektor 1 har hatt et større 

prosjekt om å innføre trivselslederprogrammet, som er et program der elevene aktivt er med 

å forme skolens psykososiale miljø, gjennom å arrangere turneringer og aktiviteter som de er 
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med på å lede selv. Elevene er direkte delaktige i å forme dette tilbudet, og her ligger det 

mye elevmedvirkning i planlegging og utførelse av programmet. 

Rektor 1 påvirker også elevene direkte gjennom elevrådet, og ikke kun gjennom lærerne 

sine. I intervjuet forklarte hun at hun hadde hatt fokus på elevmedvirkning i en lengre 

periode, noe også resultatene til denne skolen viser. Resultatene har gått gradvis oppover fra 

et nivå noe under nasjonalt snitt, til et nivå som lå mye over landsgjennomsnittet på årets 

undersøkelse. Et av de tydeligste grepene hun har gjort var å involvere elevrådet i mye større 

grad enn tidligere. Hun begynte med å dokumentere alle spørsmål elevrådet hadde til henne 

for å vise at hun tok deres spørsmål på alvor. På denne måten fikk hun gradvis færre useriøse 

spørsmål som eksempelvis «kan vi ha en colaautomat i gangen?» og lignende. Dette var en 

holdningsendring hos henne som altså smittet over på elevene, da deres forslag ble tatt 

alvorlig. Intervjuene viser også at rektorenes holdninger til elevmedvirkning generelt sett er 

meget positive. Rektor 1 vektlegger å skrive seriøse svar til elevrådet sitt, mens rektor 2 har 

faste elevrådsstyremøter foran hvert elevrådsmøte. Denne positive holdningen fra rektorene 

til elevmedvirkning generelt og elevrådet, vil også forhåpentligvis ha en smitteeffekt på 

lærerne, slik at de ønsker å praktisere enda mer elevmedvirkning i klasserommene sine.  

 

Rektor 1 er åpen om hun var mest opptatt av å drifte skolen, og skjøv utviklingsarbeidet litt 

foran seg for å sørge for at skolen ble drevet godt i de første årene som rektor. Hun forteller 

videre at organiseringsmodellen med baseskole forplikter lærerne mer til samarbeid i team, 

og ved å fokusere på å legge til rette for erfaringsdeling mellom lærerne, samt skape arenaer 

der de fikk diskutere pedagogikk, ble det mulig å påvirke personalet i retning av økt fokus på 

elevmedvirkning. Hun tar elevrådet mer på alvor ved å svare elevrådet skriftlig på spørsmål 

de har, og bruker elevene til å fortelle foreldre og politikere i samarbeidsutvalget om 

hvordan de har det på skolen. Ved å lage godt balanserte team av lærerne med tanke på 

kjønn, alder og erfaring, kan hun påvirke lærerne bedre og få til mer fokus på 

elevmedvirkning og annet utviklingsarbeid.  

Rektor 2 legger vekt på at han involverer sine lærere i beslutninger på skolen, og oppfordrer 

til at de skal gjøre det samme overfor elevene sine i klasserommene. Han bruker også 

elevrådet sitt aktivt når avgjørelser skal tas, men har i tillegg faste møter med et 

elevrådsstyre bestående av tre elevrådsrepresentanter. Her blir sakene som skal opp i 

elevrådet diskutert på forhånd og møtet gir også mulighet til å drøfte ulike valg man står 

overfor. Et annet grep som den aktuelle ungdomsskolen gjør, er å ha to kontaktlærere i hver 
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klasse. Dette grepet gir lærerne større rom for elevmedvirkning og mer tid til å bli kjent med 

hver elev, samtidig som det blir enklere å gjennomføre elevsamtalen når hver lærer har 

ansvar for færre elever.  

Rektor 1 sier i intervjuet at hun ikke har gjennomført noen fast skolevandring ennå, men at 

hun tar vikartimer av og til, og at hun også av og til hjelper lærere som trenger avlastning 

ved å ta noen undervisningstimer for dem. Rektor 2 hadde et fast system på skolevandring, 

der han var inne i en time i uka på et bestemt trinn, noe som kaltes «Learning walks». 

Poenget med denne formen for skolevandring var å observere elever i læringssituasjoner i en 

tidsperiode på i underkant av 10 minutter per klasse. På denne måten fikk han observert 

samtlige klasser på et helt trinn i løpet av en uke. Videre fortalte han at han ved å bruke 

denne modellen, hadde vært inne i samtlige klasser på skolen i forskjellige 

undervisningssettinger i løpet av et semester. På denne måten sikrer rektor 2 seg at han får 

sett alle elever og de fleste lærerne på skolen i en undervisningssetting i løpet av et skoleår.  

4.3 Data og analyse relevant for forskningsspørsmål 2: 
Hvordan kan rektor prioritere å legge opp til 
elevmedvirkning som tema i utviklingstida sammen med 
lærerne sine?  

Den felles utviklingstida rektor har sammen med sine lærere er utsatt for hardt press med 

tanke på tid og hvilke temaer som skal diskuteres der. Dette viser seg både i resultater fra 

spørreundersøkelsen som er gjennomført, og gjennom resultater fra intervjuene av de to 

rektorene.  

I spørreundersøkelsen spørres det om elevmedvirkning har vært i fokus i løpet av forrige 

skoleår (2016/2017)? I diagram 4 under ser man resultatet av dette spørsmålet. Det viser seg 

at 73% prosent av de spurte rektorene har hatt elevmedvirkning som fokus «i noen grad» i 

fellestida med lærerne sine. 9% prosent svarer i liten grad, mens 18% svarer i stor grad.  
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Diagram 4: Har elevmedvirkning vært i fokus på din skole i felles 
utviklingstid i løpet av forrige skoleår? 

 

Halvparten av rektorene i spørreundersøkelsen svarer i tillegg at de bare «i noen grad» er 

fornøyde med deres egne resultater på området elevmedvirkning i elevundersøkelsen fra 

2016, som på mange måter er måleindikatoren på om skolene får til elevmedvirkning. 

Rektorene ønsker altså bedre resultater på området, men det kan virke som om de er 

forhindret i å finne løsninger på hvordan man skal gjøre dette i praksis.  

Under ledelsesdelen er spredningen også stor når det gjelder resultater på 

medvirkningsbolken på de ulike skolenes elevundersøkelser. Her varierer selvsagt 

resultatene fra skole til skole, men med tanke på resultatene nasjonalt, er det bare en rektor 

som er helt enig i påstanden jeg er fornøyd med resultatene på medvirkningsbolken på 

elevundersøkelsen 2016 på min skole, som vist i diagram 5 under.  

I liten grad

I noen grad

I stor grad

(tom)
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Diagram 5: Hvor enig er du i følgende påstand: Jeg er fornøyd med 
resultatene på medvirkningsbolken på elevundersøkelsen 2016 på min 

skole. 

 

Spørreundersøkelsen viser at alle rektorer er positive til elevmedvirkning generelt. Rektorene 

er spurt om i hvilken grad de diskuterer elevmedvirkning innad i sin egen ledergruppe, 

rektorene svarer da at opp til 72,7% av dem diskuterer elevmedvirkning jevnlig i sine 

ledergrupper. Når rektorene blir spurt om de er fornøyde med egne resultater på 

elevmedvirkning, er de mindre fornøyde og skåren hos de fleste skolene er også betydelig 

lavere enn andre inndelinger i elevundersøkelsen. Det virker som de rektorene som er blitt 

intervjuet har elevmedvirkning som et verktøy som går igjen i de fleste pedagogiske 

utviklingsområder de har som tema i utviklingstida. På denne måten blir elevmedvirkning et 

indirekte satsningsområde, men det blir også opp til rektor å passe på at 

elevmedvirkningsbiten i de forskjellige utviklingsområdene blir i varetatt, samt lage et 

system for å følge opp dette.  

Videre viser spørreundersøkelsen at 66% av de samme rektorene som er positive til 

elevmedvirkningseffekt, i samme undersøkelse svarer at de er uenige i at lærerne kommer til 

dem for å få råd på elevmedvirkning, som vist i diagram 6 under. På en skala fra «helt 

uenig» til «helt enig» viser diagrammet at 8 av 12 rektorer svarer at det er «mer uenig, enn 
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enig», eller «Mest uenig» i påstanden om at lærerne mine søker råd hos meg på hvordan de 

kan la elevene medvirke i undervisningen, som vist i diagram 6, under. 

Diagram 6: Hvor enig er du i følgende påstand: Lærene mine søker råd hos 
meg på hvordan de kan la elevene medvirke i undervisningen. 

 

 

Funn fra intervjuene med rektorene viser at en av hovedutfordringene til rektorer som 

øverste administrative og pedagogiske ledere er å prioritere hva som skal fokuseres på i 

møtetid med sine lærere. Begge rektorer som ble intervjuet svarer helt klart ja på om de 

utsettes for et press på bruken av felles utviklingstid sammen med lærerne sine fra 

kommunalt- og statlig hold. Rektor 1 sier at hun prøver å rydde bort så mye som mulig av de 

sakene og temaene som kommer utenfra, og som hun kan behandle selv. På denne måten 

sparer hun lærerne for å bruke mye tid på å behandle saker som ikke er 

undervisningsrelevante. Ved å bruke e-post mer og mer til å spre informasjon til de ansatte 

på skolen, kan hun bruke møtene til elevmedvirkning, eller andre undervisingsrelaterte 

temaer.  

Ingen av de to spurte rektorene har hatt elevmedvirkning som et eget tema i utviklingstida 

med lærerne sine, men begge skoler har jobba med prosjekter som inkluderer 

elevmedvirkningsbegrepet. Rektor 1 har jobbet med å få implementert et 

trivselslederprosjekt på sin skole. Her er elevmedvirkning sentralt i planlegging og utførelse 

av aktiviteter ledet av utvalgte elever. Hun merker klart dilemmaet med presset fra andre 
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hold med å få andre temaer inn i utviklingstida, men føler samtidig at elevmedvirkning har 

vært inkludert i mye av skolens utviklingstid i løpet av skoleåret.  

Rektor 2 har også brukt elevmedvirkning som et gjennomgående begrep i temaene i 

utviklingstida. Gjennom læringsmiljøprosjektet som skolen har hatt en månedlig økt av i 

utviklingstida, har elevmedvirkning vært en vesentlig del. Han gjør også det han kan for å 

prioritere temaer som omhandler pedagogisk praksis, og skille ut det han kan oppsummere, 

eller avkorte for lærerne. Han nevner også at de har diskutert i ungdomsskolenettverket i 

kommunen at de ønsker å prioritere temaer som gjelder hvordan man kan motivere 

ungdommer for skolen, og da er elevmedvirkning også et meget aktuelt begrep. Dette 

gjenspeiler resultatet på spørreundersøkelsen da rektorene viser misnøye med egne resultater 

på elevmedvirkning i elevundersøkelsen, og gir et signal om at de trenger tid sammen med 

lærerne til å jobbe med pedagogiske utfordringer i utviklingstida.  

Rektor 2 forteller også at elevmedvirkning har vært en sentral del av skolens utviklingstid 

dette skoleåret, blant annet gjennom læringsmiljøprosjektet som skolen hans har vært en del 

av de to siste årene. Han forteller også om et press utenfra på andre temaer som ønsker plass 

i skolens utviklingstid, og ønsker seg et bedre vern av denne tida slik at de kan fokuserer på 

pedagogiske temaer som motivasjon av ungdomsskoleelever og elevmedvirkning.  

4.4 Data og analyse relevant for forskningsspørsmål 3: 
Hvordan kan lederutdannelse hos rektor påvirke skolens 
fokus på elevmedvirkning? 

I spørreundersøkelsen ble lederutdanning og ledererfaring kartlagt i den generelle delen av 

spørreundersøkelsen. Det er kun to av de 12 spurte rektorene som har en master i ledelse, 

mens fem av dem har mellom 30-50 studiepoeng med relevant lederutdannelse. De andre er 

jevnt fordelt mellom 4 og 5-årig utdannelse fra høgskole eller universitet som 

grunnutdanning, men har ingen lederutdanning. Her svarer over halvparten av rektorene i 

den aktuelle kommunen at de har liten erfaring som rektor, fra 0-5 år. Her er det også 

spredning på læreerfaring, hvor eksempelvis 4 rektorer har fra 6-10 år, mens 4 rektorer har 

over 20 års lærererfaring. 

Over halvparten av rektorene i den aktuelle kommunen har kort rektorerfaring, fra 0-5 år. 

Det kan hende at mange av dem allerede kan ha annen ledererfaring i form av inspektør, 
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eller tidligere tillitsvalgte. Likevel er de i denne kolonnen relativt nye i jobben sin og vil ha 

et større behov for å bruke tid på å tilpasse seg rollen som rektor. En ny leder er avhengig av 

å prioritere oppgaver, men har likevel mulighet til å prioritere nye utviklingsmuligheter, 

derfor kan faktoren med ledererfaring utgjøre en forskjell i datamaterialet.  

Resultatene på spørsmålet om rektorene har elevmedvirkning som tema i felles utviklingstid 

var verdt å se nærmere på. Her har de fleste respondentene svart «i noen grad», men dersom 

man ser spørsmålet opp mot ledererfaring og lederutdannelse, kan man undersøke om evnen 

til å prioritere elevmedvirkning i fellestida med lærerne øker med lengden på rektorerfaring 

og lederutdannelse. I diagrammet under er det sammenliknet om elevmedvirkning er i fokus 

i felles utviklingstid, satt opp mot ledererfaring og lederutdanning. 

Ut fra svarene, kan vi sette opp et diagram som viser at det er en svak tendens til at jo mer 

ledererfaring eller lederutdanning man har, desto mer fokus på elevmedvirkning får man til, i 

undersøkelsen av den aktuelle kommunen.  

Diagram 7: Grad av ledererfaring mot fokus på elevmedvirkning i 
utviklingstid 

 

Diagrammet viser ledererfaring konvertert til verdier fra 1-3 i x-aksen og skåren på 

spørsmålet om fokus på elevmedvirkning, også konvertert til verdier fra 1-3, på y-aksen. 

Utregningsmodellen er vedlagt (vedlegg 8.6). 
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Den prikkede kurven går svakt oppover når ledererfaringen øker. Dette indikerer at jo mer 

ledererfaring rektorene har, desto mer fokus på elevmedvirkning i utviklingsarbeidet med 

lærerne sine har de.  

Diagram 8: Grad av lederutdanning mot fokus på elevmedvirkning i 
utviklingstid 

 

Diagrammet over viser lederutdanning opp mot spørsmålet om fokus på elevmedvirkning. 

Svarene er konvertert til verdier fra 1-3 på begge akser, med lederutdanning på x-aksen og 

spørsmålet om fokus på elevmedvirkning på y-aksen. Resultatet kan sammenliknes med 

resultatet på diagrammet over. Det virker som om fokuset på elevmedvirkning i 

fellesutviklingstid øker noe med hvor høy grad av lederutdannelse rektorene har i den 

aktuelle kommunen. Likevel viser svarene fra undersøkelsen at rektorene har vansker med å 

prioritere praktisk pedagogikk som tema i utviklingstida med lærerne sine. Det kan virke 

som om mange rektorer er enige i at det er ønskelig med mer tid til pedagogiske drøftinger 

med personalet, men at det er ulike ting utenfra som tar tiden bort fra kjernevirksomheten og 

den pedagogiske diskusjonen.  

Det er ikke spurt om inspektørerfaring i undersøkelsen, kun om lærererfaring. Når det 

gjelder lederutdannelse har halvparten av rektorene en form for lederutdannelse. Dette er en 

faktor som kan undersøkes videre, med tanke på om det er praksisforskjeller mellom de 

rektorene som har lederutdannelse og de som ikke har det. I de påfølgende analysene blir det 

lagt vekt på ledererfaring og lederutdannelse satt opp mot de utvalgte forskerspørsmålene og 

hovedproblemstillingen.  
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Det er viktig å påpeke at respondentene i denne undersøkelsen ikke var flere enn 12 rektorer, 

og at det derfor er vanskelig å konkludere med noe annet enn at det kan finnes lokale 

tendenser i denne kommunen. Respondentantallet må reflekterer et representativt utvalg før 

vi kan generalisere ut fra resultatene fra undersøkelsen. Det spørreundersøkelsen kan gi er 

gode temaer til intervjuene, hvor man også kan vise til undersøkelsen i 

spørsmålsformuleringen.  

I spørreundersøkelsen fant vi altså at det var en svak sammenheng mellom rektorenes 

lederutdannelse og holdningen til å bruke tid på drøfting av elevmedvirkning i utviklingstida 

med lærerne. Den samme tendensen viste seg når ledererfaring ble sammenliknet med 

samme spørsmål.  

Begge de intervjuede rektorene peker på viktigheten av ledererfaring som faktor for god 

praktisering av elevmedvirkning. Rektor 1 mener at evnen til å prioritere utviklingsarbeid 

framfor drift økes etter hvor lang ledererfaring rektoren har. Rektor 2 viser også til hvor 

verdifullt det er å ha erfaring fra flere ulike lederposisjoner i skolen før man tiltrer som 

rektor. Han har selv blant annet vært kontaktlærer, tillitsvalg og inspektør i mange år før han 

ble rektor og har derfor god oversikt over hva det vil si å lede en kunnskapsorganisasjon som 

skolen er. Han føler også at han stadig utvikler seg, selv etter 22 år som skoleleder, da som 

både inspektør og rektor, og de senere årene har han økt sitt eget fokus på elevmedvirkning. 

Dette engasjementet har han forsøkt å overføre til sin egen skole, gjennom ulike grep der 

elevene blir tatt med på råd.   

Begge rektorer har relevant lederutdanning, men rektor 2 har en master i utdanningsledelse, 

mens rektor 1 har rektorskolen. Rektor 2 er spesielt opptatt av å bruke aktuell teori opp mot 

sitt lærerpersonale, og er gjerne med på utviklingsprosjekter i regi av aktører tilknyttet 

skolen, så lenge de omhandler noe som kan brukes direkte opp mot elevene. 

Læringsmiljøprosjektet som han har vært med på sin skole, var også linket mot 

elevmedvirkning som et verktøy for å forbedre skolens psykososiale miljø.  

Selv om begge de to rektorene som er intervjuet i denne oppgaven har et klart positivt syn på 

elevmedvirkning, skiller de seg noe fra hverandre hva gjelder praktisering av begrepet. 

Rektor 2 har et system hvor han har et elevrådsstyre bestående av elevrådsleder, nestleder og 

kontaktlærer for elevrådet forutfor hvert elevrådsmøte. På denne måten kan elevene 
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medvirke med ham før møtene og han kan også se om det er noe på agendaen som trenger og 

diskuteres.  

Rektor 2 hadde også funnet en løsning på hvordan han kunne la elever innvirke direkte på 

skolens lærings- og psykososiale miljø. Han arrangerte hvert år tre dialoglunsjer med 

elevene, et møte for hvert trinn. Her var 10 elever fra hvert trinn plukket ut til å spise lunsj 

med ham og komme med sine meninger om skolemiljøet og hvordan man lærer best. Disse 

elevene representerte et utvalg av elever fra de som presterte godt, til de som presterte 

mindre godt faglig, samt elever med andre skolemessige utfordringer. Sammen spiser de en 

god lunsj, mens rektor filmer og intervjuer dem og stiller dem spørsmål om aktuelle 

skolesaker relatert til skolemiljøet og hvordan de lærer best. Disse intervjuene spilles av til 

lærerne i felles utviklingstid og også til samarbeidsutvalget ved skolen. Rektor 2 sier selv at 

disse resultatene ofte sier mer enn de resultatene som kommer i form av tall fra 

elevundersøkelsen.  

4.5 Oppsummering av datapresentasjon og analyse 

I spørreundersøkelsen besvarte hvordan rektorene i den aktuelle kommunen jobber med 

elevmedvirkning. Den ga også en god pekepinn på rektors holdninger og praksis til 

elevmedvirkning, gjennom de fem delene med etterfølgende spørsmål. Rektorene har altså 

en grunnleggende positiv holdning til hvordan elevmedvirkning kan være en positiv faktor 

på læringsmiljøet, så vel som det psykososiale miljøet i klassen og på skolen. Undersøkelsen 

viser imidlertid også at det er en større spredning på om rektorene er fornøyde med 

resultatene under inndelingen elevmedvirkning og demokrati på sine elevundersøkelser. 

Dette kan igjen tolkes som at det er et potensial for rektor til å jobbe med å forbedre 

resultatene sine på elevmedvirkningsområdet.  

Et annet resultat som kan vurderes nærmere er at over ¼ del av rektorene ikke drøfter tiltak 

fra elevundersøkelsen i elevrådet. Dette kan være et tegn på at elevrådet ikke blir brukt på 

riktig måte på disse skolene. Dette er i så fall ikke så omfattende for rektor å endre praksis 

på, dersom de positive holdningene til det allerede er der.  

Resultatene av både spørreundersøkelsen og intervjuene viser at rektorene ønsker å prioritere 

elevmedvirkning i utviklingstida sammen med lærerne sine, men at utviklingstida på de 

fleste skolene har elevmedvirkning som en inkludert del av større utviklingsprosjekter. På 
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spørsmålet fra spørreundersøkelsen om rektorene hadde hatt elevmedvirkning som tema i 

felles utviklingstid med lærerne sine i løpet av forrige skoleår, svarte over 70% av dem at de 

bare hadde hatt dette «i noen grad». For å få til å prioritere elevmedvirkning som tema i 

utviklingstida, må rektorene være flinke til å ta bort temaer som ikke omhandler 

undervisning, og engasjere seg direkte i planlegging og gjennomføring av lærernes 

undervisning. Dette kan gjøres ved å ha et system for skolevandring som sikrer at rektor får 

sett lærerne sine i undervisningssettingen.  

For å finne ut om ledererfaring og lederutdannelse hadde noe å si for om de aktuelle 

rektorene hadde elevmedvirkning som tema i felles utviklingstid sammen med lærerne sine, 

ble faktorer som ledererfaring og lederutdannelse satt opp mot spørsmålet «Er 

elevmedvirkning fokus i felles utviklingstid?». Her viste det seg at jo høyere erfaring og 

lederutdannelse, desto høyere skåret rektorene på å ha elevmedvirkning som fokus i 

utviklingstida. 
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5. Diskusjon 

5.1 Innledning 

I kapittel 2 ble det gjort rede for aktuell teori og tre teoretiske modeller som 

Selvbestemmelsesteorien (Deci og Ryan, 2000), Elevsentrert ledelses fem dimensjoner og tre 

ledelseskompetanser (Robinson, 2011) og Medvirkningstrappa (Farner, 2011). All data ble 

lagt fram, analysert og kategorisert etter de tre forskningsspørsmålene i kapittel 4. I denne 

diskusjonsdelen drøftes og analyseres resultatene og funnene fra kapittel 4. Disse funnene 

blir igjen sett i lys av aktuell teori og de nevnte teoretiske modellene fra kapittel 2 og 

undersøkelsene som er utført. Jeg har valgt å strukturere funn og resultater etter de tre 

forskningsspørsmålene og hovedproblemstillingen som er hvordan erfarer rektorer å jobbe 

med elevmedvirkning i delkapitlene fra 5.2-5.4. 

5.2 Hvordan kan rektors holdninger til elevmedvirkning 
påvirke lærerne sine? 

Spørreundersøkelsen og intervjuene viser at alle rektorene er svært positive til 

elevmedvirkning. Forskningsspørsmål 1 er et grunnleggende spørsmål om rektors holdninger 

til elevmedvirkning og kan derfor diskuteres opp mot alle de tre modellene som ble 

presentert i teoridelen.  

I spørreundersøkelsen svarer alle de 12 rektorene at de tror elevmedvirkning kan bedre både 

elevenes psykososiale miljø og faglige resultater, i enten høy, eller svært høy grad. Også de 

to intervjuede rektorene viser flere ganger i løpet av intervjuet sine positive holdninger til 

elevmedvirkning gjennom å fortelle hvordan de forsøker å påvirke sine lærere med sine 

holdninger til begrepet. Dette gjør seg konkret gjeldende i praksisen deres når rektorene 

samarbeider direkte med elevrådet og i deres samarbeid med lærerne i planlegging, 

gjennomføring og evaluering av undervisningen. Funnene viser at rektorene ønsker å påvirke 

lærerne sine med sine egne positive holdninger til elevmedvirkning.  

Rektor må sørge for at lærerne er motiverte og i stand til å medvirke, for igjen å kunne 

påvirke dem med sine holdninger. SDT-modellen (Deci og Ryan, 2000) viser hvordan 

individet, forstått som elever og lærere, på lik måte trenger å tilfredsstille sine grunnleggende 

behov for kompetanse, autonomi og tilhørighet for å bli motivert og oppleve mestring. 
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Denne modellen legger vekt på individets behov for å tilfredsstille de samme tre 

grunnleggende behov for å bli motivert. For å tilfredsstille de grunnleggende behovene må 

individet være aktiv i sin egen læring, og et grep for å få individet aktiv i sin egen læring er 

medvirkning. (Deci og Ryan, 2000, s. 2) Ved å sørge for at lærerne får tilfredsstilt sine 

grunnleggende behov, har rektor gode sjanser for å påvirke lærerne med sine holdninger, og i 

samarbeid med dem sørge for at lærerne opplever at de presterer og utvikler seg som 

pedagoger (Deci og Ryan, 2000, s. 37). 

Rektor som pedagogisk leder går foran som en rollemodell gjennom å la lærerne få medvirke 

i beslutningsprosesser. Sett opp mot modellen Medvirkningstrappa (Farner, 2011), er dette 

en form for modellæring, der rektor lar lærerne få høy grad av involvering og innflytelse i 

beslutningsprosesser på skolen. Et viktig poeng er at rektor setter standarden for 

medvirkning gjennom å bruke medvirkningstrappa og de ulike stegene i den. Lærerne bør få 

delta i størst mulig grad, og i saker som gjelder undervisning bør målet være å la dem få 

størst mulig grad av innflytelse gjennom medbestemmelse på avgjørelser som tas. Ved å 

modellere på denne måten, kan rektor overføre sine verdier for medvirkning til lærerne og 

påvirke dem til å la elevene medvirke i klasserommet.  

Rektors evne til å bygge tillitsrelasjoner med lærerne sine er grunnleggende for å påvirke 

dem med egne holdninger om elevmedvirkning. Rektor 2 legger i intervjuet vekt på at han 

involverer sine lærere i beslutninger på skolen, og oppfordrer til at de skal gjøre det samme 

overfor elevene sine i klasserommene, for på denne måten å modellere medvirkning for 

lærerne. Her er den grunnleggende tilliten mellom rektor og lærerne viktig for hvordan 

rektor kan overføre sine holdninger til lærerne. Rektor kan modellere ved å la lærerne være 

deltakere, og å oppnå medbestemmelse gjennom dialog og samarbeid med rektor (Robinson, 

2011, s. 22-23). Gjennom å la lærerne medvirke i beslutningsprosesser, bygger rektorer 

tillitsrelasjoner. Denne tilliten fra leder til lærere fører igjen til en undervisning som viser seg 

å være bra for elevene, både akademisk og sosialt (Robinson, 2011, s. 34).  

At rektor sikrer et systematisk og støttende læringsmiljø er like viktig for lærerne som for 

elevene, dersom de skal kunne medvirke. Her er det vesentlig hvordan rektor og de andre i 

ledergruppa sikrer at lærerne i høyest mulig grad får konsentrere seg om pedagogisk arbeid. 

Rektor må unngå at faktorer som foreldre og andre interessegrupper forhindrer lærerne å 

gjøre de undervisningsrelaterte oppgavene sine, og ordne opp i konflikter mellom ledelsen 

og lærerne raskt, slik at lærerne får konsentrere seg om undervisning i størst mulig grad. 
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(Robinson, 2011, s. 126-127). Rektors holdninger og praksis med hensyn til å ta vare på 

lærerne sine, skaper igjen økt tillit mellom rektor og lærerne. Rektor må sikre at lærerne har 

et systematisk og støttende læringsmiljø for å kunne påvirke dem med sine holdninger.  

En god måte for rektor å vise fram sine holdninger til elevmedvirkning er gjennom egen 

praktisering av begrepet. Et av funnene i spørreundersøkelsen var at ingen av de spurte 

rektorene hadde noen form for fast undervisning, men at noen tok vikartimer av og til. 

Intervjuene viste også at det varierte hvor ofte rektorene kom seg ut i klasserommene for å 

observere pedagogisk praksis. Rektor bør skaffe seg en forståelse av hva som skjer i 

klasserommene på sin skole. Dette kan han eller hun gjøre gjennom å planlegge, koordinere 

og evaluere undervisning og læreplan sammen med lærerne sine. Når skoleledere er aktive 

samarbeidspartnere for lærerne i planarbeid og undervisning, og kan drøfte, evaluere og 

observere sammen med lærerne, viser det seg å ha en positiv effekt på elevens 

læringsresultater (Robinson, 2011, s. 82-83). 

I intervjuene skiller de to rektorene seg noe fra hverandre når det gjelder å delta aktivt i 

undervisningssammenhenger sammen med lærerne sine. Rektor 1 fortalte at hun tok en del 

vikartimer, og også i perioder tok over undervisningen til lærere som trengte en pause, eller 

var hardt belastet. Rektor 2 hadde et fast system på skolevandring som han fulgte 

systematisk for å få sett alle klasser og lærere, i ulike undervisningssettinger i løpet av et 

skoleår.  

Gjennom den systematiske skolevandringen som rektor 2 praktiserer, kommer han rundt i 

alle klasserom og ser alle lærerne sine undervise i løpet av et halvår. Skolevandringen til 

rektor 2 handler om å lede lærernes læring og utvikling som kan forklares som en 

kvalitetssikring av lærernes pedagogiske arbeid, samt at rektor tar aktivt del i det 

pedagogiske arbeidet i skolehverdagen (Robinsons 2011, s. 104). Rektor 1 tar heller 

vikartimer av og til, eller hjelper enkeltlærere om de har en tøff dag på jobb, eller trenger 

forsterkning. Symboleffekten på dette er nok også positiv, men praksisen innebærer at hun 

ikke nødvendigvis får sett alle lærerne sine i undervisningssituasjoner i løpet av et skoleår. 

Elevsentrert ledelse krever direkte involvering med lærerne, i hele planleggings- og 

undervisningsgjennomføringen for å kunne forbedre undervisningen og øke læringseffekten 

(Robinson, 2011, s. 22). Gjennom dette systemet skaper rektor 2 en arena der rektor og 

lærere kan samarbeide om undervisningen og han legger også grunnen for at 
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elevmedvirkning kan praktiseres og evalueres sammen med lærerne (Robinson, 2011, s. 82-

83). 

Et verktøy for at rektor skal kunne påvirke lærerne med holdningene sine om 

elevmedvirkning er det felles språket som blir brukt mellom dem. Språket de to partene 

bruker, gir skolens faglige arbeid en retning og skaper mening i hverdagen. Språket og 

kommunikasjonen mellom ledere og lærere brukes som et verktøy i relasjonsbyggingen 

mellom de to gruppene (Ottesen, 2012, 266-267). Det samme gjelder språket som brukes 

mellom lærere og elever, fordi relasjonen mellom dem danner et viktig grunnlag for å la 

elevene medvirke. Rektor 1 sier også i intervjuet at hun savner et profesjonelt språk når det 

gjelder elevmedvirkning, med praktiske grep og metoder som kan brukes opp mot både 

lærere og elever for å få til elevmedvirkning i praksis.  

Det går altså tydelig fram av både spørreundersøkelsen og intervjuene at rektorene i den 

aktuelle kommunen er svært positive til elevmedvirkning som faktor for bedring av skolens 

faglige og psykososiale miljø. At rektor er positiv til elevmedvirkning, er en grunnleggende 

forutsetning for at han eller hun skal kunne påvirke lærerne sine med elevmedvirkning. En 

annen viktig faktor som rektor må sikre er at lærerne får tilfredsstilt sine grunnleggende 

behov for autonomi, kompetanse og tilhørighet (Deci og Ryan, 2000, s. 37). Ved å sikre de 

grunnleggende behovene, kan rektor komme i posisjon til å kunne påvirke lærerne med sine 

holdninger.  

Rektor skaper tillit hos sine lærere ved å la dem medvirke i beslutningsprosesser og gjennom 

å sikre et støttende læringsmiljø (Robinson, 2011). Modellæringen rektor bedriver når han 

gjør dette, kan overføres indirekte til elevene ved at rektor overfører sine holdninger til 

lærerne. I samarbeid med lærerne om undervisningen kommer rektor i posisjon til å påvirke 

lærerne sine, slik rektor 2 gjør gjennom å sikre en systematisk form for skolevandring på sin 

skole.  

Gjennom den deltakende praksisen som rektorene viser til i intervjuene, viser de sine 

positive holdninger til elevmedvirkning i samarbeid med lærerne og gjennom direkte kontakt 

med elever i elevråd, og andre settinger der elever er representert. Rektor modellerer 

elevmedvirkning indirekte gjennom å la lærerne medvirke i beslutningsprosesser og gjennom 

at rektor selv samarbeider med lærerne og undervisningen. På denne måten skaper rektor 

tillit hos lærerne, noe som gjør det lettere for rektor å påvirke lærerne med holdningene sine.  
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5.3 Hvordan kan rektor prioritere å legge opp til 
elevmedvirkning som tema i utviklingstida sammen med 
lærerne sine? 

Rektors muligheter til å prioritere hva som skal tematiseres i utviklingstida styres ikke bare 

av rektor selv, men også av faktorer som påvirker skolen fra utsiden. Derfor er det helt klart 

at rektor må ta noen valg med hensyn til hva som foreslås som satsningsområder overfor 

lærerne sine. Rektor må tilfredsstille lærernes grunnleggende behov for kompetanse, 

autonomi og tilhørighet gjennom SDT (Deci og Ryan, 2000), som en forutsetning for at 

lærerne i det hele tatt skal være mottakelige for medvirkning. Medvirkningstrappa (Farner, 

2011) viser at det beste for lærerne er om de blir involvert i disse avgjørelsene så tidlig i 

prosessen som mulig, ettersom motivasjonen for å gjennomføre elevmedvirkning etter 

modellen da gradvis vil øke hos lærerne, ved at innflytelsen deres øker (Farner, 2011, s. 23).  

 

Rektor prioriterer ikke elevmedvirkning som et eget tema i skolenes utviklingstid, men 

bruker oftest elevmedvirkning indirekte som et deltema i andre utviklingsprosjekter. Når 

rektorene blir spurt i spørreundersøkelsen om i hvilken grad de har hatt elevmedvirkning 

som tema i forrige skoleår (2016/17), viser resultatene at 73% av rektorene bare har hatt 

elevmedvirkning som tema «i noen grad» i skolens utviklingstid. Et klart flertall av skolene 

klarer altså ikke å få elevmedvirkning som et eget tema i utviklingstid. Samtidig viser 

undersøkelsen også at et stort flertall av rektorene er veldig positive til den læringseffekten 

og påvirkningen elevmedvirkning kan ha med hensyn til det psykososiale miljøet, og at de 

fleste rektorene diskuterer hvordan de skal bruke elevmedvirkning i lederteamene sine på 

skolen. Funn fra intervjuene viser heller at elevmedvirkning er brukt som et verktøy som 

indirekte blir brukt i sammenheng med pågående utviklingsprosjekter. Dette funnet bekreftes 

av et funn fra en tidligere masteroppgave som så at elevmedvirkning gikk igjen i veldig 

mange av utviklingsprosessessene som skolene drev med, og at det derfor ikke var prioritert 

som et eget tema, men altså var mer i en mellomposisjon i de forskjellige satsningsområdene 

som skolene hadde (Sværd og Sletteng, 2008, s.10-11). Internasjonalt har også 

elevmedvirkning vært forsket på og skotsk forskning på elevmedvirkning viser at de 

rektorene som klarer å sette begrepet på dagsorden sammen med sine lærere, samt lage egne 

planer for implementering av elevmedvirkning, har de beste læringsresultatene 

sammenliknet med andre skoler (Cross et al. 2009). Rektors kontakt og samarbeid med 
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lærerne i planleggingen av utviklingstida blir viktig for implementeringen av 

elevmedvirkning på skolen. 

 

Ved å etablere mål og forventninger sammen med lærerne sine, sikrer rektor lærernes 

samtykke til pedagogiske satsningsområder. Ved å la lærerne medvirke på denne måten, gir 

man også lærerne en tilhørighet til målene. (Robinson, 2011, s. 14). Troen hos lærerne på at 

de kan nå målene er helt elementært, samtidig må målene ikke settes for høyt, slik at det er 

god mulighet for måloppnåelse. (Robinson, 2011, s. 47). Her gjelder det at rektor tenker 

strategisk i forkant av at avgjørelser blir tatt, for å kunne komme i posisjon til å prioritere 

elevmedvirkning i utviklingstida med lærerne sine.  

Rektor må involvere seg sammen med lærerne i planleggingen av undervisningen gjennom å 

planlegge, koordinere og evaluere undervisning og læreplan. Her handler mye om hvordan 

rektor er en aktiv samarbeidspartner for lærerne i utviklingen av pedagogiske planer, og i 

diskusjoner omkring undervisning med lærerne sine. (Robinson, 2011, s. 82-83) Her er det 

også relevant å lede og delta i lærernes læringsprosesser, gjennom at rektor er aktiv deltaker 

i skolens utviklingstid sammen med lærerne (Robinson, 2011, s. 104). Rektors holdninger 

spiller selvsagt en viktig rolle, men også engasjement og evnen til å sette seg inn i lærernes 

undervisningssituasjon, vil være viktig for å kunne påvirke dem med sine holdninger om 

elevmedvirkning.  

Rektor gjør altså lurt i å la lærerne medvirke i prosessen med å velge ut hva som skal satses 

på i felles utviklingstid på skolen. Det er flere måter å la lærerne medvirke på, men 

Medvirkningstrappa (Farner, 2011), er en god modell å bruke som utgangspunkt for hvordan 

lærerne kan medvirke i beslutningsprosesser. Denne modellen viser til flere nivåer for 

medvirkning, fra at lærere bare får innsyn, til at de opererer mer eller mindre selvstyrt. På det 

selvstyrte nivået vil lærerne ha høyeste grad av innflytelse ved at de tar selvstendige 

avgjørelser innenfor noen rammer. Stegene som heter dialog, deltakelse og medbestemmelse 

vil være viktige i en prosess der lærere og rektor skal prioritere at elevmedvirkning tas opp 

som tema i felles utviklingstid (Farner, 2011, s. 23). Alternativet med at rektor «skjærer 

gjennom» med sine definerte satsningsområder kan i verste fall føre til at lærerne saboterer 

de målene som blir satt opp, og at utviklingstida virker mot sin hensikt (Farner, 2011, s. 22-

23). Det bør derfor være et mål for rektor å la lærerne medvirke så mye som mulig i saker 

som angår dem, hvis han eller hun skal få til å prioritere elevmedvirkning i utviklingstida. 
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Intervjudataene viser også at rektorene driver store utviklingsprosjekter der elevmedvirkning 

er en del av en samling underbegreper som de introduserer for lærerne. At elevmedvirkning 

går igjen som begrep i ulike satsningsområder viser både viktigheten av begrepet, men også 

et behov for å forstå hvordan det skal implementeres i skolespråket. Utfordringen til 

rektorene er å finne praktiske måter å gjennomføre elevmedvirkningsøkter med lærerne sine 

i felles utviklingstid. Rektor 1 nevner at det er utfordrende for henne at det ikke ennå finnes 

et eget fagspråk på hvordan elever skal kunne medvirke. Dette kan gjøre terskelen høyere for 

rektorene dersom de vil tematisere elevmedvirkning i felles utviklingstid.  

Rektor skal være skolens pedagogiske overhode og bør bruke språket som et verktøy 

sammen med lærerne for å skape mening og retning for skolen. Rektors dialog med lærerne 

sine bør preges av vilje til å lytte, åpenhet for andres argument og vilje til å endre standpunkt 

(Dysthe, 2006, s. 13). Det felles fagspråket som utvikles mellom ledere og lærere gjennom 

denne dialogen, blir derfor et viktig moment i det å innføre elevmedvirkning som begrep i 

skolen. Ledelse blir da et resultat av medvirkningen og samarbeid. Da er det ikke bare den 

formelle lederen som har innflytelse på prosessen, og utviklingen blir et felles prosjekt 

mellom rektor og lærerne (Ottesen, 2012, s. 266-267). Dette vil bidra til å forankre 

utviklingsprosjekter ytterligere hos lærerne og gjøre det lettere for rektor å prioritere 

pedagogiske emner som elevmedvirkning.  

Språket kan brukes som verktøy mellom rektor og lærere i dialogen rundt prioriteringer for 

innholdet av utviklingstida. I og med at elevmedvirkning er et tema som rektorene mener vil 

kunne bedre både læringsutbytte og det psykososiale miljøet, er det gode sjanser for at 

rektorene kan klare å prioritere dette temaet, dersom det argumenteres godt for det og 

lærerne er tatt med på planleggingen fra start. En annen ting rektor må gjøre er å verne 

lærerne sine fra press utenfra, slik at de får konsentrere seg om samarbeidet rundt 

undervisning og pedagogikk. Utviklingsarbeidet som er forankret hos lærerne gjennom at de 

selv har medvirket til det og hvor rektor selv er direkte involvert i planlegging, samt til en 

viss grad gjennomføring sammen med lærerne sine, har størst sjanse for å lykkes. (Robinson, 

2015, s.104).  

Presset fra kommunalt eller statlig byråkrati på hva som skal satses på i skolen, er en 

utfordring for rektor med hensyn til å prioritere temaer i utviklingstida sammen med lærerne 

sine. På spørsmål om dette dilemmaet svarer begge de intervjuede rektorene et soleklart, ja, 

til at dette er en utfordring. Rektor 2 svarer til og med at hans høyeste ønske for skolens 
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utviklingstid er å kunne konsentrere seg om hvordan man motiverer ungdommer til læring, 

og om hvordan man kan bruke elevmedvirkning til å oppnå motivasjon for læring, og 

gjennom dette igjen, bedre resultater på det psykososiale området. Krysspress er et begrep 

som er blitt brukt på hvordan rektor føler på at skolens og lærernes behov kan bryte mot 

Utdanningsdirektoratets direktiver, kommunale satsningsområder og det byråkratiske presset 

med rapportering og resultatpress (Møller og Ottesen, 2012, s. 21).  

Rektor 1 forteller at hun i størst mulig grad forsøker å verne lærerne for press utenfra ved å 

«sile» og oversette informasjonen utenfra før hun sender den videre på mail til lærerne. 

Rektorrollen krever dialog med skolens ansatte og prioriteringer der rektor omgjør politikk 

til pedagogikk (Lillejord, 2012, s. 284). For å kunne prioritere annerledes og verne lærerne 

for press utenfra, må rektor sikre et systematisk og støttende læringsmiljø. Her er det snakk 

om å tilfredsstille lærernes grunnleggende behov for trygghet og et støttende miljø, slik at de 

kan utføre undervisningsoppgavene sine og samhandle i utviklingstid om temaer med 

pedagogisk innhold. (Robinson, 2011, s. 127).  

Funnene viser at rektorene ikke klarer å prioritere elevmedvirkning mer enn indirekte i 

kombinasjon med andre utviklingsprosjekter. For at rektor skal kunne prioritere 

elevmedvirkning i utviklingstida, må han eller hun sørge for at lærerne både er i stand til å 

påvirke gjennom SDT-modellen (Deci og Ryan, 2000), og får være med å medvirke 

gjennom for eksempel Medvirkningstrappa (Farner, 2011). Rektor må også, sammen med 

lærerne, etablere mål og forventninger, involvere seg i undervisningen, sikre planlegging og 

implementering av elevmedvirkning og legge opp til lærermedvirkning i 

beslutningsprosesser, for å fram viktigheten av elevmedvirkning som tema i utviklingstida.  

5.4 Hvordan kan lederutdannelse hos rektor påvirke 
skolens fokus på elevmedvirkning? 

Trygghet i lederrollen er en vesentlig faktor for at rektor skal kunne påvirke skolens fokus på 

utviklingsarbeid, herunder også elevmedvirkning. To viktige faktorer som omhandler 

trygghet i lederrollen er rektorenes lederutdannelse og ledererfaring. Gjennom 

spørreundersøkelsen ble samtlige rektorer kartlagt med hensyn til om de hadde 

lederutdannelse og eventuelt hvor mange studiepoeng de hadde, samt deres ledererfaring. En 

annen trygghetsfaktor er rektors evne til å tilfredsstille lærerne og elevenes grunnleggende 

behov i SDT-modellen (Deci og Ryan, 2000). Rektors påvirkningskraft går i stor del ut på å 
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påvirke lærerne sine pedagogisk, for at de igjen skal kunne påvirke elevene sine. I SDT-

modellen må rektor legge grunnlaget for at han eller hun kan påvirke lærerne med nye 

pedagogiske tanker. Det betyr at lærerne må få tilfredsstilt sine behov for kompetanse, 

autonomi og tilhørighet for at de skal kunne utvikle seg videre (Deci og Ryan, 2000, s. 2). 

Funnene i både spørreundersøkelse og intervjuer viser at lederutdannelse er en hovedfaktor 

for hvordan rektor kan påvirke skolens fokus på elevmedvirkning. Når det gjelder relevant 

lederutdannelse er det 7 av 12 rektorer som har det i spørreundersøkelsen. 5 av disse har 

rektorskolen som er 30 studiepoeng, mens 2 av dem har en master i utdanningsledelse som er 

120 studiepoeng. Det betyr også at 5 av rektorene har vanlig lærerutdanning med enten 4 

eller 5 år på høgskole eller universitet, og altså ikke har noen relevant lederutdannelse. 

Rektor 2 poengterer også lederutdanning som viktig for sin egen utvikling som leder. Han 

begynte på skolelederutdanningen som inspektør og har en master i utdanningsledelse fra 

UIO. Han erfarer at gjennom denne utdannelsen, parallelt med å være skoleleder, får man 

diskutert mange aktuelle lederdilemmaer med andre skoleledere og blir introdusert for mye 

relevant teori mens man jobber, som understøtter mange av de utfordringene man 

kontinuerlig står i. 

Lederutdannelse kombinert med ledererfaring er to faktorer som kan påvirke lærernes 

arbeidsmiljø ytterligere, ut i fra rektors rolleforståelse og trygghet. Under analysen av 

spørreundersøkelsen, var et funn at både antall år med relevant lederutdannelse og antall år 

med ledererfaring, styrket rektors prioritering av elevmedvirkning i utviklingstida. 

Ledererfaring er noe som også kan utgjøre en faktor for det å skape en trygghet blant 

lærerne.  Ut i fra analysen av spørreundersøkelsen kan det virke som om grad av 

ledererfaring også har betydning for hva slags fokus elevmedvirkning har i utviklingstid med 

lærerne på de ulike skolene. Rektorene ble spurt om ledererfaring i den generelle delen av 

spørreundersøkelsen. Her svarer over halvparten av rektorene i den aktuelle kommunen at de 

har liten erfaring, fra 0-5 år. Her er det også spredning på lærererfaring, hvor eksempelvis 4 

rektorer har fra 6-10 år, mens 4 rektorer har over 20 års lærererfaring. I intervjuene blir 

rektorene spurt om de tror at ledererfaring og lederutdanning hos rektor påvirker skolens 

praktisering av elevmedvirkningsbegrepet. Rektor 2 fokuserer på viktigheten av å ha erfaring 

som lærer, tillitsvalgt, inspektør og lignende ledererfaring før man begynner som rektor, 

dette for å ha en bred erfaring med organisasjonen og kjenne seg igjen i skoleorganisasjonen. 

Det er først da du kan klare å innføre nye begreper og utvikling hos lærerne, ifølge ham. I 



 55 

intervjuene bekreftes også at det er lettere å holde fokus på pedagogisk utviklingstid dersom 

rektorene har opparbeidet seg den tryggheten som lederutdanning og ledererfaring kan gi.  

Rektor må vise trygghet i rollen sin om han eller hun skal kunne påvirke skolens fokus på 

elevmedvirkning. Ansvaret for å sikre et systematisk og støttende læringsmiljø på skolen er 

først og fremst rektor sitt, men det gjelder like mye for lærerne som for elevene, da disse 

faktorene samspiller med hverandre når rektor skal påvirke skolens fokus på pedagogisk 

utviklingsarbeid, som elevmedvirkning. En faktor for denne påvirkningen er å skape rom for 

lærerne til å kunne jobbe konsentrert med utviklingsarbeid. En annen er at rektor sikrer et 

systematisk og støttende læringsmiljø. Klarer rektor å sikre læringsmiljøet, gjøres også 

grunnarbeidet for elevenes faglige prestasjoner (Robinson, 2011, s. 127).  

Ledererfaring som rektor er også en faktor som påvirker rektors evne til påvirke skolens 

fokus på elevmedvirkning. Spørreundersøkelsen viser at rektorerfaringen hos 50% av de 

spurte rektorene er fra 1-5 år. Dette må ikke bety at rektorene i denne gruppa har manglende 

ledererfaring, da de fleste av dem har lang ledererfaring fra klasserommene, eller som 

inspektører fra før. Likevel har altså halvparten av rektorene i den aktuelle kommunen 

relativt kort ledererfaring som rektorer. Kombinasjonen av at halvparten av rektorene har 

kort rektorerfaring og at litt under halvparten av alle rektorer ikke har relevant 

lederutdannelse gjør at det kan bli vanskeligere å prioritere elevmedvirkning i felles 

utviklingstid med lærerne. Intervjuene bekrefter tendensen, gjennom at begge rektorer legger 

vekt på egen ledererfaring i møte med pedagogiske utfordringer som oppstår. Rektor 1 

forteller at hun i de første årene av sin rektorkarriere var så opptatt av å drifte skolen, at hun 

ikke klarte å prioritere utviklingsområde på den måten som hun gjør nå, etter mange år som 

rektor. Hun tror helt klart at det kan være en fordel å ha noen års erfaring som rektor for å 

kunne gjennomføre skoleutviklingsområder som elevmedvirkning sammen med lærerne.  

Lederutdannelse hos rektor kan bedre rektors evne til å ha et strategisk forhold til 

ressursbruk. Ledererfaring spiller også inn her som faktor for å være trygg i rollen som 

rektor. Strategisk ressursbruk handler om å kunne ha et strategisk forhold til bruken av 

ressurser, hva gjelder riktig bruk av de ansatte, timeplanlegging og planlegging med hensyn 

til å lansere nye utviklingsområder for lærerne (Robinson, 2011, s. 61). Ved at funn fra 

begge undersøkelser viser effekten av lederutdannelse og ledererfaring når det kommer til 

evnen til å prioritere elevmedvirkning, spiller disse to faktorene positivt inn på rektors evne 

til å påvirke lærerne og skolens fokus på elevmedvirkning.  
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En rektors mandat er stort og spennet av oppgaver er mer komplekst enn tidligere. Nå er det 

moderne å se administrativt og pedagogisk arbeid som to deler av rektors jobb som er 

gjensidig avhengige av hverandre (Lillejord, 2012, s. 285). Rektor må kunne løse komplekse 

problemer, slik at forutsetningene for utviklingsarbeidet er tilstede for lærerne. Utfordringen 

er å finne de riktige målene sammen med lærerne, samt å få måloppnåelse i den konteksten 

de er tiltenkt. Dette krever gode egenskaper i problemløsing hos rektor (Robinson, 2011, s. 

22). Det er ikke så vanskelig å lansere en ide om et tema som omhandler utviklingsarbeid, 

kunsten er heller å få den til å virke i skolehverdagen.  

Rektor kan også påvirke elevene direkte gjennom elevrådet, i undervisning eller gjennom 

andre samarbeidsprosjekter i skoletida. Rektor 2 har høyt fokus på systemtenkning i det 

pedagogiske utviklingsarbeidet på sin skole. Han bruker også elevrådet sitt aktivt når 

avgjørelser skal tas, men har i tillegg faste møter med et elevrådsstyre bestående av tre 

elevrådsrepresentanter i forkant av elevrådsmøtene for å bli informert. Rektor 1 hadde også 

erfart elevmedvirkningen som ligger i å involvere seg direkte med elevene i elevrådet, 

spesielt med tanke på å ta dem på alvor å skrive ned seriøse svar, men rektor 2 skilte seg ut 

ved å påvirke elevene direkte gjennom noe han kalte for dialogmøter med utvalg av elever 

fra hvert trinn. Disse dialogmøtene ble filmet, for seinere å bli vist fram til lærerne i felles 

utviklingstid.  Her er tanken hans å drøfte praktiske medvirkningsgrep med lærerne, basert 

på elevens uttalelser om undervisningen eller læringsmiljøet. 

Et konkret tiltak for å påvirke skolens fokus på elevmedvirkning er rektor 2s invitasjoner til 

«Dialogmøter». Her inviterer han inn et utvalg elever fra alle tre trinn til tre ulike møter, 

hvor rektor og elevene spiser lunsj sammen. Dette er også et eksempel på hvordan en 

lederutdannet og erfaren rektor bruker språket og dialogen som redskap til å la både lærere 

og elever å medvirke i skolens beslutningsprosesser. Samhandlingen i prosessen rundt 

«Dialogmøtene» fører til medvirkningsfølelse hos lærere og elever i samme organisasjon 

(Møller og Ottesen, 2012, s. 266-267). Denne dialogen er også viktig for elevenes 

sosialisering, læring og identitetsutvikling, da dette speiler demokratiet elevene skal ta del i 

(Wittek, 2012, s. 166). Begge de intervjuede rektorene er opptatt av forskning på 

skoleledelsen og gjør forsknings- og erfaringsbaserte grep overfor lærerne sine. På denne 

måten framstår de som moderne skoleledere med et flytende forhold mellom administrasjon 

og pedagogikk (Lillejord, 2012, s. 285). 
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Dialogmøtene til rektor 2 viser en god tilbakemeldingskultur, hvor skoleledelsen til rektor 

kan bidra til å bedre elevresultater ved å øke fokuset på elevmedvirkning på skolen (Møller 

og Ottesen, 2012, s. 15). Språklige grep som dialog og at rektor oppmuntrer lærere og elever 

til å få tilbakemeldinger kan også bidra til å skape en spørrende skolekultur som undersøker 

og evaluerer seg selv (Robinson, 2011, s. 100), noe som er hensiktsmessig for skolens fokus 

på pedagogiske utviklingsområder, som elevmedvirkning.   

Funnene fra intervjuene viser at lederutdannelse er en viktig faktor for hvordan rektorene 

kan øke fokuset på det pedagogiske området som eksempelvis elevmedvirkning. 

Lederutdannelse gir den tryggheten rektor trenger. Denne tryggheten utøver rektor ved at det 

blir vist tillit til lærere og ved at han eller hun engasjerer seg på en systematisk måte i 

undervisningen deres. Språket som blir førende i organisasjonen kan påvirke skolens 

helhetlige fokus på elevmedvirkning, og lederutdannelse hos rektor ser ut til å kunne være en 

viktig faktor for å få til ønsket utvikling. Det kan nemlig virke som at lederutdanning bidrar 

til et økt fokus på tilbakemeldinger i hele skoleorganisasjonen. Da tilbakemeldinger er et 

viktig grep i elevmedvirkning, og medvirkning generelt, virker det som om rektorer med 

lederutdanning har et høyere fokus på samspillet med lærerne sine og på pedagogiske 

områder som elevmedvirkning.  

5.5 Oppsummering  

I dette diskusjonskapittelet har funnene blitt diskutert opp mot de tre forskningsspørsmålene 

som er; hvordan kan rektors holdninger til elevmedvirkning påvirke lærerne sine? Hvordan 

kan rektor prioritere å legge opp til elevmedvirkning som tema i utviklingstida sammen med 

lærerne sine? Og hvordan kan lederutdannelse hos rektor påvirke skolens fokus på 

elevmedvirkning? 

Alle tre forskningsspørsmål har blitt diskutert opp mot tre teoretiske modeller som er 

selvbestemmelsesteorien, eller SDT (Deci og Ryan, 2000), de fem dimensjonene av 

elevsentrert ledelse (Robinson, 2011) og medvirkningstrappa (Farner, 2011). I tillegg til de 

teoretiske modellene, har det blitt brukt annen relevant faglitteratur fra teorikapittelet, for å 

forsøke å få ytterligere forståelse for de ulike resultatene og funnene.  

Et utvalg av resultater fra spørreundersøkelsen er blitt diskutert i dette kapittelet, og et 

eksempel er hvordan lederutdannelse og ledererfaring ser ut til å påvirke rektorenes evne til å 
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ha fokus på elevmedvirkning i felles utviklingstid med lærerne sine. Et funn fra intervjuene 

er hvordan rektorene har inkludert elevmedvirkningsbegrepet som et verktøy i flere større 

utviklingsprosjekter, uten ene og alene å fokusere kun på elevmedvirkning. Et annet funn 

som kombinerer begge undersøkelser er hvordan rektorer gir uttrykk for å være meget 

positive til elevmedvirkning som verktøy for å forbedre skolens lærings- og psykososiale 

miljø, men likevel ikke klarer å sette begrepet på agendaen i felles utviklingstid sammen 

med lærerne i noe mer enn indirekte som et inkludert begrep i andre utviklingsprosjekter. 

Dette er noen av faktorene som gir implikasjoner om videre forskning på elevmedvirkning 

som begrep i skolen.  
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6. Konklusjon. 

Konklusjonen i dette kapittelet er basert på drøfting og diskusjon i kapittel 5 og presenterer 

et svar på problemstillingen hvordan erfarer rektorer å jobbe med elevmedvirkning? Til slutt 

går jeg gjennom hva slags implikasjoner denne masteroppgaven kan ha for praksis i skolen 

og videre forskning.  

6.1 Konklusjon 

Hensikten med denne studien har vært å få en grundigere forståelse av hvordan rektorer 

praktiserer elevmedvirkning gjennom sine lærere og i direkte kontakt med elever, samt 

hvordan de påvirker sine lærere med holdningene sine om elevmedvirkning. Dette har jeg 

forsøkt å gjøre gjennom å belyse min problemstilling hvordan erfarer rektorer å jobbe med 

elevmedvirkning? For å innhente data, har jeg benyttet meg av en spørreundersøkelse med 

svar fra 12 rektorer fra en mellomstor norsk kommune og to intervjuer av rektorer fra det 

samme utvalget. Min studie viser at rektorene jobber med elevmedvirkning på flere måter, 

men jeg har valgt å generalisere funnene mine i tre hovedområder som blir presentert i fet 

skrift i avsnittene under.  

 

For det første viser funnene mine at rektorene holder fokus på elevmedvirkning fordi de 

mener elevmedvirkning er svært viktig for elevenes lærings- og psykososiale miljø. 

Tendensen er derimot ikke at elevmedvirkning er et tema som det blir jobbet med for seg 

selv, men at det innlemmes i andre utviklingsprosjekter som skolen holder på med. 

Erfaringen er derfor at det jobbes indirekte med elevmedvirkning som et gjennomgående 

begrep i mange av skolenes utviklingsområder. Dette fører til at det blir opp til rektorene 

selv å holde fokus på begrepet i de utviklingsprosessene som pågår på skolen, og sørge for at 

de drøfter elevmedvirkning sammen med lærerne i disse prosessene. Dette fokuset forutsetter 

struktur og god systemtenkning hos rektor.  

 

For det andre viser funnene at rektorene som går foran som modeller og driver 

modellering sammen med lærerne og gjennom elevrådet, opplever at dette er 

fordelaktig for å gi sine verdier om elevmedvirkning videre til lærerne. Her er det vist til 

to måter å påvirke lærere og elever på. Via elevrådet kan rektor involverer seg direkte med 

elevene, å vise at han eller hun tar elevenes innspill på alvor. Dette er en mulighet for rektor 
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til å praktisere elevmedvirkning i direkte kontakt med elevene. Et eksempel på en annen 

måte å ha denne direkte kontakten med elevene på er å arrangere egne dialogmøter der rektor 

intervjuer utvalgte elever fra hvert trinn om hvordan de opplever de skolehverdagen, med 

spesielt fokus på faglig- og psykososialt miljø.  

 

En annen erfaring er at å gjøre lærermedvirkning til en arbeidsmåte, for på denne måten å 

spre tanken om elevmedvirkning videre til lærerne. Dette er en måte som rektorene mener er 

hensiktsmessig i samarbeidet med lærerne. I dette samarbeidet blir det viktig å ha et system 

på å komme seg ut i undervisningssettinger sammen med lærerne, og at dette 

undervisningssamarbeidet bærer preg av nettopp samarbeid, og ikke kontroll. Får man det til, 

gir det en mulighet for rektor til å være med på planlegging av, gjennomføring og evaluering 

av undervisningen, og på denne måten påvirke lærerne direkte med sine holdninger om 

elevmedvirkning.  

 

For det tredje viser funnene at lederutdannelse er et viktig moment for at rektorene skal 

kunne komme i posisjon hos lærerne sine til å spre verdiene sine for å spre verdiene 

sine om elevmedvirkning. Lederutdannelse gir en trygghet i rollen som rektor trenger for å 

øke det pedagogiske fokuset i skolen. Gjennom å vise trygghet i rollen, skaper rektor også 

tillit hos lærerne. Kombinert med å være deltaker i undervisningen sammen med lærerne, 

som gir rom for tilbakemeldinger og evaluering, gir dette et vesentlig bidrag til å kunne øke 

skolens fokus på elevmedvirkning.  

 

Funnene fra denne studien kan øke vår forståelse for hvordan rektorene jobber med 

holdningene til elevmedvirkning på sin skole. Rektorene jobber direkte med 

elevmedvirkning når de engasjerer seg i elevrådet, eller i andre settinger der elever får uttale 

seg. De jobber indirekte med holdningene til elevmedvirkning hos lærerne sine ved å 

modellere for dem, når de legger til rette for samarbeid og medvirkning i utviklingstida. Det 

kan være et utgangspunkt for andre rektorers utvikling av egen praksis, samt videre 

forskning. 
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6.2 Implikasjoner  

Oppgavens formål har vært å øke forståelsen av hvordan rektorer kan legge til rette for 

medvirkning på sin skole. Avslutningsvis er det redegjort for hvilke implikasjoner dette har 

for praksis og videre forskning. Først vil det trekkes frem noen generelle implikasjoner 

knyttet til hvordan rektorer erfarer å jobbe med elevmedvirkning. Dernest trekkes det frem 

noen implikasjoner for videre praksis i skolen og for videre forskning.  

En implikasjon for videre praksis i skolen er vektlegging av modellæring. Det vil si at rektor 

må holde på ideen om elevmedvirkning både i form av egen ledelse av lærerne, og i form av 

at lærermedvirkning. Ved å la lærerne medvirke i beslutningsprosesser stimulerer rektor 

lærerne til å la elevene medvirke i klasserommet. På denne måten får rektor den indirekte 

effekten som han eller hun er avhengig av for å nå fram til elevene. Modellæringen er med 

på å sikre lærerne et systematisk og støttende læringsmiljø (Robinson, 2011, s. 22), noe som 

rektor drar fordel av når verdier som elevmedvirkning skal overføres til lærerne. 

En annen implikasjon er at rektor setter skolevandring i system på sin skole. Rektor har 

fordel av og så ofte som mulig, involvere seg i undervisningssettinger sammen med lærerne. 

Det at rektor er med på å planlegge, koordinere og evaluere undervisning og læreplan 

sammen med lærerne sine, viser seg å være veldig effektivt for elevens læringsresultater 

(Robinson, 2011, s. 82-83). I samarbeidet mellom rektor og lærerne, kommer rektor i 

posisjon til å påvirke lærerne med sine holdninger om elevmedvirkning gjennom å lede 

lærerens læring og utvikling. (Robinson, 2011, s. 104)   

For skoleeier er en implikasjon at funn fra begge undersøkelser viser at rektorene har en 

fordel av lederutdannelse når de skal prioritere temaer som omhandler elevmedvirkning i 

skolens utviklingstid. Det bør derfor legges til rette for løsninger der rektorene kan ta 

lederutdannelse ved siden av jobb og at det stimuleres til å studere ledelse som 

videreutdannelse for kommunens rektorer. I ansettelsesprosesser er det en fordel for 

kommunen om det rekrutteres rektorer som har relevant lederutdannelse, eller ytrer ønske 

om å ta lederutdannelse ved siden av jobben.  

Til sist er en implikasjon for videre forskning at det bør forskes mer på rektorers holdninger 

til elevmedvirkning. Det er for lite forskning på rektors rolle med hensyn til 

elevmedvirkning. Forskningen burde derfor ha fokus på å øke rektorers forståelse av 
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begrepet, men også for å finne flere måter å sikre at elevene får medvirke i saker som 

omhandler undervisnings- og læringsmiljøet deres, slik at flere elever kan oppleve faglig 

mestring og et godt psykososialt miljø på skolen.  
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8. Vedlegg 

 

8.1 Utdrag fra analyse av piloteringsresultater 

Pilotering av spørreundersøkelse for rektorer med tilbakemeldinger, 

september 2017. 

Leder 

1 

Leder 

2 

Leder 

3 

Leder 

4 

Leder 

5 Sum 

Del 2. Holdninger   
   

    

1.     Har du tro på at elevmedvirkning kan bedre læring og 

læringsresultater?   
   

    

(Har du tro på at elevmedvirkning kan bedre læring og 

læringsresultater? Forslag på omformulering: «Gir bedre 

læringsutbytte»)   
   

    

a) Ja 1 1 1 1 1 5 

b) Nei 0 0 0 
 

  0 

2.     Har du tro på at elevmedvirkning kan bedre det psykososiale 

miljøet i klassen?   
   

    

a) Ja 1 1 1 1 1 5 

b) Nei 0 0 0 
 

  0 

Bruk heller gradering her, Helt uenig-Helt enig.    
   

    

3.     Har Elevmedvirkning vært i fokus på din skole i fellestida i løpet 

av forrige skoleår?   
   

    

(Har elevmedvirkning vært i fokus på din skole i fellestida (eventuelt 

kan du kalle det «felles utviklingstid» i løpet av forrige skoleår?)   
   

    

a) Ja 1 1 0 1   3 

b) Nei 0 0 1 
 

1 2 

Gradering, til en viss grad,    
   

    

4.     Jeg mener at det har mye å si hvordan jeg legger fram fagstoff i 

utviklingstida med mitt personale.   
   

    

a) Helt uenig 0 0 
  

  0 

b) Mest uenig 0 0 
  

  0 

c) Mer uenig enn enig 0 0 
  

  0 

d) Mer enig enn uenig 0 0 
  

  0 

e) Mest enig 0 0 
  

1 1 

f) Helt enig. 1 1 1 1   4 
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8.2 Spørsmål fra endelig spørreundersøkelse for rektorer, 
september 2017. 

Del 1. Generell informasjon: 

1. Hvilken skoletype er du rektor for? 
 
Barneskole .....   
Ungdomsskole .... 
Barne- og ungdomsskole..... 

 

2. Kjønn 
Dame .... 
Mann .... 

 

3. I hvor mange år har du vært rektor? 
1-5 år ..... 
6-10 år .....  
11-15 år.... 
15-20 år ..... 
Over 20 år ..... 

 

4. Hvor mange års erfaring har du fra læreryrket? 
1-5 år ..... 
6-10 år .....   
11-15 år....  
15-20 år .....  
Over 20 år ..... 

 

5. Har du noe fast undervisning som rektor? 
Ja ....  
Nei .....  
Tar vikartimer av og til ….. 

 

6. Hva er ditt utdanningsnivå? 
1-2 årig høgskoleutdannelse ….  
3-4 årig utdannelse fra høgskole eller universitet.... 
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Over 4 års utdannelse fra høgskole eller universitet …. 
Mastergrad 
Mastergrad med tilleggsutdanning 

 

7. Har du relevant lederutdanning? 
Ingen lederutdanning 
30-50 studiepoeng 
55-90 studiepoeng 
95-120 Studiepoeng 
Mer enn 120 studiepoeng 

 

Del 2. Holdninger 

1. Har du tro på at elevmedvirkning kan gi bedre læringsutbytte? 
 
I svært liten grad 
I liten grad 
I noen grad 
I stor grad  
I svært stor grad 

 

2. Har du tro på at elevmedvirkning kan bedre det psykososiale miljøet i klassen? 
 
I svært liten grad 
I liten grad 
I noen grad 
I stor grad  
I svært stor grad 
 

3. Har elevmedvirkning vært i fokus på din skole i felles utviklingstid i løpet av forrige 
skoleår? 

 
I svært liten grad 
I liten grad 
I noen grad 
I stor grad  
I svært stor grad 
 
 

Del 3: Elevundersøkelsen 

 
1. Hvilke trinn gjennomfører høstens elevundersøkelsen på din skole? 

 
5. trinn …. 
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6. trinn …. 

7.trinn …. 

8. trinn …. 

9. trinn …. 

10. trinn … 

2. Hvem administrerer (har ansvar for gjennomføring av) elevundersøkelsen på din 
skole. 
 
Rektor ....    
Sosiallærer.....  
Inspektør....  
En utvalgt lærer .... 
 

3. Hvor engasjert er du som rektor i organisering og gjennomføring av 
elevundersøkelsen? 
 
Jeg er med på å administrere gjennomføringen ....  
Jeg er bare med på å informere elevene om undersøkelsen .....  
Jeg følger med på at alle elever har besvart....  
Jeg er kun med på å se på resultatene i etterkant av undersøkelsen.... 
 

4. Tiltakene som blir satt inn etter at lærerne har drøftet resultatene på 
elevundersøkelsen fungerer godt. 
 
Helt uenig… Mest uenig…. Mer uenig enn enig…. Mer enig enn uenig…. Mest 
enig… Helt enig…. 
 
 

5. Tiltak fra elevundersøkelsen blir drøftet i elevrådet. 
 
Helt uenig… Mest uenig…. Mer uenig enn enig…. Mer enig enn uenig…. Mest 
enig… Helt enig…. 
 

Del 4. Praksis 

1. På min skole er det vanlig at eleven får velge arbeidsaktivitet når de jobber med 
fagstoff. 
 
Helt uenig… Mest uenig…. Mer uenig enn enig…. Mer enig enn uenig…. Mest 
enig… Helt enig…. 

 

2. Lærene mine søker råd hos meg på hvordan de kan la elevene medvirke i 
undervisningen. 
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Helt uenig… Mest uenig…. Mer uenig enn enig…. Mer enig enn uenig…. Mest 
enig… Helt enig…. 
 

 

3. De yngste lærerne i personalet lar elevene medvirke i faglige aktiviteter i høyere 
grad, enn de øvrige lærerne. 
 
Helt uenig… Mest uenig…. Mer uenig enn enig…. Mer enig enn uenig…. Mest 
enig… Helt enig…. 

 

 

4. Hvor ofte gjennomføres elevsamtalen i løpet av året? 
En årlig elevsamtale. 
To årlige elevsamtaler. 
Elevsamtalene gjennomføres kontinuerlig gjennom hele året. 

 

Del 5: Ledelse 

1. Hvordan legger ledelsen til rette for gjennomføringen av elevsamtalene? 
 
Bruk av fellestid.... 
Setter inn vikarer....  
Omorganiserer skoledagen....  
Legger ikke ekstra til rette..... 

 

2. Vi bruker felles utviklingstid til å diskutere hvordan vi under elevsamtalen kan 
stille best mulig spørsmål til elevene. 
 

Helt uenig… Mest uenig…. Mer uenig enn enig…. Mer enig enn uenig…. Mest 
enig… Helt enig…. 

 
 

3. Jeg føler at elevene generelt sett vet hva de svarer på når de besvarer spørsmålene 
som omhandler medvirkning på elevundersøkelsen. 

 
I svært liten grad 
I liten grad 
I noen grad 
I stor grad  
I svært stor grad 

 

4. Jeg er fornøyd med resultatene på medvirkningsbolken på elevundersøkelsen 2016 
på din skole? 
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Helt uenig… Mest uenig…. Mer uenig enn enig…. Mer enig enn uenig…. Mest 
enig… Helt enig…. 

 
 

5. Vi diskuterer hvordan vi kan få økt elevmedvirkning i ledergruppa på min skole. 
 

I svært liten grad 
I liten grad 
I noen grad 
I stor grad  
I svært stor grad 

 

 

6. Elevmedvirkning satt i system kan bedre det psykososiale miljøet på skolen. 
 
Helt uenig… Mest uenig…. Mer uenig enn enig…. Mer enig enn uenig…. Mest 
enig… Helt enig…. 
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8.3 Eksempel på intervjuguide 

 

Intervjuguide til semistrukturert intervju, ungdomsskole august 2018: 

Problemstilling pr. Juni 2018: Hvordan jobber skoleledere med elevmedvirkning? (Endret i 

august 2018, til hvordan erfarer skoleledere å jobbe med elevmedvirkning?) 

1. Holdninger:  
 

• Elevmedvirkning og læringsresultater 
• Elevmedvirkning og psykososialt miljø 
• Lærere og elevmedvirkning 

 
2. Elevundersøkelsen 

 
• Elevmedvirkning og utviklingstid 
• Planlegging av utviklingstid 
• Praktisk gjennomføring av elevundersøkelsen 
• Analyse av resultater fra elevundersøkelsen 
• Tiltak 
• Analyse av vedlagte resultater 
• Elevråd 

 
3. Praksis:  

• Skolevandring og elevmedvirkning 
• Veiledning av lærere 
• Elevsamtalen 

 

4. Ledelse:  
• Arbeidsfordeling 
• Planlegging av utviklingstid 
• Planlegge for elevmedvirkning 

 

5. Avsluttende spørsmål: 
• Praktiske grep som omhandler elevmedvirkning 
• Elevmedvirkning og aldersforskjeller 
• Personlig syn på elevmedvirkning 
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Vedlagt følger statistikk fra Elevundersøkelsen. 
 
 

Skoleporten - 

Elevundersøkelsen 

     

Grunnskole, Elevundersøkelsen, Elevdemokrati og medvirkning, Offentlig, Trinn 10, 

Begge kjønn 

Indikator og nøkkeltall 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-

2017 

2017-

2018 

Er dere elever med på å 

foreslå hvordan dere skal 

arbeide med fagene? 

2,9 3,1 3,0 3,0 2,9 

Legger lærerne til rette for 

at dere elever kan delta i 

elevrådsarbeid og annet 

arbeid som tillitsvalgt? 

3,6 3,7 3,7 3,8 3,9 

Hører skolen på elevenes 

forslag? 

3,1 3,2 3,1 3,0 3,2 

Er dere elever med på å lage 

regler for hvordan dere skal 

ha det i klassen/gruppa? 

3,6 3,5 3,6 3,9 3,7 

Skoleporten - Elevundersøkelsen           

Enhet: Nasjonalt           

Nasjonalt, Grunnskole, Elevundersøkelsen, 

Elevdemokrati og medvirkning, Alle eierformer,  

Trinn 10, Begge kjønn           

Indikator og nøkkeltall 
2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 
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Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal 

arbeide med fagene? 
2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 

Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta 

i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt? 
3,5 3,5 3,6 3,7 3,7 

Hører skolen på elevenes forslag? 3,1 3,1 3,2 3,2 3,1 

Er dere elever med på å lage regler for hvordan 

dere skal ha det i klassen/gruppa? 
3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 

Skoleporten - Elevundersøkelsen           

Grunnskole, Elevundersøkelsen, Elevdemokrati og 

medvirkning, Offentlig, Trinn 7, Begge kjønn           

Indikator og nøkkeltall 
2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal 

arbeide med fagene? 
3,3 2,6 3,3 3,4 3,6 

Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta 

i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt? 
3,9 4,0 4,2 4,4 4,2 

Hører skolen på elevenes forslag? 3,8 3,7 3,7 3,9 4,3 

Er dere elever med på å lage regler for hvordan 

dere skal ha det i klassen/gruppa? 
4,2 4,3 4,2 4,1 4,2 
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Skoleporten - 

Elevundersøkelsen 

          

Enhet: Nasjonalt           

Nasjonalt, Grunnskole, 

Elevundersøkelsen, 

Elevdemokrati og 

medvirkning, Alle 

eierformer, Trinn 7, Begge 

kjønn 

          

Indikator og nøkkeltall 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-

2017 

2017-

2018 

Er dere elever med på å 

foreslå hvordan dere skal 

arbeide med fagene? 

3,2 3,4 3,4 3,4 3,4 

Legger lærerne til rette for 

at dere elever kan delta i 

elevrådsarbeid og annet 

arbeid som tillitsvalgt? 

4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 

Hører skolen på elevenes 

forslag? 

3,6 3,7 3,8 3,8 3,7 

Er dere elever med på å 

lage regler for hvordan dere 

skal ha det i 

klassen/gruppa? 

3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 
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8.4 Utdrag fra analyse av intervju med fargekoding  

Grønn= Holdninger og eksempler på lederholdninger. 

Gul= Sporing av begrepet «Elevmedvirkning» i teksten. 

Rød= Likheter i argumentasjonen fra begge rektorer. 

Holdninger:  

I: Dette kan være vanskelig å svare på, men du får 

prøve så godt du kan. Undersøkelsen min viser at 

alle rektorer har stor tro på at elevmedvirkning kan 

føre til bedre læringsresultater. Hvordan er det med 

deg? Har du tro på dette? 

R: Ja. Jeg tror det er avgjørende. Det er noe med at 

elevene må forstå hvorfor de skal gjøre det de blir 

bedt om å gjøre. Forstå meningen med dette, å 

oppleve at de jobber sammen med lærerne. Jeg 

tenker at lærerne klarer ikke å gjøre dette alene, man 

må ha med elever og foreldre også. 

 

Holdninger: 

I: Det første spørsmålet er om du har tro på at 

elevmedvirkning kan føre til bedre læringsresultater? 

Og hvorfor du tror dette? 

 

 

R: Jeg tror involvering i alle sammenhenger er 

veldig viktig. Jeg tror på involvering i forhold til 

personalet og lærerne. Det vil forundre meg stort om 

det ikke også gjelder elever. ... 

 

R: De får mer eierforhold til klassemiljøet sitt ved 

hjelp av elevmedvirkning, og jeg ser jo i 

samarbeidsutvalget hvordan det å la elevene få starte 

opp møtene ved å fortelle om hvordan de har det på 

skolen, ting de synes ikke fungerer godt nok, ta dette 

på alvor for senere å komme tilbake til elevrådet og 

forteller om møtet, fungerer bra. De har jo forberedt 

seg sammen med elevrådet på forhånd, så går de ut i 

klassene. Da er det min erfaring at de føler at de blir 

hørt og det er viktig for oss.  

R: Jeg synes at det har vært litt tungt i starten da jeg 

jobba her. Mye fordi det er mye historie her, 

eksempelvis «sånn pleier vi å gjøre det» og det tar 

tid å endre, men jeg føler at vi er godt på vei. Jeg tror 

det skyldes at vi ikke sitter med en lærer alene i 

klassene, men at vi jobber med team og samarbeid. 

Lærerne her må samarbeide. De deler erfaringer og 

R: Samtidig som jeg mener at involvering i egen 

skoledag er viktig i forhold til å bli motiverte med 

hensyn til det vi holder på med. Så tror jeg det er 

viktig at vi har rutiner og tydelige voksne som setter 

grenser. Det tror jeg også at ungdom ønsker å ha. 

Men involvere de å snakke med dem, å være 

lyttende og ha et varmt hjerte, samt sette seg inn i 

elevenes situasjon. Og det tror jeg er egenskaper som 

en god leder må ha. Skolelederen må like å jobbe ut i 

klasserommet. Like å jobbe med elevene, og det er 

kvaliteter som er nødvendig å ha, og ikke at du er en 

mester i matematikk, fysikk eller engelsk. Man må 

like eleven og det er litt av den grunnholdningen 

som jeg tror du må ha. Utfordringene er det å få til 

dette på en god måte. Og dette er jo en stor 

ungdomsskole, så det er det å bruke elevrådet, samt 

lytte til det som kommer fram til elevene. 
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arbeid med hverandre og dette er min jobb som 

rektor, å gi arenaer og muligheter til å dele dette. Når 

jeg ser at noen får det til, la dem få dele dette med de 

andre, så vi dette spre seg fordi lærerne også ser 

nytten av det, og de ser at det fungerer.  

 

R: Jeg tror på at de føler at dette med læringsmiljøet 

generelt på skolen, at når de møter en lærer som er 

villig til å lytte på en rett måte. Slik at det er en 

voksenrolle samtidig som det er en forståelse som 

ungdommene har. Nå er vi i 2018, når jeg selv gikk 

på ungdomsskolen var det helt annerledes. Vi må 

følge med i tiden å tenke etter hva ungdommene 

tenker, som leder i dag. Tenke etter hvordan de har 

det. Og ved et systematisk arbeid i forhold til 

elevmedvirkning, ved å involvere elevene i noe mer 

enn bare elevrådet, så øker det trivselen og det at 

elevene har det bra på skolen. Det synes jeg også at 

skjer på denne skolen hvor 97% av elevene sier at de 

trives godt, eller svært godt på skolen. Dette er jo 

gode tall, og det hadde ikke kommet hvis elevene 

følte at de ikke hadde noe de skulle ha sagt. 

 

I: Dette ser jeg også på din skoles resultater på 

elevundersøkelsen og trivselsdelen. Så du har altså 

tro på at elevmedvirkning er en viktig faktor for det 

psykososiale miljøet? 

R: Absolutt! Og det synes jeg at er helt nødvendig i 

skolen i dag. 
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8.6 Utregningsmodell fra analysen av 
spørreundersøkelsen, diagram 7 og 8. 

 

 

Respondent 

Erfaring 

som rektor 

Er elevmedvirking fokus i 

felles utviklingstid? 

Modified 

score Lederutdanning 

A 1 1 1,00 2 

B 1 3 3 2 

C 1 2 1,97 1 

D 3 3 3 3 

E 1 2 1,97 3 

F 2 2 1,97 2 

G 2 2 2,03 1 

H 1 2 2 2 

I 3 2 2 1 

J 1 2 2,03 1 

K 3 2 1,97 2 

L 2 2 2,05 2 

  
   

  

  1 = 1-5 år 1 = I liten grad 
 

1 = Ingen 

lederutdanning 

  

2 = 6 - 10 

år 2 = I noen grad 
 

2 = 30 - 50 sp 

  

3 = 11 - 15 

år 3 = I stor grad   3 =  95 - 120 p 


