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SAMMANFATTNING 
Syftet med undersökningen har varit att ta reda på vad rektorsyrket innebär både vad det 

gäller arbetsuppgifter och arbetsbelastning såväl som de förväntningar som finns på en 

mellanchef. För att uppnå mitt syfte har jag utfört intervjuer med gymnasierektorer för att på 

så sätt kunna få en bild av uppdraget samt få en bild av hur de upplever arbetsbelastningen. 

 

Resultatet av min undersökning visar, liksom tidigare forskning inom detta område, att 

rektorsrollen är komplex och som mellanchef finns stora förväntningar från olika håll, både 

uppifrån och nedifrån. Stora kunskaper krävs inom en rad olika områden såsom pedagogik, 

ledarskap, budgetarbete samt organisations- och utvecklingsarbete etc. Rektors ansvarområde 

är stort och består av flera bitar; verksamhetsansvar, elevansvar och personalansvar är 

exempel på dessa. 

 

De rektorer som ingår i undersökningen tycker alla att rektorskapet ett intressant och roligt 

yrke med stort ansvar som kräver mod och stor flexibilitet. Av undersökningen framgår att 

respondenterna upplever arbetsbelastningen som för hög och att de inte hinner med det de 

själva har som mål, nämligen att vara pedagogiska ledare i en lärande organisation. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this investigation has been to investigate the profession of headmaster, both 

concerning tasks and workload, as well as the expectations there are on an educational middle 

manager. To achieve this aim I have interviewed headmasters in upper secondary school. 

Through these interviews I was able to compare their views of the mission, and also to see 

how they experience the workload. 

 

In conformity with earlier research of the area, the results of my investigation show that the 

role of a headmaster is complex and as a result of being an educational middle manager, there 

are great expectations from various people, both from those in higher positions as well as 

from lower ones. The profession requires knowledge within a number of areas such as 

pedagogy, leadership and economics. A headmaster also needs to have an organizing ability 

and be prepared to work with development work. A headmaster’s field of responsibility is 

large and consists of many different areas, for example being responsible for students, 

teachers and the organisation as a whole. 

 



 3 

The headmasters in this investigation agree that being a headmaster is an interesting and 

enjoyable profession with much responsibility. It also demands great courage and flexibility. 

The results show that the respondents experience the workload as being too heavy and that 

they do not have time to achieve their personal aims, i.e. being pedagogical leaders in a 

learning environment. 
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1. INLEDNING 

I och med att jag tar min examen som utbildningsledare öppnas dörren till rektorsyrket för 

mig och det är därför mycket intressant att ta reda på vad uppdraget egentligen innebär och 

hur man som skolledare upplever sitt uppdrag. Många frågor har väckts hos mig under 

utbildningen angående skolledarrollen, om vad den innebär och hur den upplevs. Det är dessa 

frågor som är den första utgångspunkten för min undersökning. Den andra utgångspunkten är 

den att forskare skriver om dilemmat att vara mellanchef samt att uppdraget innebär en 

rollöverbelastning. Jag frågar mig om skolledarna själva upplever sitt yrke som ett dilemma 

och om de upplever en rollöverbelastning? 

 

2.  SYFTE 

Syftet med undersökningen är att ta reda på och jämföra den syn några rektorer har på sitt 

uppdrag. Vilka arbetsuppgifter ingår? Hur upplever de den arbetsbelastning och det ansvar 

som vilar på deras axlar? Hinner rektorerna med eller finns en känsla av otillräcklighet och 

hur prioriterar rektor om inte tiden räcker till? Syftet är också att ta reda på huruvida denna 

syn på uppdraget stämmer överens med den syn riksdag, regering, samt kommunen har på 

rektors uppdrag. 

 

3. BAKGRUND 

3.1  Skolan som organisation 

En organisation är ”en planmässig inrättad sammanslutning av personer, vilka har syftet att nå 

vissa mål” skriver Abrahamsson & Andersen (2005) och organisationer bildas på grund av att 

man vill uppnå mål som inte är möjliga att nå på egen hand. I början av 1990-talet genomgick 

den svenska skolan en stor decentralisering som innebar att man gick från regelstyrning till 

resultat- och målstyrning. Decentraliseringen innebar att mycket av den makt staten tidigare 

haft överläts till kommunerna som sedan i sin tur delegerade mycket makt och ansvar till de 

enskilda skolorna. Regering och riksdag har utarbetat nationella styrdokument i form av en 

skollag, läroplaner och kursplaner med mål samt betygskriterier som varje kommun och varje 

enskild skola ska arbeta utifrån. I skollagen finns att läsa om de övergripande mål som gäller 

skolans grundläggande uppdrag. Läroplanen, för gymnasieskolan Lpf 94, anger skolans 

värdegrund och grundläggande riktlinjer och mål som måste följas. På lokal nivå tolkas, 

bearbetas och sätts målen i handling. Kommunerna ska skriva en egen kommunal skolplan 

och varje skola ska ha en lokal arbetsplan. Att ge kommunerna så stor frihet som möjligt och 

att undvika detaljbestämmelser på nationell nivå är en grundidé med resultat- och 
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målstyrningen. Ett ökat inflytande och större ansvar på lokal nivå för såväl skolledare och 

medarbetare som för elever och föräldrar var det politiska motivet till decentraliseringen 1991 

(Utbildningsdepartementet, 2001). Skolan ska vara en organisation som präglas av öppenhet, 

delaktighet och samverkan. I Sverige finns sjutton nationella program och varje nationellt 

program har egna programmål. Varje enskild kurs har i sin tur undervisningsmål samt 

betygskriterier. Demokrati och elevinflytande är två grundstenar i läroplanen. Hela det 

offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund och eleverna ska ha stort inflytande över 

innehåll och upplägg av undervisning och även i skolsituationen i övrigt. 

 

3.2   Skolutveckling 

Skolutveckling kan handla om stora förändringar på organisationsnivå, förändringar på 

gruppnivå eller små förändringar i den dagliga verksamheten på individnivå. Scherp (2005) 

skriver i boken Kvalitetsarbete utifrån ett lärandeperspektiv vad han avser med begreppet 

skolutveckling: 

 

Med skolutveckling avses förändringar som sker på enskilda skolenheter och 

omfattar hela eller större delar av skolans verksamhet. Skolutveckling innebär 

att medvetna och kunskapsbaserade förändringar införlivas i den enskilda 

skolans skolkultur och blir en naturlig del i vardagsrutinerna. 

(Scherp, 2005, s. 7) 

 

I och med decentraliseringen har skolledarens och lärarnas arbetsuppgifter förändrats. Den 

enskilda skolan har idag ett mycket större ansvar men också en mycket större frihet. Denna 

ökade frihet medför i sin tur att den enskilda skolan har ett så kallat frirum att erövra. Berg 

(Berg & Scherp, 2003) skriver att en erövring av frirummet som nu finns är det som 

skolutveckling handlar om. Detta frirum finns mellan de yttre gränserna (styrning från staten) 

och de inre gränserna (styrning från skolledningen) på den enskilda skolan och ger skolan 

möjligheter att bestämma mycket själva. Det gäller att ta reda på var de yttre och de inre 

gränserna går för att sedan se hur frirummet ser ut och hur skolutvecklingen ska gå till. Varje 

skolas skolutveckling blir således individuell och det är den individuella skolkulturen som är 

nyckeln till skolutveckling, menar Berg (1999). Skolkultur kan vara lärarnas informella 

samtal i personalrummet, föräldramöten, schemaläggning, ämneskonferenser etc. Berg menar 

att en och samma skola har många olika kulturer och för att fånga dessa måste man göra 

kulturanalyser. Kulturanalyser är enligt Berg komplicerade på grund av att skolan är komplex 
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och för att lyckas med en kulturanalys vars resultat ger rättvisa är en begränsning till ett fåtal 

områden ett måste. Dalin (1994) beskriver sin syn på skolutveckling och vilka förutsättningar 

som krävs för att skolutveckling skall vara gynnsam. Han menar att en av skolans viktigaste 

uppgifter är att förbereda dagens elever för morgondagens värld. En av de viktigaste 

pedagogiska uppgifterna skolan står inför är att skapa en förståelse hos eleverna om vilka 

konsekvenserna blir för kommande generationer av vårt nuvarande leverne i västvärlden. 

Dalin menar att en förståelse och insikt samt en acceptans av vad vi alla står inför för framtid 

är det viktigaste. Eleverna måste formas till att bli starka, trygga människor med god 

självinsikt. De ska också formas till att ha god problemlösningsförmåga samt goda 

kommunikationskunskaper, enligt Dalin. För att skapa detta krävs nya, modiga idéer, 

kristallklara budskap som motiverar eleven att arbeta med sig själv och andra mot en bättre 

framtid (Dalin, 1994). 

 

Målet med skolutveckling är enligt flera forskare (Dalin, 1993 , Fullan, 2001, Evans, 1996, 

Hopkins, 2001, Scherp, 2002) att skapa en lärande organisation där man har ett 

problembaserat arbetssätt som innebär att man utgår från de problem man stöter på i den 

dagliga verksamheten. Exempel på hur detta kan te sig är på individnivå genom 

medarbetarsamtal, på gruppnivå genom lärande samtal och på organisationsnivå genom 

kompetensutveckling. Forskningen inom skolutvecklingsområdet har resulterat i att de flesta 

forskare idag menar att ett skolutvecklingsarbete ska ha sin utgångspunkt i de problem som 

man upplever i den vardagliga verksamheten på skolan. Scherp (2002) redogör för en 

undersökning vars resultat visar den bild lärare och skolledare ger av vilka faktorer som är 

viktiga för utveckling. Denna bild stämmer dåligt överens med den bild man har på central 

nivå. På lokal nivå är inte skolplaner, verksamhetsplaner eller arbetsplaner något som känns 

viktigt i det vardagliga förändringsarbetet på skolorna men det är det däremot på central nivå. 

Utvärderingar och läroplaner finns med men dessa ses heller inte som speciellt viktiga 

faktorer i skolutvecklingsarbete på den lokala nivån. För läraren själv handlar det istället om 

att förbättra undervisningen och att lösa problem i undervisningen. Skolutveckling är alltså 

problembaserad utifrån ett lärarperspektiv, menar Scherp (2002). Blossing (2003) tar också 

upp detta och anger att en avgörande faktor för att skolutveckling och förbättringsarbete på 

skolor ofta brister är att det praktiskt pedagogiska undervisningsarbetet inte uppmärksammas 

tillräckligt. 
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En forskare som går emot åsikten om att problembaserat lärande är det bästa är Lennart 

Grosin. Grosin (i Berg & Scherp, 2003) anser att utgångspunkten ska vara framgång istället 

för problem. Grosin menar att man ska ha fokus på redan effektiva skolor och kopiera dessa 

skolors arbetssätt. Grosin hävdar att detta är den rätta vägen att gå och kritiserar alltså det 

problembaserade arbetssättet. Han menar att problembaserad skolutveckling är problematisk 

på så vis att man inte kommer åt orsakerna till problemen och att man istället anpassar sig till 

problemen och att då problemen kvarstår. 

 

För att ett utvecklingsarbete ska lyckas är det viktigt att skapa en känsla av delaktighet och 

meningsfullhet hos deltagarna. Som skolledare är det enligt Evans (1996) viktigt att tänka på 

att förändringar ofta skapar motstånd hos medarbetarna till en början. Detta är en helt naturlig 

del hos människan och det man då kan göra som skolledare är att skapa en förståelse och ett 

engagemang hos lärarna i ett tidigt stadium. Att skolledningen har en stor betydelse för 

skolutvecklingen är självklart (Ekholm, Blossing, Scherp, Kåräng, Lindvall, 2000). Många 

skolledare utgår från organisationen som ett sätt att underlätta administrationen istället för att 

utgå från att organisationen är en väg till bestämda pedagogiska inriktningar. Ekholm 

(Ekholm m fl, 2000) behandlar begreppen internt kongurenta och externt kongurenta 

organisationer. Internt kongurenta organisationer innebär en organisation där skolledaren 

understödjer det rådande undervisningsmönstret på skolan (en konservator). Den externt 

kongurenta organisationen leds av en skolledare som underlättar förändring och strävar mot 

ett mer elevaktivt arbetssätt. 

 

3.3   Skolan som lärande organisation. 

I en lärande organisation ligger fokus på såväl skolledares, medarbetares och elevers lärande 

som på de processer genom vilka lärande sker (Utbildningsdepartementet, 2001). Skolan ska 

ha kontinuerlig kontakt med politiker och skolchef då detta skapar större förståelse parterna 

emellan samt att det skapar en medvetenhet hos medarbetarna om hur beslut fattas och om hur 

man kan påverka dessa. Rektor ska finnas med ute i verksamheten och har till uppgift att 

fördjupa, utveckla och utmana lärares förståelse av uppdraget. Detta görs till exempel genom 

att skolledaren ger förutsättningar för möten där dialog och kommunikation kan föras. Det ska 

också finnas möjligheter för reflektion och utvärdering på alla plan. Det är genom 

reflekterande av lärandet och de egna erfarenheterna som utvecklingsarbete sker. Dialog och 

kommunikation är grundläggande för skolutveckling som i sin tur är grundbulten i en lärande 

organisation (Utbildningsdepartementet, 2001).  Det är viktigt att medarbetarna har en djup 
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förståelse för sitt uppdrag och att elevernas förförståelse är utgångspunkten för det fortsatta 

lärandet, ett lärande som hela tiden ska stå i centrum och ske överallt hela tiden. En lärande 

organisation präglas enligt Scherp (2002) av en systematisk utveckling där utveckling och 

lärande sker hela tiden med betoning på att kärnan i lärares arbete består i att leda elevers 

lärande. Elevernas lärande ska ske genom elevaktiva arbetssätt där eleverna tar ansvar i 

lärandeprocessen. En lärandeprocess enligt en lärande organisation sker enligt Scherp (2002) 

på följande sätt: 

 

Figur 3.1 Den lärande organisationen är systematisk och utgångspunkten sker genom en 

problembeskrivning utifrån problem i den vardagliga verksamheten. När problemet är 

identifierat startar en lärprocess där samtal och diskussion är viktiga ingredienser samt att 

man inhämtar erfarenheter, kunskap och information från olika håll, inom och utom 

organisationen, för att sedan komma fram till egna lösningsförslag. Utgångspunkten för 

dessa är alltid den förförståelse som finns och lösningsförslagen värderas inom 

organisationen och leder fram till att beslut på förbättringsåtgärder tas. Kontinuerlig 

uppföljning och utvärdering görs inom organisationen och utifrån resultat från dessa 

uppföljningar och utvärderingar identifieras nya problem. Förförståelsen är en annan och 

utveckling har skett men systemet fortsätter med ny problembeskrivning. 
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3.4   En yrkesroll i förändring 

Varje organisation har ledare av någon sort och en ledares uppgift är att nå organisationens 

uppsatta mål tillsammans med sina medarbetare. En ledare kan inte nå målen på egen hand 

(Abrahamsson & Andersen, 2005).  

”Ledaren är ansvarig för att producera resultat i förhållande till organisationens 

mål, dvs. vara effektiv. Men det är bara medarbetarnas arbetsinsats och 

målgruppens handlingar som kan ge sådana resultat. Ingen ledare kan nå sin 

organisations mål, dvs. vara effektiv bara genom egen arbetsinsats. Om det vore 

möjligt, skulle det inte finnas behov av någon organisation, inte heller av någon 

ledare.” 

(Abrahamsson & Andersen, 2005, sid. 81) 

 

Skolledaryrket har en lång historia där yrket ändrat karaktär och innehåll flera gånger i takt 

med att skolan som organisation förändrats. Den 1 juli 1958 började skolledarskapet kallas ett 

yrke, rektor. Alla skolledare inom den obligatoriska skolan, enhetsskolan och folkskolan 

skulle därmed titulera sig rektor. Rektorer ersatte i och med detta de överlärare som tidigare 

verkat på skolorna vilket innebar att rektorsyrket blev ett yrke i den allmänna skolan och inte 

en bisyssla för lärare (Ekholm m fl., 2000). Att även grundskolans skolledare fick titulera sig 

rektor blev enligt Ekholm m fl. (2000) en utmaning mot den invanda rektorstiteln som 

associerades starkt med hög status och hög bildning. På kort tid efter detta ökade antalet 

rektorer från några hundra till 1200 rektorer (Skolverket, 2000). 

 

Fram till decentraliseringen var rektors främsta uppgift att som statlig ansvarig tjänsteman 

uttolka, tillämpa och övervaka den statliga styrningens detaljerade regelverk (Svedberg, 

2000). Kunskapsbasen för rektor bestod då framförallt av breda och djupa kunskaper om de 

författningar och förordningar som gällde. När sedan decentraliseringen genomfördes 

förändrades rektors roll och arbetsuppgifter. Rektor har idag det yttersta ansvaret för att man 

på skolan lever upp till de mål och styrdokument som finns (Liljeqvist, 1999). Det är också 

rektor som har den yttersta makten på en skola och skolan är precis som alla andra 

organisationer hierarkisk, menar Liljeqvist. Tidigare fanns rektorsområden men dessa har i 

rask takt skrotats för att ersättas av den mer kontinentala principen som innebär att varje 

enskild skola har en eller flera egna rektorer beroende på skolans storlek. Detta har enligt 

Ekholm (Ekholm m fl., 2000) lett till en viss isolering skolledarna emellan och eftersom de nu 

konkurrerar med varandra så satsar man inte på samarbete som man gjorde tidigare (Ekholm 
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m fl. 2000). Marknadstänkande och konkurrens är relativt nya begrepp i skolvärlden men idag 

väldigt viktigt när striden om gymnasieelever blir allt hårdare. 

 

Fullan (i Ekholm m fl., 2000) rekommenderar skolledare att dels sätta sig in i den rådande 

skolkulturen och dels främja lärarnas professionella utveckling. Fullan menar också att det är 

av stor vikt att man som skolledare uttrycker vad man vill, att man gynnar samarbete och att 

man påvisar möjligheter istället för att dela ut olika uppdrag. Administrationen och 

organisationen ska ses som en möjlighet att hålla kontakt med samhället, inte som ett hinder 

(Ekholm m fl., 2000). Rektorskapet har således genomgått en hel del förändringar och 

Ekholm m fl. (2000) sammanfattar vad som varit särskilt betydelsefullt för skolledarskapet 

under senare tid: 

• Decentralisering 

• Kommunens ansvar för genomförande 

• Mål och resultatstyrning 

• Marknadstänkande och konkurrens 

• Ökat inflytande från elever och föräldrar 

• Betoningen av sammanhanget i barnomsorg och skola 

• Sammanförandet av förskola och skola till gemensam förvaltning 

• Ökad betoning av elevaktiva arbetssätt och elevernas ansvar i lärandet 

• Betoning av kärnan i lärares arbete består i att leda elevers lärande. 

(Ekholm m fl. 2000. s, 27) 

 

En expertgrupp lade år 2001 fram en rapport med ett förslag på hur skolledarskapet för 

skolans verksamhet kan förbättras (Utbildningsdepartementet, 2001). Man har i skrivelsen 

valt att fokusera på skolan som en lärande organisation och menar att grundsynen på 

ledarskap måste förändras i skolan. Grundsynen på ledarskap i skolan ska enligt 

expertgruppen vara att man eftersträvar ett demokratiskt, lärande och kommunikativt 

ledarskap. Ett demokratiskt, lärande och kommunikativt ledarskap innebär ett flertal olika 

faktorer. Det demokratiska ledarskapet att skolan har ett demokratiskt uppdrag och att det är 

skolledaren som bär ansvaret för att detta efterlevs på skolan. Det lärande ledarskapet innebär 

att det är skolledarens uppgift att leda lärandet om uppdraget och måste inse att medarbetarna 

möts av nya utmaningar allt eftersom de får nya kunskaper om lärande och utveckling. 

Lärandet utvecklas genom reflektion, tanke- och erfarenhetsbyte tillsammans med andra. Det 

kommunikativa ledarskapet innebär flera olika delar; skolledaren ska utforma en egen 
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ledarskapsdeklaration där skolledaren kommunicerar en vision om skolans utveckling. Det är 

också viktigt att kommunen har en tydlig vision om vad de vill med skolan. Dessa visioner 

ska sedan kommuniceras mellan alla parter, från förvaltningschef och styrelse till medarbetare 

och elever. Det är skolledarens uppgift att skapa utrymme och förutsättningar för dialog kring 

skolans uppdrag. Skolan ska således utvecklas till en lärande organisation och skolledaren ska 

skapa möjlighet för dialog. Dialogen ska föras kring skolans vision och uppdrag 

(Utbildningsdepartementet, 2001).  

 

Hägg och Kouppa skriver i Professionell vägledning – med samtal som redskap (2007) om 

hur viktigt det är att vara en god kommunikatör i dagens samhälle. De skriver också att 

rektorsyrket innebär att man för många olika sorters samtal varje dag och då krävs förmågan 

att föra professionella samtal. Förutom att kunna leda ett samtal ska man också kunna lyssna, 

informera och vägleda sina medarbetare. Hägg och Kouppa (2007) skiljer på privata samtal 

och professionella samtal. De förklarar de två olika typerna av samtal med hjälp av 

samtalstrappor. Den privata samtalstrappan börjar längst ned med vardagsprat och går uppåt 

med diskussion, erfarenhetsutbyte och slutar högst upp med förtroende. Den professionella 

samtalstrappan börjar längst ned med service och fortsätter upp med information, 

undervisning, vägledning och avslutas med psykoterapi högst upp. Som professionell 

samtalsledare ska man företräda en organisation eller ett företag och vara just professionell 

och inte privat, menar Hägg och Kouppa (2007).  

 

Rekryteringen och kompetensutveckling av skolledare har förändrats och forskare menar att 

rekrytering samt kompetensutveckling måste följa samhällets utveckling 

(Utbildningsdepartementet, 2001). Eftersom skolledaryrket blivit mer komplext och 

mångfacetterat krävs idag en bredare kompetens och högre krav på specifik utbildning. I 

granskningsrapporten från Utbildningsdepartementet konstateras att skolledarna ofta saknar 

grundläggande ledarutbildning. Staten bedriver sedan många år en rektorsutbildning och det 

finns även andra ledarskapsutbildningar vid flera högskolor och universitet i Sverige som 

skapar goda förutsättningar att leda en lärande organisation i demokratisk anda på ett 

kommunikativt sätt. 

 

Det ledarskap som expertgruppen förordar är ett förändrat sätt att leda en skola. 

Dialogen, lärandet, kommunikationen och att bygga relationer kommer att vara 

viktiga kännetecken för framtidens ledare. Detta förutsätter självkännedom, 
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empati och social kompetens. Det är viktigt att alla i skolan i dialog kan nå en 

gemensam, fördjupad förståelse av uppdraget samt utveckla arbetsformer och 

arbetssätt för att förverkliga detta. Ett bra ledarskap skapar möten som inbjuder till 

dialog där alla tillåts att bidra med idéer om hur man på bästa sätt utvecklar 

verksamheten. 

(Utbildningsdepartementet, 2001, s. 44). 

 

3.5    Skolledarskapet ur ett genusperspektiv 

Svedberg (2000) skriver att antalet skolledare fördubblats sedan decentraliseringen och att 

kvinnorna nu är i majoritet i ett tidigare mansdominerat yrke. Att så många kvinnor arbetar 

som rektorer idag är en del av det förändrade rekryteringsmönster som finns. En annan del av 

detta är att man idag har en vidare rekryteringsgrund, det är inte som tidigare att det nästan 

bara är lärare av olika slag som rekryteras. Idag rekryterar man även till viss del personal från 

näringslivet, dessa har dock ofta en lärarutbildning i botten, enligt Svedberg (2000). Forskare 

ser positivt på att många av ledarna inom skolvärlden idag är kvinnor och Olofsson menar att 

ledarskapskulturen i skolan kommer att förändras i och med att många av dagens och 

framtidens skolor leds av kvinnor (Ekholm m fl., 2000). Ett hinder för att kvinnor ska lyckas i 

sin skolledarroll kan vara de fördomar och förväntningar som finns. En skolledare förväntas 

till exempel vara man. Forskningsresultat visar på en del samstämmiga resultat och Olofsson 

(i Ekholm m fl., 2000) sammanfattar i sin avhandling svensk forskning kring genus: 

• Kvinnor bryr sig mer om relationer. Kvinnliga skolledare uppfattas som mer 

mänskliga. Kvinnliga skolledare skapar mer gemenskap. 

• Kvinnor betonar mer det pedagogiska ledarskapet, då de ägnar mer tid åt elevvård 

och personalfrågor än männen. 

• Kvinnor undviker inte konflikterna. Många kvinnliga skolledare verkar ha en 

bättre, klarare strategi i konfliktsituationer. Kvinnor verkar ha en bättre förståelse 

för sammanhangen bakom konflikter. 

• Kvinnor ser undervisning och inlärning som huvudsyften. 

• Kvinnor är lugnare och tryggare i sin yrkesutövning och får ofta tyngre 

skolområden än män. 

• Kvinnor är kunnigare i läroplansfrågor och eftersträvar beslutsfattande i 

samverkan. 

• Kvinnor har sina konflikter med centralbyråkraterna, medan manliga oftare har 

sina konflikter med föräldrarna. 
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• Kvinnor har kortare tid vid skrivbordet. 

• Kvinnor för med sig en ny organisationskultur in i skolan. 

• Kvinnorna har en mer demokratisk ledarstil, som ställer krav på att lärarna tar 

aktiv del i beslut som rör skolan. 

(Ekholm m fl. 2000, s. 126) 

 

3.6   Pedagogisk ledare 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, står det att rektor ska vara en pedagogisk 

ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal har rektor det övergripande 

ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de riksgiltiga målen (Lpf 94). Den 

nya rektorsrollen innebär alltså att rektor även ska vara en pedagogisk ledare som genom stort 

ansvar ska leda skolan framåt. Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning skriver i sin 

verksamhetsplan för år 2007 att rektor skall ges möjlighet till att bedriva ett pedagogiskt 

ledarskap (http://www.karlstad.se). De beskriver i en platsannons det pedagogiska ledarskapet 

som att det bygger på att kommunicera, samtala och skapa förutsättningar för bra dialog och 

möten med medarbetare och kollegor. Detta innebär: 

 

• att förankra och verkställa beslut inom rektorsområdet som tas övergripande inom 

skolbyggnaden, inom programområdet, på förvaltningen och i kommunen som helhet 

• att stödja och utveckla medarbetarna inom rektorsområdet 

• att samverka inom och mellan programområdena 

• att följa upp och utvärdera resultat 

(www.platsbanken.se 2/5 2007) 

 

I Kristinehamns kommun har nyligen ett revisionsprojekt presenterats (Kristinehamns 

kommun 2007). Revisionsprojektet bygger på en granskning som visar att det pedagogiska 

ledarskapet inte får en tillräckligt stor plats och prioritet i rektorernas dagliga arbete. 

 

3.7     Skolledarens ansvar 

Rektor har huvudansvaret för att skolans verksamheter utgår från nationella och lokala 

styrdokument samt att skolan uppnår de av Skolverket satta målen. I Läroplanen, Lpf 94 

(Utbildningsdepartementet, 1994), står inget om att skolan skall ledas som en lärande 

organisation men många forskare i området menar att det är ett framgångsrecept till en bra 

skola. På Karlstads-Hammarö gymnasieskola där denna rapports undersökning gjorts har man 
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i skolplanen på kommunnivå bestämt att gymnasieskolan i kommunerna skall bedrivas som 

en lärande organisation (http://www.karlstad.se/gy/namnd_forvaltning/styrdokument/skolplan 

2004-2007.pdf). Det är alltså här rektors ansvar att leda skolan som en lärande organisation. 

Med lärande organisation menas som nämnts ovan en skola som hela tiden aktivt hämtar in ny 

kunskap och följer med i samhällsutvecklingen samt omsätter nya kunskaper i praktiken. 

Senge(1995), som forskat i ämnet, menar att man som skolledare ska skapa 

inlärningssituationen för sina medarbetare samt lyfta fram organisationens grundläggande 

uppgifter samt dess övergripande mål (Ekholm m fl. 2000). 

 

3.8   Skolledarens arbetsbelastning 

Den förändring och utveckling som skett inom skolledaryrket har enligt Svedberg (2000) på 

många sätt och vis varit positiv men har även medfört vissa negativa effekter. Dessa är 

framförallt den höga och ofta orimliga arbetsbelastning som rektorer har idag och som i sin 

tur leder till psykisk ohälsa. Forskning visar dessutom att många rektorer anser att de 

administrativa arbetsuppgifterna tar alldeles för mycket tid (Svedberg, 2000). 

 

Svedberg använder sig av begreppet korstryck (en s k sandwichposition) som syftar på det 

tryck och de förväntningar en rektor utsätts för från olika håll i sin yrkesutövning. Som rektor 

är man dels underordnad och dels överordnad samtidigt som man ska ha föräldrarnas och 

samhällets förtroende (Svedberg, 2000). Kristinehamns kommun (2007) kan i och med det 

revisionsprojekt som presenteras i en revisionsrapport konstatera att det finns stora 

förväntningar från medarbetarnas håll på rektor. Men granskas förväntningarna visar det sig 

att det finns ett ”förväntningsgap” mellan medarbetarnas syn på rektorsrollen och den 

upplevelse medarbetarna har av rektorns arbete idag. Medarbetarnas förväntningar av vad en 

rektor skall vara och vad denne skall ägnas sig åt stämmer inte överens med vad de upplever 

att rektor gör idag. Ekholm m fl. (2000) konstaterar att både lärarnas och skolledarnas 

arbetsuppgifter intensifieras i och med att samhället utvecklats. Svenska skolor har kommit att 

bli moderna organisationer i mångt och mycket men på skolledarsidan har inte mycket skett 

hävdar de. Skolan har mer och mer kommit att bli en organisation som styrs av samhället, av 

marknaden istället för staten. Skolan har blivit mer likt ett vinstdrivande företag där 

konkurrens och kamp om överlevnad råder. Men Ekholm m fl. (2000) menar alltså att 

utvecklingen inte hängt med vad det gäller ledningsstrukturen inom skolan. Ekholm m fl. 

(2000) anger Landstinget som exempel där ledarkåren vuxit i takt med tillväxten i övrigt. De 

har till exempel personalchefer och planeringsavdelningar. 
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3.9    Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning 

Tidigare fanns sex gymnasieskolor i Karlstads och Hammarö gymnasieförvaltning men vid 

årsskiftet 2006 bildades en organisation där man slagit ihop alla Karlstads och Hammarös 

gymnasieskolor till en – Karlstads-Hammarö gymnasieskola. Geografisk sett ser 

organisationen likadan ut som tidigare med många skolbyggnader i olika stadsdelar samt i två 

olika kommuner. Karlstads-Hammarö gymnasieskola består av sex programområden: 

Människa, Teknik, Naturvetenskap, Kultur & samhälle, Service och Vuxenutbildning. 

Nedanstående modell visar hur organisationen ser ut idag: 

 

 
(källa: http://www.karlstad.se/gy/namnd_forvaltning/organisation.shtml) 
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4.  FRÅGESTÄLLNING 

De frågor jag söker svar på är följande:  

• Vad innebär det att vara rektor idag och hur upplever rektor sitt uppdrag?  

• Vilka arbetsuppgifter ingår?  

• Hinner man med eller finns en känsla av otillräcklighet och hur prioriterar rektor om 

tiden inte räcker till?  

• Stämmer rektors syn på sitt uppdrag överens med den syn riksdag, regering samt 

kommunen har på rektors uppdrag? 
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5.  METOD 

Det här är en studie som handlar om att ta reda på arbetsuppgifter som ingår i rektorskapet 

samt jämföra den syn på och upplevelse några rektorer har av sitt uppdrag. Studien handlar 

också om att ta reda på hur de upplever den arbetsbelastning och det ansvar som vilar på deras 

axlar samt ta reda på huruvida denna syn på uppdraget stämmer överens med den syn riksdag, 

regering, samt kommunen har på rektors uppdrag.  

 

5.1 Design 

För att uppnå mitt syfte har jag utfört en fallstudie med fyra gymnasierektorer som är 

verksamma inom en och samma gymnasieskola. Ambitionen har varit att få en ökad förståelse 

och alltså inte att få fram några absoluta sanningar. 

 

5.2 Urval 

Jag har valt att intervjua fyra rektorer. Respondenterna arbetar som rektorer på gymnasienivå i 

en och samma kommun. Respondenterna har intervjuats individuellt i sina arbetsrum. Jag har 

valt att intervjua två kvinnor och två män för att försöka se huruvida kön är något som 

påverkar hur man upplever sitt uppdrag och vilken förståelse man har för detsamma. Jag har 

medvetet valt respondenter från olika program och med olika lång erfarenhet av att arbeta 

som gymnasierektor då även detta kan tänkas påverka upplevelsen och förståelsen för 

uppdraget. 

 

5.3  Genomförande 

Jag har använt mig av en frågeguide som jag arbetat fram utifrån den litteratur jag läst och de 

kunskaper kring rektorskap som den givit mig. Den har konstruerats efter syfte och 

frågeställningar (se bilaga 1). Frågeguiden består av totalt 30 frågor som jag valt att dela upp i 

fyra olika områden; Uppdrag/Ansvarsområden, Tidsåtgång, Skolutveckling samt Arbetsmiljö. 

Att använda sig av så många fasta frågor i stället för en eller ett par stora öppna frågor kan på 

ett sätt styra respondenten vid intervjutillfället i en viss riktning men i detta fall anser jag att 

fasta frågor varit det bästa då jag vid frågeguideskonstruktionen utgått från tidigare forskning 

i området och i denna undersökning söker svar på vissa frågor. Respondenternas syn på de 

olika frågorna inom olika områden ger mig den information jag behöver för att få svar på 

mina frågeställningar och därmed också uppnå mitt syfte med denna undersökning. 

Frågeguiden testades en gång innan jag utförde de riktiga intervjuerna. Testet utfördes med en 
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rektor vars resultat inte finns med i denna rapport. Testet utföll väl och inga ändringar gjordes 

i frågeguiden inför undersökningens fyra intervjuer. 

 

Samtliga intervjuer har ägt rum i februari och mars månad år 2007. Intervjuerna har skett på 

respektive rektors arbetsrum och de har spelats in på band. Det inspelade materialet har sedan 

skrivits ut och varit grund för den analys jag sedan utfört. Analysen har gjorts med hjälp av en 

stor matris som innehåller samtliga av frågeguidens frågor. Utifrån matrisen samt 

intervjuutskrifterna har jag sökt jämföra respondenternas svar för att finna mönster, likheter 

och skillnader som kan skönjas i respondenternas svar kring deras upplevelse och förståelse 

för rektorsuppdraget. De mönster och avvikelser jag kunnat skönja finns redovisade i denna 

rapport. I resultatsammanfattningen besvaras sedan de frågor uppsatsens frågeställning består 

i var och en för sig på ett tydligt kortfattat och klargörande sätt. Till sist diskuteras min egen 

samt andras tidigare forskning i diskussionsdelen. 

 

5.4  Validitet och reliabilitet 

Tidsbegränsningen har gjort att antalet intervjuer inte är helt tillfredsställande och detta har 

påverkat validiteten negativt. Jag hade gärna utfört fler intervjuer för att på så sätt kunna 

säkerställa de mönster jag tycker mig kunna se och de slutsatser jag dragit. Jag har fått svar på  

mina frågor och utifrån den tid som funnits till förfogande och de intervjuer jag utfört så anser 

jag mig ändå kunna ge en bild av hur rektorskapet på gymnasienivå kan upplevas och vilken 

förståelse man kan ha för detsamma. 

 

Undersökningens reliabilitet är god då jag som intervjuare strävat efter att ha en objektiv 

inställning vid intervjuerna samt använt mig av samma frågeguide vid varje intervjutillfälle. 

Samtliga intervjuer har skett under likadan form vad det gäller tid, plats och rum. Intervjuerna 

har spelats in på band vilket är en fördel vid bearbetningen av respondenternas svar. 

 

5.5  Etiskt förhållningssätt 

Jag kontaktade respondenterna per telefon. Respondenterna informerades om vem jag är och 

den utbildning jag går. Jag berättade om syftet med intervjun och de blev samtidigt tillfrågade 

om de ville vara med. Rektorerna kunde således själva avgöra om de ville medverka eller inte. 

Samtliga visade sig vara intresserade varpå datum och tid bokades direkt. 
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Vid intervjutillfället lovade jag respondenterna anonymitet både vid behandling av materialet 

samt vid rapportering. Anonymiteten är viktig då respondenterna i denna undersökning utgör 

en ganska stor del av gymnasierektorerna i kommunen. 
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6.  RESULTAT 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka arbetsuppgifter som ingår i rektorskapet 

samt jämföra den syn på och upplevelse några rektorer har av sitt uppdrag. Syftet är också att 

ta reda på hur de upplever den arbetsbelastning och det ansvar som vilar på deras axlar samt ta 

reda på huruvida denna syn på uppdraget stämmer överens med den syn riksdag, regering, 

samt kommunen har på rektors uppdrag. Nedan följer nu det resultat min undersökning givit. 

 

6.1 Uppdrag och Organisation 

Som rektor är man ansvarig för all verksamhet som sker på skolan och på frågan om vad som 

är viktigast och svårast i verksamhetsansvaret skilde sig svaren åt. Det viktigaste i 

verksamhetsansvaret är enligt R1 att utveckla det program som denne är rektor för. R1 säger 

att den nya organisationen sätter käppar i hjulet för detta då ett och samma program finns på 

två olika skolor och rektorerna för programmet också sitter på olika geografiska platser. 

Anledningen till att programutvecklingen är det viktigaste beror på att konkurrensen är så 

hård och att den befaras bli ännu hårdare då ännu fler friskolor är på väg att startas upp i 

kommunen inom kort. Samtidigt som programmet måste bli mer attraktivt så behöver också 

skolan som en helhet utvecklas. R1 säger: 

”Skolan ska bli ett hus i vardagen. Det handlar om att eleverna inte ska märka att 

rektorerna tillhör olika programområden utan de alla ska mötas av ett förhållningssätt 

som består i att det är samma ordningsregler och förhållningssätt som gäller i stort på 

hela skolan oavsett vilket program man går på skolan.” 

Det viktigaste för R2 är att skapa motivation hos eleverna. R2 menar att motiverade elever 

skapar motiverade lärare. Omotiverade elever däremot gör att lärarna tröttnar och att 

undervisningen hamnar på en låg nivå. Lärarna tappar då det naturliga engagemanget, menar 

R2. ”Det viktigaste för mig är att vara i verksamheten och samtala, allt annat känns onödigt”, 

säger R2. R3 säger att det som är viktigast med verksamhetsansvaret är att se till att 

utbildningen har hög kvalitet och det är rektors ansvar att det är på det sättet. R3 berättar 

under intervjun att denne försöker påverka verksamheten genom att vara med i 

arbetslagsarbetet så mycket som möjligt så att alla tillsammans kan arbeta mot uppställda mål. 

R4 säger att budgeten är det viktigaste. Att få ihop en budget som håller och ger en bra 

verksamhet är en förutsättning för att få elever. Utan elever får skolan heller inga pengar. R4 

säger att skolan har ett tvådelat uppdrag; dels kunskapsutveckling och dels elevens sociala 

utveckling. 
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På frågan om vad som är svårast i verksamhetsansvaret kan endast hälften av rektorerna svara. 

För R2 är svårigheten att skapa motivation i skolan, både bland elever och bland lärare, det 

svåraste. Det stora spannet mellan elevernas kunskaper och motivation är stort och 

problematiskt. För R4 är det svåraste att man som rektor hela tiden måste ligga ett steg före 

verksamheten. En annan svårighet är att man som rektor måste ha kontroll över verksamheten 

samtidigt som man måste släppa över kontrollen till medarbetarna, anser R4. 

 

En annan viktig ansvarsbit är personalansvaret och jag frågade rektorerna hur många 

medarbetare de ansvarar för samt vad ett personalansvar innebär. Rektorerna i 

undersökningen ansvarar för mellan 20 och 30 medarbetare var. Personalansvaret innebär 

enligt respondenterna att man som rektor har huvudansvaret för att medarbetarna gör ett bra 

jobb. Att de har rätt förutsättningar, rätt kompetens, förmåga att samarbeta samt samma mål. 

Ett personalansvar innebär även mycket samtal och möten, såsom utvecklingssamtal, 

lönesamtal och arbetslagsmöten etc. Samtliga respondenter uttrycker även här att samtal är 

bra. R2 talar extra mycket om samtalen här och säger att ”Personalansvar innebär formella 

samtal såsom medarbetarsamtal, men det är ”vardagspratet” som är viktigast. Några små 

samtal på 5-10 minuter motsvarar många medarbetarsamtal.” 

 

R2 berättar att olika medarbetare på en och samma skola har olika anställningskrav och detta 

upplever R2 som problematiskt. Olikheterna består i att medarbetarna arbetar inom olika 

programområden och därmed har olika rektorer som chefer. Medarbetarna har olika 

arbetsuppgifter i sitt uppdrag och ett exempel på detta är att en del medarbetare har varje 

minut fastställd för vad de ska göra och gör de något utöver detta så får de ersättning eller 

nedsättning i sin tjänst. När sedan medarbetarna sitter och diskuterar tillsammans så uppstår 

konflikter kring detta. R2 menar att detta är en del i att läraruppdraget har förändrats. R2, R3 

och R4 talar alla om förändringar i rektorsuppdraget och läraruppdraget, det är framförallt två 

saker. För det första är det svårt att få alla medarbetare att ha samma syn på uppdraget och 

insikt samt förståelse för förändringar. För det andra är det svårt att handskas med att många 

medarbetare upplever att de har en för hög arbetsbelastning och en svår arbetssituation. 

 

Vad det gäller elevansvar så berättar R1 att det inom organisationen är tänkt att varje rektor 

ska ansvara för cirka 400 elever och cirka 30 medarbetare. Det är dock ingen av de 

intervjuade rektorerna som ansvarar för 400 elever utan de har alla ett mindre antal, allt från 

cirka 180 - 350 elever. 



 24 

 

Elevansvaret innebär att rektor har det yttersta ansvaret för att allt fungerar bra och att 

eleverna trivs. R2 säger att elevansvaret innebär motivation och fostran och förklarar detta 

med att en del av skolans ansvar är att fostra eleverna och idag måste vi i skolan skapa 

motivation hos eleverna. R2 säger att brist på motivation hos eleverna relativt ofta är ett 

problem; ”Skolan har låg prioritet för ungdomar idag. Vi har låga intagningspoäng vilket i 

sin tur medför att det finns en mycket stor spännvidd kunskapsmässigt och motivationsmässigt 

i elevgrupperna. Förr petades elever i parti och minut och idag gör vi istället allt vi kan för 

att hålla kvar eleverna på skolan.”  Elevansvaret innebär elevvårdskonferenser och andra 

elevärenden svarar R4. 

 

Vad innebär då det ekonomiska ansvaret i uppdraget? På denna fråga svarar tre rektorer (R2, 

R3 och R4) att ekonomin styr mycket och en rektor (R1) anser inte att ekonomin styr så 

mycket. Samliga är dock ense om att det finns för lite pengar. R2 berättar att han tycker att det 

frustrerande att inte kunna påverka mer än det gör; ”När budgeten är lagd kan man inte styra 

mer på 10 månader. Känslan av att inte kunna påverka mer är påfrestande och jobbig”. Då 

ekonomin styrs av antalet elever är samtliga rektorer ense om att det är viktigt att försöka få 

fler elever till respektive program. Systemet med elevpeng är inte bra tycker R2 då det inte tas 

hänsyn till de mer resurskrävande eleverna. R3 tycker at det finns ett frirum som skulle kunna 

utnyttjas bättre när det handlar om budget. När alla fasta kostnader är betalda så blir det en del 

pengar kvar som kan användas till det rektor och medarbetarna kommer överens om behöver 

prioriteras. Ett annat problem som styrs av ekonomin är att det inte finns tillräckligt med 

utrymme att ekonomiskt kunna kompensera duktiga lärare, menar R2. R4 säger att 

budgetarbetet är viktigt då det är en grundförutsättning att få ihop budgeten om man ska vara 

chef. Annars kan man inte vara chef, säger R4. ”Allt handlar om tid och pengar och när 

pengarna inte räcker till får man prioritera, precis som i hushållsekonomin.” R1, säger att 

ekonomin inte styr så mycket då det inte finns några pengar att styra över. 

 

Upplever respondenterna att deras uppdrag påverkas på något sätt av genus? R1 säger att det 

finns löneskillnader mellan könen och R4 säger att det inte gör det. De övriga tog inte upp 

ämnet. Ingen av rektorerna upplever att de behandlas på något speciellt sätt uppifrån utifrån 

kön men däremot R3 att denne har en känsla av att kvinnor rent generellt sett är mer 

fokuserade på de mänskliga värdena medan män har lättare för att bli administratörer. 
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Samtliga rektorer har arbetat som rektorer i grundskolan innan de blev rektorer i 

gymnasieskolan. Tre av rektorerna i undersökningen har dessutom en lärarbakgrund. 

 

Jag frågar vad som är det roligaste med att vara rektor? Tre av fyra rektorer säger att det är 

friheten som är det bästa med att vara rektor. Alla trivs med att vara rektor. Rektorsuppdraget 

ger makt och möjlighet att påverka; ”Att få vara med och påverka skolverksamheten är det 

bästa och det som lockade mig till att bli rektor,” säger R3. Andra saker som nämns är att det 

är varierande, ansvarsfullt, roligt samt att uppdraget kräver mod. 

 

Jag frågar vad som är det svåraste med att vara rektor? R1 tycker att det svåraste är att 

prioritera rätt bland alla arbetsuppgifter. R4 tycker att stressen och förmågan att kunna ha 

många bollar i luften är det svåraste. R3 säger att det svåraste med rektorskapet är allt tar så 

lång tid i skolvärlden. R2 tycker att det svåraste är att arbeta i processer som inte är färdiga, t 

ex. medarbetarnas arbetstider som det dividerats om i 14 år eller hur man ska komponera ett 

arbetslag. 

 

Vad är då det mest problematiska med rektorsyrket enligt respondenterna? R1 säger att det 

svåraste är att prioritera och att prioritera rätt. R2 anser att det faktum att medarbetare har 

olika anställningskrav beroende på inom vilket programområde de arbetar och vilken chef de 

arbetar för. Att arbeta med ostrukturerade chefskollegor är också en sak som R2 nämner som 

svårt. R3 säger att hela rektorsuppdraget är svårt och komplicerat. Det kräver ett stort 

tålamod. Det svåraste enligt R3 är att ta obekväma beslut. ”Det är viktigt att veta att man kan 

stå för det man gör och att man tänkt igenom de beslut man tar. Som chef kan man inte vara 

kompis med alla och jag tror heller inte att lärarna skulle vilja ha en chef som är kompis med 

alla heller”. R4 tycker att känslan av otillräcklighet är det allra svåraste med 

rektorsuppdraget. 

 

6.2 Pedagogiskt ledarskap 

Jag undrar om respondenterna anser sig vara pedagogiska ledare och vad detta i så fall innebär 

för dem? R1 säger sig inte är en pedagogisk ledare men att denne vill vara det. Anledningen 

till att R1 inte kan säga sig vara en pedagogisk ledare är att det inte finns möjlighet idag. Det 

finns så mycket annat som ingår i uppdraget och som R1 inte kan prioritera bort. Definitionen 

av begreppet är enligt R1 att vara en modern ledare och då kan det handla om vilken 

organisation som helst. R1 säger dessutom att begreppet pedagogisk ledare är lite olyckligt. 
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Anledningen till detta är att begreppet skapar förväntningar hos medarbetarna om att rektor 

ska arbeta mycket med pedagogik och metodik men att detta i själva verket bara är en liten del 

av vad rektorsuppdraget innebär. R1 skulle vilja vara mer tillgänglig ute i verksamheten och 

R1 har en förhoppning att dennes pedagogiska ledarskap ska bli tydligare när organisationen 

blivit lite mer inarbetad. R2 och R4 säger att en rektor skall vara en pedagogisk ledare och de 

säger sig vara pedagogiska ledare. För dem innebär ett pedagogiskt ledarskap flera olika bitar, 

en viktig del i det pedagogiska ledarskapet är enligt R2 och R4 att ge medarbetarna feedback 

för det de gör. En annan viktig del är att finnas med i medarbetarnas pedagogiska diskussioner 

och att ifrågasätta idéer samt sätta ihop dessa idéer med verksamheten i övrigt. R2 och R4 

finns med ute i verksamheten under lektioner. För R3 innebär ett pedagogiskt ledarskap att 

vara närvarande i verksamheten. R3 säger att det var tanken om det pedagogiska ledarskapet 

som lockade med rektorsuppdraget men att detta var en naiv tanke. ”Jag kan se att jag var lite 

naiv när jag fick rektorsjobbet och hade en uppfattning om att jag minsann skulle bli en 

pedagogisk ledare. Sedan försvann jag in på kontoret och satt där med alla papper.” R3 

tycker att detta är problematiskt och skulle verkligen vilja vara mer av en pedagogisk ledare. 

För att komma dit ska R3 fundera mer på vilket uppdrag denne har, vad det innebär och vad 

som ska prioriteras, berättar R3. 

 

6.3 Lärande organisation 

Jag frågade rektorerna om de arbetar i en lärande organisation och vad det innebär i så fall? 

Hos respondenterna finns en ambition om att vara en lärande organisation. R1 och R3 säger 

att de strävar efter och försöker vara en lärande organisation men att detta inte fungerar så bra 

i praktiken. R3 säger att försök pågår men att det blir ”mycket snack och lite verkstad” när det 

handlar om vara en lärande organisation. R4 säger att den skola där denne är chef är en 

lärande organisation i den bemärkelsen att när något sker så lär de sig något utav det samt att 

det systematiska lärandet finns. R2 säger att det är lite svårt att svara på denna fråga då denne 

inte arbetat så länge på sin tjänst. 

 

Samtliga rektorer definierar begreppet lärande organisation på ungefär samma sätt. De menar 

att en lärande organisation som präglas av att man arbetar i arbetslag och utgår från vardagen 

och de problem som råder där. Systematik och ett reflekterande samt att man lär av varandra i 

både med- och motgång kännetecknar också en lärande organisation. Lärande samtal kring till 

exempel uppdraget förespråkas också. R3 nämner Hans-Åke Scherp i sammanhanget men 

tycker att han kan kritiseras för att han säger att styrdokumenten inte har någon som helst 
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betydelse för skolutveckling. R3 menar att det är klart att det är så för man använder sig inte 

av styrdokumenten och då har de heller ingen betydelse. R3 säger sig hålla med Scherp om att 

skolutveckling måste börja i vardagen men att man måste man ha en riktning och en riktning 

som man strävar mot. Vi har ett uppdrag som innebär att vi måste sträva mot de mål som finns 

uppsatta i styrdokumenten. Skolan måste få de långsiktiga målen och de vardagliga 

problemen att hänga ihop. 

 

6.4 Administration 

Alla respondenter uttrycker att de administrativa arbetsuppgifterna är många och att de tar 

mycket tid. De administrativa uppgifterna består i budgetarbete, verksamhetsplanering, 

elevers val, utvärdering såsom kvalitetsredovisningar etc. Samtliga säger att rektorsuppdraget 

till stor del består i administrativt arbete. R1 säger att man i och med omorganisationen dragit 

in på administrativ personal och detta har resulterat i att rektorerna får göra allt själva och så 

är det inte meningen att det ska vara. R1 poängterar att det är väldigt viktigt att stöd och 

service fungerar runt en rektor. 

 

R1, R2 och R4 tar upp mailhantering som en arbetsuppgift som tar mycket tid. R2 säger 

dessutom att det inte känns som ”riktigt arbete”; 

”Mail är en otroligt stor arbetsbörda och många mail är onödiga. Det känns inte som om jag 

arbetar när jag läser och besvarar mail. När jag kommer på morgonen och börjar hantera 

mina inkomna mail så kräver de flesta ett svar. För att kunna svara så behöver jag kanske 

kolla i någon pärm eller prata med någon för att kunna ge ett korrekt svar. Det känns väldigt 

frustrerande ibland för jag vill bara bli färdig så att jag kan börja jobba.” 

 

6.5 Förväntningar 

Jag frågar respondenterna om vem/vilka som har förväntningar på dem som rektorer? R1 

känner inga större förväntningar från föräldrar och elever. R1 säger att eleverna inte verkar 

bry sig så mycket om rektor utan de verkar tycka att rektor ska sköta lärarna och sedan sköter 

lärarna eleverna. R1 berättar om en episod när R1 frågade sina brorsöner om vad de tyckte 

skulle sägas till alla elever första dagen på terminen i höstas. Brorsönerna sade då att R1 

skulle säga att det var viktigt att alla visar respekt för varandra och berätta lite om sig själv, 

”… men sedan är det ju så vet du att det viktigaste är att du sköter lärarna och sedan sköter 

de oss”. Det här, menar R1, säger en hel del om de förväntningar eleverna har på rektorerna. 
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R2, R3 och R4 säger at det finns förväntningar från alla håll. R3 säger att förväntningarna från 

medarbetarna är störst. De har stora förväntningar om att rektor ska ha förståelse för deras 

arbetssituation och uppdrag. Rektor förväntas också kunna ta obekväma beslut. 

 

Hur upplever de då de förväntningar och krav från olika håll som ställs på dem som 

mellanchefer? R1 Säger att det handlar om att vara duktig på att tala om vilka förväntningar 

som är realistiska och vad man faktiskt kan förvänta sig. R2 upplevde förväntningarna som 

stora och jobbiga i början som chef men idag bryr sig R2 inte så mycket om dem. 

Förväntningarna uppifrån är lätta att hantera, säger R2. Sedan handlar det om att styra 

medarbetarna i rätt riktning. Som rektor kan man inte styra uppifrån och ner på medarbetarna 

utan måste stå på medarbetarnas sida i första hand och styra dem uppåt, berättar R2. R3 tycker 

också att denne kan hantera förväntningarna på ett bra sätt. R4 säger att en känsla av 

otillräcklighet ofta infinner sig och säger att man då måste tänka på att man gör så gott man 

kan och att man måste kunna förlåta sig själv för att man inte kan infria allas förväntningar. 

 

6.6 Tidsanvändning 

Hur lång tid ägnar respondenterna åt de olika arbetsuppgifterna? Vad lägger de ner mest/minst 

tid på? Samtliga rektorer svarar att de lägger ner mest tid på formella möten av olika slag. I 

övrigt är det administrativa arbetsuppgifter som tar mest tid. R4 säger att de administrativa 

arbetsuppgifterna är varierande under läsåret vilket R4 upplever som positivt. R3 berättar att 

det finns en enda sak som denne har dåligt samvete för och det är att R3 lägger ner minst tid 

på eleverna. I övrigt är det just bristen på tid till att vara med i verksamheten som 

framkommer under intervjuerna. 

 

Samtal tar mycket tid av arbetsdagen enligt undersökningen. Svaren från respondenterna på 

frågan om vilka olika samtal som ingår i uppdraget visar på att alla fyra rektorerna tycker att 

en stor del av arbetsdagen ägnas åt olika typer av samtal. R3 säger att det ingår ”ett myller av 

samtal” i uppdraget och att cirka 2-3h ägnas åt samtal varje dag, såväl formella som 

informella. Samtalen är av olika slag och kan vara individuella eller i större eller mindre 

grupper. Ofta är samtalen planerade men ofta sker även oplanerade samtal. Rektorerna har 

samtal med sina chefer, rektorskollegor, medarbetarna, eleverna, föräldrar men också andra 

aktörer i samhället. Samtalen är av olika slag och som exempel nämns medarbetarsamtal, 

elevvårdsärenden, lönesamtal med mera. Det är många möten inplanerade i rektorernas 

kalendrar och de flesta sker enligt R4 med medarbetare och elever. R4 säger också att 
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samtalen är en viktig del av uppdraget och att samtalen prioriteras före vissa administrativa 

arbetsuppgifter. R4 säger att ”samtalet leder framåt”. R1 menar också att samtalet är ett 

viktigt verktyg och säger att en kontinuerlig dialog kring läraruppdraget och vilka 

arbetsuppgifter det innebär vore önskvärt då R1 tror att det skulle leda till utveckling framåt. 

Alla fyra rektorer anser att rektorskapet är ett kommunikativt yrke. 

 

R2 berättar att denne anser att det faktum att uppdraget innebär så många samtal är på både 

gott och ont. R2 menar att samtal och möten är jätteviktigt men R2 anser att det sker för 

mycket dokumentation kring alla möten och alla samtal. ”Det går nästan inte att föra ett 

samtal längre utan att ha en dokumentation”, säger R2. R2 berättar vidare att denne har 

Targama som ledsagare och strateg och att Targama inte heller tycker om dokumentation utan 

bygger hela sitt ledarskap på samtal. R2 säger: ”Targama menar att vi håller på att bygga upp 

ett samhälle och en skola på att allt måste dokumenteras och att det är svårt att komma ur 

detta”. 

 

Jag frågar respondenterna hur de upplever sina arbetsuppgifter i förhållande till den tid som 

de har till förfogande? R2 svarar att tiden räcker till men de andra tre rektorerna upplever inte 

att arbetsuppgifterna hinns med under den tid som finns till förfogande. R3 säger att denne 

tror att de andra rektorerna i undersökningen kommer att svara att tiden inte räcker till, då tid 

är en bristvara. R3 säger: ”Det handlar om vilka förväntningar man har på sig själv. 

Rektorsjobbet är ett jobb där man kan jobba ihjäl sig. Jag har kollegor som sitter och jobbar 

på kvällar och helger men som ändå inte får det att går ihop. Det handlar om att man måste 

sätta upp rimliga gränser för sig själv.” R3 säger dessutom att arbetsbördan varierar ganska 

mycket. Även R4 säger att den egna gränssättningen för hur mycket man ska jobba är viktig. 

R4 säger: ”Jag har ett heltidsjobb och då gör jag det jag hinner.” Den övertid som görs av de 

fyra rektorerna noteras och tas ut i ledighet vid senare tillfälle. 

 

En annan viktig fråga kring tidsanvändningen är prioriteringsfrågan. Jag undrar om de 

behöver göra prioriteringar för att få tiden att räcka till? Hur och vad prioriterar 

respondenterna i så fall samt varför prioriterar de just detta? R2 som tidigare sagt att tiden 

som finns till förfogande räcker säger att prioriteringar inte är nödvändiga, men om det ändå 

är något som R2 försöker att prioritera så är det att söka upp medarbetarna i deras vardag för 

att nå vad R2 kallar vardagssamtalet. Här är det alltså samtalet som prioriteras och så är det 

även för R1, R3 och R4. Alla prioriterar samtal och att vara en pedagogisk ledare. R4 säger att 
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rektorsjobbet innehåller mycket prioriteringar och delegeringar. Detta säger även R3 men 

denne uttrycker också att han behöver bli bättre på att prioritera. R3 försöker hela tiden 

prioritera utifrån egna uppsatta mål. Målen talar om vad det är som är det viktigaste och som 

man måste få tid till. Det de försöker prioritera bort och skulle vilja prioritera bort ännu mer är 

administrativa arbetsuppgifter. 

 

Om de upplever att tiden inte räcker till; vilka förändringar anser de då behöver göras? 

R1 säger att funktionen stöd och service måste fungera bättre. Det måste bli tydligt vad som 

ingår i deras uppdrag så att rektorerna kan avlastas en del administrativa arbetsuppgifter. R3 

säger att många av de administrativa arbetsuppgifterna skulle kunna skötas av någon annan. 

R3 anser att rektorerna skulle vinna mycket på att arbeta i arbetslag och tror att det skulle 

spara både tid och energi. I övrigt ges inga förslag på förbättringar. 

 

6.7 Arbetsmiljö 

Rektorerna säger sig vara nöjda med det mesta vad det gäller den fysiska arbetsmiljön men 

några brister framkommer. En sak kommer upp vid samtliga intervjuer och det är den fysiska 

placeringen av kontoret. De anser att de sitter för långt från verksamheten och vill vara 

närmare både elever och medarbetare. Det är också problematiskt att inte ha närheten till 

rektorskollegorna inom samma programområde då dessa idag sitter på olika skolor. R4 saknar 

en expedition och R1 säger att hela skolan skulle behöva en allmän upprustning. Det är viktigt 

att ge eleverna en bra arbetsmiljö, detta är ett sätt att visa dem respekt, menar R1. 

 

Vad det gäller den psykosociala arbetsmiljön så svarar R4 att denne är nöjd med allt i sin 

psykosociala arbetsmiljö medan övriga har en del brister att påpeka. R1, R2 och R3 vill 

uttryckligen arbeta mer i arbetslag eller team. R2 säger att det är en stor brist att rektorer inom 

samma programområde sitter på olika skolor eller i olika byggnader på samma skola. R2 

säger även att denne tycker att rektorsmötena är ostrukturerade och det är dålig ordning. R2 

berättar vidare att denne är på dåligt humör och i obalans när denne kommer hem efter en dag 

med kollegiemöten. R3 säger att det rektorsuppdraget är ganska tufft och stressigt. R4 är som 

sagt nöjd och har inget svar på denna fråga. 

 

Jag frågar respondenterna om de känner sig nöjda och tillfredsställda när de går hem på 

eftermiddagarna? Vad är det som gör att de känner som de gör? Tre av fyra rektorer är oftast 

nöjda när de går hem på eftermiddagarna. R2 är inte nöjd på eftermiddagarna och det beror på 
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den frustration denne upplever när olika rektorers medarbetare har olika arbetsvillkor då detta 

förstör väldigt mycket av dennes arbete. Medarbetare har konflikter sinsemellan samt med 

rektorerna på grund av detta. 

 

6.8 Skolutveckling 

På frågan om vilka olika skolutvecklingsprojekt som bedrivs på skolan svarar R1 att 

skolutvecklingsprojekten på skolan har stannat av lite i och med den stora omorganisationen. 

R1 tror att det finns en stor besvikelse hos medarbetarna vad det gäller skolutveckling. R1 tror 

att de känner att de lagt ner så mycket tid och kraft på olika projekt som sedan fallit. R1 säger 

vidare att en förutsättning för att programmet ska kunna utvecklas är att all verksamhet sker 

och alla rektorer inom samma program verkar på samma fysiska plats. R2, R3 och R4 berättar 

att det pågår olika skolutvecklingsprojekt av olika storlek på de olika skolorna. Två av 

rektorerna säger att de inte tror på stora projekt som berör hela skolan utan tror mer på mindre 

projekt. 

 

Rektorerna är själva inte så involverade i de olika projekten men R2 säger att dennes roll är att 

försöka skapa en positiv anda i personalgruppen då det är och har varit mycket missnöje och 

gnäll bland personalen. R4 medverkar i ett av skolans skolutvecklingsprojekt. R3 och R1 

säger att deras roll i skolutvecklingen är noll just nu. 

 

Jag frågar respondenterna huruvida det finns en gemensam vision på skolan? Hur lyder denna 

i så fall? R1 och R3 säger att det i dagsläget inte existerar någon gemensam vision på skolan. 

R2 säger att visionen är självklar och att en skolanda måste eftersträvas. R2 upplever att 

skolandan är stark hos medarbetarna. Anda, tradition och ledarskap är viktiga bitar i 

visionstänket, säger R2. Samme rektor anser också att för att rektorerna måste se vardagen för 

att kunna vara med och skapa en vision. R4 säger att det finns en vision för Karlstad-

Hammarö gymnasieförvaltning som är: ”En skola – många möjligheter.” Sedan finns en 

vision för programområdet som R4 är en av cheferna för. Programområdesvisionen handlar 

om att de ska kämpa för att få fler elever med naturvetenskaplig bakgrund och att de som läser 

på programmet ska klara av sina studier. 

 

6.9 Kompetensutveckling och Framtid 

I rektors uppdrag ingår ansvaret för medarbetarnas kompetensutveckling men hur mycket styr 

rektorerna över den enskilde medarbetarens kompetensutveckling och hur mycket satsar de 



 32 

egentligen på kompetensutveckling? Rektorerna svarar att de styr över den 

kompetensutveckling som sker på studiedagarna. R1 berättar att denne har öronmärkt 2500 

kronor till varje medarbetares individuella kompetensutveckling. De övriga rektorerna har 

ingen bestämd fast summa till varje medarbetare utan kommer genom samtal fram till var och 

ens behov. R2 säger att ledarskapet är färskvara och något som hela tiden måste anpassas efter 

mottagarna. R2 säger att många medarbetare skulle behöva anpassa sitt ledarskap och 

bemötandet av ungdomar efter dagens mottagare. R3 låter arbetslagen själva bestämma hur 

stor del av budgeten som ska gå till kompetensutveckling och rent generellt satsas det för lite 

på kompetensutveckling, menar R3. Samme rektor förespråkar kompetensutvecklingsplaner 

både på individ- och arbetslagsnivå. Samtliga rektorer ger ändå ett intryck av att vara nöjda 

med den kompetensutveckling som sker. 

 

Rektorernas egen kompetensutveckling är också intressant att få reda på mer om och R1 och 

R3 berättar att de går en kurs i kommunens regi som heter ”Ny som ledare” som de är mycket 

nöjda med. R2 och R4 svarar att de inte kompetensutvecklar sig för tillfället. R4 försöker 

dock vara med på medarbetarnas gemensamma kompetensutveckling då R4 anser att det är 

bra om alla upplever samma sak samtidigt. Samtliga säger att de inte tycker sig ha tid att 

kompetensutveckla sig och att detta är något som de upplever som oroande. 

 

Jag blickar framåt i tiden och frågar hur respondenterna tror att skolan kommer att se ut om 

fem år och samtliga kritiserar då organisationen och tror att förändringar skett i densamma. 

R2 är mycket kritisk och ifrågasätter med viss ironi huruvida skolan finns överhuvudtaget. 

R3 tror att skolan kommer att vara mer öppen mot samhället och att branschkontakten 

kommer att öka. 

 

Bara en av fyra rektorer tror sig arbeta kvar om fem år. Övriga är tveksamma, även om de 

fortfarande kommer att vara rektorer så är det inte säkert att de sitter kvar där de är i 

dagsläget. R2 tror sig inte arbeta kvar om fem år. 
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7.   RESULTATSAMMANFATTNING 

Utifrån det resultat jag redovisat ovan och min frågeställning har jag kategoriserat in 

resultatsammanfattningen nedan i tre olika rubriker.  

 

7.1 Rektorskapets innebörd 

Vad innebär det att vara rektor idag och hur upplever rektor sitt uppdrag? Det är den första 

frågan i min frågeställning och svaret är att rektorsyrket innebär ett stort och brett ansvar som 

upplevs som komplext, tufft, stressigt men roligt i en organisation som enligt respondenterna 

har brister. 

 

7.1.1 Ansvar och arbetsuppgifter 

Rektors ansvar innehåller många olika bitar då denne har det yttersta ansvaret för allt som 

sker på skolan och för alla som finns där. Detta ansvar innefattar inte minst alla elever på 

skolan. Elevansvaret innebär ansvar för varje enskild elevs studier såsom att skapa 

möjligheter till kunskapsinhämtning men också elevernas trivsel på skolan. 

Elevvårdskonferenser och andra elevärenden ingår i detta och är något som respondenterna tar 

upp vid intervjuerna som direkta arbetsuppgifter i elevansvaret. Respondenterna ansvarar för 

färre elever än det enligt R1 tänkta antal på cirka 400 elever inom organisationen Karlstads – 

Hammarö Gymnasieskola då de i praktiken ansvarar för mellan 180-350 elever var. 

 

En annan viktig del av rektorsuppdraget är ansvaret för verksamheten. På frågan vad som är 

viktigast och svårast i verksamhetsansvaret svarar rektorerna olika. R1 säger att 

programutveckling är det viktigaste, R2 att det är att skapa motivation hos eleverna, R3 att 

utveckla och höja kvaliteten på utbildningen och R4 att budgeten är det viktigaste. Det 

svåraste, menar rektorerna, är att hela tiden ligga steget före och vara ajour med vad som 

händer samt att skapa motiverade elever. Det finns en svårighet idag med att elevernas 

förkunskaper samt vilja till kunskapsinhämtning skiljer sig mycket åt. Det är svårt att 

motivera de svaga eleverna och det i sin tur gör att de eleverna med stor motivation bli 

otillfredsställda och tröttnar, därmed blir också de omotiverade. 

 

Ansvaret för medarbetarna delas upp mellan de olika rektorerna på en skola och detta ansvar 

innebär indirekt många samtal och möten. Det är svårt att få alla medarbetare att arbeta med 

deras förståelse av uppdraget. Läraruppdraget är inte statiskt och därför är förståelsen för 
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uppdraget viktig. En annan svårighet i ansvaret för medarbetare är att många upplever att de 

har en för hög arbetsbelastning och en svår arbetssituation. 

 

Respondenterna har en budget att lägga och sedan förhålla sig till. Det är idag relativt hård 

konkurrens mellan kommunala och privata gymnasieskolor och eftersom systemet är 

uppbyggt på att ju fler elever som går på skolan desto mer pengar så är det viktigt att de får så 

många elever som möjligt att söka och sedan att stanna kvar på skolan. Samtliga respondenter 

anser att de har för lite pengar att röra sig med men att det är något de måste förhålla sig till. 

Rektorsrollen har genomgått en stor utveckling och har förändrats på många sätt. Nya 

arbetsuppgifter och större ansvar både vad det gäller skolans ekonomi och verksamhet är 

exempel på detta. 

 

Den stora friheten man som rektor är det bästa med yrket. Andra fördelar som nämns är 

makten och möjligheten att förändra, variationen av arbetsuppgifter samt att det är ett 

ansvarsfullt uppdrag som kräver mod. Att vara rektor tycker alla respondenter är roligt och de 

trivs, men samtidigt är det svårt. Det som är svårast är att prioritera rätt, att ta obekväma 

beslut samt känslan av otillräcklighet. De känner att förväntningarna på dem är stora och att 

dessa förväntningar kommer från flera olika håll, både uppifrån och nedifrån. De största 

förväntningarna upplever de kommer från medarbetarna. Som rektor måste man hela tiden ha 

många bollar i luften samt hela tiden arbeta i ofärdiga processer och system. De lägger ned 

mest tid åt alla formella möten samt administrativa arbetsuppgifter. Minst tid läggs ned på 

elever och att vara med ute verksamheten. 

 

Samtliga rektorer säger att rektorsuppdraget i mångt och mycket handlar om samtal. De säger 

att det är ett kommunikativt yrke och samtliga anser att samtalet är ett viktigt verktyg i 

uppdraget. Samtalen är av olika slag, såväl informella som formella. 

 

I ledarskapet och chefskapet ingår också att utveckla medarbetarna så att de hela tiden har den 

kompetens som krävs för att klara av läraruppdraget på ett så bra sätt som möjligt. 

Respondenterna säger att de styr över den kompetensutveckling som sker de gemensamma 

studiedagarna men att medarbetarna i övrigt styr över sin egen individuella 

kompetensutveckling. De är nöjda med det system som råder för detta. Vad det gäller 

rektorernas egen kompetensutveckling så anser de att detta är något de inte hinner med och att 

detta känns oroande. Två av respondenterna går dock just nu en ledarskapsutbildning i 
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kommunens regi. Samtliga respondenter har arbetat som rektorer i flera år och på andra skolor 

innan de blev gymnasierektorer. 

 

Rektorerna har alla en viss roll i skolutvecklingen men den är inte så stor. Att leda 

skolutveckling är överhuvudtaget inte som något som rektorerna prioriterar särskilt högt idag. 

Det bedrivs olika skolutvecklingsprojekt av varierande omfattning på de olika skolorna men 

rektorerna säger att de inte tror så mycket på stora projekt som involverar hela skolan utan de 

tror mer på mindre projekt. En rektor säger att skolutvecklingen till viss del har stannat upp i 

och med omorganisationen och att detta väckt en besvikelse hos medarbetarna. Huruvida det 

finns en gemensam vision är rektorerna i undersökningen oeniga om. Två av respondenterna 

säger att det inte finns någon gemensam vision och två säger att det finns det. Däremot finns 

ingen nedskriven av alla utarbetad vision. En av rektorerna säger att gymnasieförvaltningen 

har en vision; En skola – många möjligheter. 

 

7.1.2 Organisation 

Organisationen är ny och respondenterna anser att det finns vissa problem med den. Samtliga 

tror att organisationen kommer genomgå en del förändringar under de närmaste åren. Att alla 

tillhör samma gymnasieskola och att ett och samma program finns på flera olika skolor gör att 

rektorer inom samma programområde sitter kilometer och ända upp till mil ifrån varandra rent 

geografiskt sett. Respondenterna anser att det skulle vara enklare om man hade närhet till sina 

kolleger. 

 

På Karlstads – Hammarö gymnasieskola har de olika medarbetarna olika anställningskrav, det 

vill säga att medarbetare på samma skola men inom olika programområden har olika 

arbetsuppgifter inlagt i sin tjänst. En del gör till exempel sina 504 undervisningstimmar och 

inget mer medan andra har fler undervisningstimmar samt medverkar i diverse andra projekt 

som en del av tjänsten. De har också olika mycket styrning för vad som ska ingå i de ordinarie 

arbetsuppgifterna utan kompensation. Detta skapar konflikter mellan medarbetarna vilket är 

problematiskt för rektorerna. 

 

 

7.2 Tid och prioriteringar 

Hinner rektorerna med eller finns en känsla av otillräcklighet och hur prioriterar rektor om 

inte tiden räcker till? Resultatet pekar på att en känsla av otillräcklighet ganska ofta finns hos 
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respondenterna och att arbetsmiljön kunde förbättras såväl fysiskt som psykiskt.. 

Respondenterna prioriterar olika saker. 

 

Det är viktigt att den fysiska arbetsmiljön är bra för alla på skolan och respondenterna är 

nöjda med det mesta vad det gäller den fysiska arbetsmiljön. En sak som de tycker är 

påfrestande och negativ är det faktum att rektorer för samma programområde geografiskt sett 

ibland sitter på en annan skola. Kontoren ligger inte i direkt anslutning till eleverna och 

verksamheten vilket respondenterna inte tycker är bra. 

 

Den psykosociala arbetsmiljön är till viss del bra men mycket kunde vara bättre enligt 

respondenterna. De upplever att deras arbetsdag ofta är tuff och stressig, den präglas allt för 

mycket av administrativt arbete vilket gör att de inte hinner med så mycket mer än just detta. 

En av fyra rektorer upplever att tiden som finns till förfogande räcker till men de övriga tre 

säger att de hela tiden måste prioritera och att de behöver arbeta mer än 40 timmar per vecka. 

Det de försöker prioritera bort är delar av det administrativa arbetet. Samtliga säger att man 

som rektor kan arbeta hur mycket som helst men att det är väldigt viktigt att man sätter egna 

gränser för vad som är rimligt och att man prioriterar det som är viktigast. En av rektorerna 

säger att rent generellt sett tror han att kvinnliga chefer är mer fokuserade på de mänskliga 

värdena medan manliga chefer lättare blir administratörer. I övrigt anser de inte att de 

behandlas på något speciellt sätt utifrån kön. Ett undantag är att en rektor säger att det finns 

löneskillnader mellan manliga och kvinnliga rektorer. 

 

Tre av fyra rektorer i undersökningen känner sig ändå oftast, men inte alltid, nöjda när de 

lämnar arbetet på eftermiddagarna. Den övertid som görs tas ut i ledighet. Bara en av 

respondenterna tror med säkerhet sig arbeta kvar som rektor på den skola där denne arbetar 

idag, två är tveksamma och en tror sig inte arbeta kvar om fem år. 

 

Förslag på förbättringar från respondenterna är att det administrativa arbetet delvis kunde 

skötas av någon annan samt att det måste bli tydligare vad som ingår i rektors uppdrag. Ett 

annat förslag är att rektorer skulle arbeta mer i arbetslag på det vis medarbetarna gör. 

 

7.3 Rektorernas syn vs. riksdag, regering & kommunens syn på uppdraget 

Stämmer rektorernas egen syn på sitt uppdrag överens med den syn riksdag, regering samt 

kommunen har på rektors uppdrag? Enligt kommunen ska rektorerna vara pedagogiska ledare 
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i en lärande organisation men respondenterna i undersökningen känner att de inte kan leva 

upp till detta fullt ut.  

 

Två av rektorerna säger sig vara pedagogiska ledare och de andra två att de skulle vilja vara 

det men att det inte finns möjlighet till det då deras arbetsdag tas upp av så många andra 

arbetsuppgifter. Att vara en pedagogisk ledare innebär för respondenterna att vara med ute i 

verksamheten både i tanke och i handling. Att finnas med i de pedagogiska diskussioner som 

förs bland medarbetarna samt att finnas med när verksamheten bedrivs. Som det är idag 

spenderas mestadels tiden på kontoret som i samtliga fall ligger avskärmade från 

verksamheten, elever och medarbetare. Att vara ledare på en skola innebär mycket 

administrativt arbete och respondenterna säger att mycket av deras tid går åt till alla 

administrativa uppgifter och att detta hindrar dem från att vara pedagogiska ledare. 

 

Ett problembaserat, reflekterande och systematiskt lärande kännetecknar en lärande 

organisation menar respondenterna och en lärande organisation är något de vill vara, men bara 

en av dem kan säga rent ut att denne arbetar i en lärande organisation. Viljan finns hos 

samtliga men i praktiken fungerar det som sagt inte så bra. 
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8.  DISKUSSION 

Diskussionsdelen inleds med en metoddiskussion som följs av en resultatdiskussion.  

Resultatdiskussionen har samma rubriker som resultatsammanfattningen ovan. Här i 

diskussionen kopplas resultatet ihop med litteratur samt mina egna reflektioner och tankar. 

Sist i diskussionsdelen följer förslag till vidare forskning i ämnet. 

 

8.1  Metoddiskussion 

Jag har undersökt vad rektorsuppdraget innebär och hur det upplevs av några verksamma 

gymnasierektorer. Vad innebär det att vara rektor idag och hur upplever rektor sitt uppdrag? 

Vilka arbetsuppgifter ingår? Finns en känsla av otillräcklighet och hur prioriterar de om inte 

tiden räcker till? Stämmer rektorernas syn på sitt uppdrag överens med den syn riksdag, 

regering samt kommunen har på rektorers uppdrag? Undersökningen har ägt rum på Karlstad-

Hammarö gymnasieskola under våren 2007. 

 

Vid granskning av min egen insats anser jag mig ha lyckats ganska väl. Jag har under den 

relativt korta tid som funnits till förfogande (ca 4 mån.) förberett och genomfört intervjuer 

som jag sedan bearbetat och analyserat. Resultatet har sedan sammanställts i denna uppsats 

tillsammans med litteratur och diskussion i ämnet. Hade jag haft mer tid till förfogande hade 

jag naturligtvis kunnat göra fler intervjuer och på så sätt kunnat dra fler slutsatser och se fler 

mönster och skillnader i gymnasierektorers syn på sitt uppdrag samt upplevelsen av 

detsamma, vilket hade känts mer tillfredställande. Angående validiteten så anser jag den vara 

god. Jag har lagt ner mycket arbete på att försöka göra respondenterna rättvisa genom att så 

noggrant som möjligt skriva ut och sedan analysera deras svar. Kontakten mellan mig och 

respondenterna har varit god och jag tror jag fått tillförlitliga svar. Att spela in intervjuerna 

var en bra metod eftersom jag inte behövde koncentrera mig på att skriva utan kunde fokusera 

på att ha intressanta samtal med var och en av respondenterna. Intresset från respondenternas 

sida upplevdes som stort. De talade gärna och mycket om sin arbetssituation och sitt uppdrag. 

Detta gör att jag anser att reliabiliteten är god. 

 

8.2  Rektorskapets innebörd 

Vad innebär det att vara rektor idag och hur upplever rektor sitt uppdrag? Litteratur och 

forskning visar att rektorsrollen har genomgått stora förändringar och utvecklats till ett 

komplext yrke där stora förväntningar från olika håll och mycket ansvar ingår. För att visa 

vad rektorskapet innebär har jag gjort en modell som visar på de olika ansvarområden och 
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arbetsuppgifter som ingår i skolledaryrket idag. Rektorsyrket är komplext vilket nedanstående 

modell visar.  

 

Figur 8.1 Modellen visar rektors funktion, roll och position, verksamhet och styrning.  

 

Ansvarsbiten är stor och innehåller flera olika delar så som modellen visar. Det handlar om 

såväl elev-, personal- och verksamhetsansvar som ekonomiskt ansvar. Som rektor är man 

mellanchef vilket innebär att det finns förväntningar och krav både uppifrån och nedifrån, ett 

så kallat korstryck. Rektor förväntas arbeta som en pedagogisk ledare i en lärande 

organisation med ansvar för skolans utveckling och såväl egen som personalens 

kompetensutveckling. Rektorskapet innebär mycket administrativt arbete vilket gör att det 

enligt respondenterna är svårt att hinna med alla andra bitar som ingår i rektorsuppdraget.  
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Resultatet av denna rapports undersökning visar att alla bitar i modellen inte har samma 

dignitet för rektorerna men det är ändå den verklighet de lever i och måste handskas med i sitt 

uppdrag. Varje rektor måste göra sina egna prioriteringar för att hinna med och som jag nämnt 

ovan så görs dessa prioriteringar olika av olika rektorer.   

 

8.2.1 Ansvar och arbetsuppgifter 

I och med decentraliseringen har rektorsrollen förändrats och rektorerna har fått ett större 

ansvar. Regering och riksdag har delegerat ut mycket ansvar till kommunerna som i sin tur 

delegerat till de enskilda skolorna. På den enskilda skolan är det rektor som har det yttersta 

ansvaret för all verksamhet som bedrivs på skolan. Rektor är också ansvarig för dem som 

sköter den praktiska verksamheten, medarbetarna, samt alla elever på skolan. På frågan om 

vad som är viktigast och svårast i verksamhetsansvaret i min studie svarade alla olika och det 

är intressant. Deras svar ligger på olika nivåer i organisationen. R2 är nere på elevnivå när 

denne svarar att ökad elevmotivation är det viktigaste medan de andra tre rektorerna är uppe 

på organisationsnivå när de svarar att det viktigaste är programutveckling respektive budget. 

Att börja med att försöka skapa fler motiverade elever enligt mig den bästa startpunkten. Det 

innebär också ett problembaserat lärande då man utgår från problem i den dagliga 

verksamheten enligt lärande organisationsprincipen. Motiverade elever är grundbulten för en 

fungerande verksamhet. En fungerande verksamhet är en förutsättning för att nya elever ska 

välja den aktuella skolan och detta är i sin tur en förutsättning för att få pengar. På så vis är 

allt ett system där allt hänger ihop med vartannat. Det är rektors skyldighet att skapa utrymme 

och möjlighet åt medarbetarna för att de ska kunna samtala, fundera och reflektera över hur 

man skapar motiverade elever. 

 

Många lärare upplever en hög arbetsbelastning och i studien framgår att detta är en av de 

personalfrågor som ingår i personalansvaret. Respondenterna upplever att situationen är svår 

då de har en stram budget och då finns inte mycket att göra för att avlasta medarbetarna. 

Enligt resultatet av min undersökning framgår även att medarbetarna inte har samma 

uppfattning om vad som ingår i läraruppdraget. De har olika förståelse för sitt uppdrag. Även 

här så är dialogen ett bra verktyg. Samtala, fundera och reflektera över vilken uppdragssyn 

var och en har. Vad ingår i läraruppdraget? Vad ingår i rektorsuppdraget? Vad är skolans 

uppdrag? Genom samtal kring dessa frågor vinner man respekt och förståelse för varandra. 

Genom sådana samtal kan man skapa en enad motiverad trupp som tillsammans kan arbeta 
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mot samma mål vilket också är en vinst, en stor vinst. Jag övertygad om att motiverade lärare 

ger motiverade elever. 

 

Om man tittar på rektorsrollen ur ett genusperspektiv så kan man se att min undersökning 

visar att genus inte har så stor betydelse för upplevelsen av yrket. En av respondenterna säger 

dock att kvinnor rent generellt sett är mer fokuserade på de mänskliga värdena och det 

stämmer överens med vad forskningen inom området säger. Forskning (Ekholm m fl. 2000) 

pekar just på att kvinnliga skolledare uppfattas som mer mänskliga, skapar en bättre 

gemenskap samt bryr sig mer om mänskliga relationer. 

 

En rektor i dagens skola ska ha pedagogisk insikt. Han eller hon måste dessutom ha goda 

kunskaper i ekonomi, värderingsarbete, personalfrågor, ledarskap, makt- och 

ansvarsfördelning etc. Att vara rektor idag innebär ett stort ansvar och kräver att man kan 

hantera ett komplext uppdrag med stort ansvar. 

 

8.2.2 Organisation 

I januari 2006 infördes en ny organisation som innebär att de tidigare sex olika 

gymnasieskolorna slogs samman till en; Karlstads-Hammarö gymnasieskola. I den nya 

organisationen är skolan uppdelad i sex programområden som geografiskt är utspridda på ett 

mycket stort område i två kommuner. Mellan fyra och sju rektorer arbetar inom respektive 

programområde. En rektor kan idag ha ansvar för verksamhet på vad som tidigare var helt 

skilda skolor och ligger i olika delar av staden. Detta innebär att kolleger har sina kontor 

utspridda i olika stadsdelar och det försvårar självklart samarbete dem emellan. I 

undersökningen svarar respondenterna att just den geografiska spridningen mellan kolleger är 

ett problem och att de gärna skulle vilja se en förändring. 

 

De konflikter som finns på grund av att medarbetarna har olika anställningsvillkor beroende 

på vem som är deras chef och beroende på inom vilket programområde de är anställda måste 

förstås rättas till. Detta är något hela rektorskollegiet skulle behöva lyfta upp till ytan och 

diskutera. De skulle behöva komma överens om en gemensam policy eller åtminstone kunna 

motivera sitt beslut om att ha olika anställningsvillkor. 

 

Samhället har utvecklats och gör så hela tiden i rask takt. Skolan måste följa med i 

utvecklingen då skolan inte är en egen ö utan en del av det samhälle vari den finns och verkar. 
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Skolan är idag vinstdrivande och utsätts idag för konkurrens, likt ett privat företag. Ekholm 

(2000) menar dock att ledningsstrukturen inte hängt med i samma utvecklingstakt som resten 

av skolan utan halkat efter. Han gör en intressant jämförelse mellan skola och landsting där 

han pekar på att man inom Landstingets ledningsorganisation har både personalchefer och 

planeringsavdelningar medan man inom skolan har rektor till alla ansvarsområden och 

arbetsuppgifter. Varför inte skapa liknade förutsättningar inom skolan? Genom att utveckla 

chefsrollen inom skolan skulle statusen för yrket öka och då automatiskt leda till att 

rekryteringen skulle kunna bli mer konkurrenskraftig. Detta i sin tur skulle leda till att skolan 

på så vis skulle få chefer med god ledarutbildning, vilket idag inte alltid är fallet. De rektorer 

som deltagit i min studie, liksom många andra rektorer, är ursprungligen lärare som sedan 

uppgraderats till högre tjänster. Dessa har en rektorsutbildning men så är ju tyvärr inte alltid 

fallet i dag. Jag tror också att man genom en omorganisation där man delar upp ansvarsbitarna 

skulle kunna ta bort stora delar av det ”förväntningsgap” som idag finns mellan vad 

medarbetarna förväntar sig att rektor skall ägna sin tid åt och vad de upplever att denne 

egentligen ägnar tiden åt. Medarbetarna förväntar sig att rektor skall vara en pedagogisk 

ledare men de upplever att det är det rektor minst av allt är i praktiken (Kristinehamns 

kommun, 2007). Detta är förväntningar som rektorerna i min studie också upplever och vill 

tillfredsställa men de upplever själva att möjligheter till detta tyvärr inte finns idag på grund 

av att arbetsbelastningen är för hög. 

 

Att ha en attraktiv utbildning med motiverade elever är viktigt i dag när konkurrensen är hård 

och den tenderar att bli ännu hårdare i och med att ett flertal privata gymnasieskolor startats 

och ytterliggare planerar att startas upp i kommunen inom kort. För att få en attraktiv 

utbildning är det viktigt att ha en långsiktig planering, strategi och gemensam vision. Det är 

viktigt att få medarbetarna att tillsammans sträva mot samma mål. De flesta forskare som 

bedriver forskning inom området skolutveckling visar, med undantag för Grosin, att 

problembaserat lärande där man utgår från de problem man stöter på i det vardagliga arbetet 

är den mest framgångsrika metoden för skolutveckling.  Scherps (2002) undersökning vars 

resultat visar på att bilden som skolledare och lärare har av vilka faktorer som är viktiga för 

skolutveckling inte stämmer överens säger ganska mycket om att det pedagogiska ledarskapet 

brister likväl som skapandet av en lärande organisation. Även Blossing (2003) lyfter fram det 

praktiska pedagogiska arbetet som något som borde uppmärksammas mer. Ekholm m fl. 

(2000) skriver om två olika pedagogiska inriktningar som han kallar internt kongurenta 

organisationer (konserverande) och externt kongurenta organisationer (nyskapande och 
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nytänkande). I min studie framgår att R2 vill leda en externt kongurent organisation då denne 

vill skapa förändring och söker underlätta för detta i det vardagliga arbetet. R4 däremot 

ifrågasätter inte alls lika mycket utan understödjer det rådande undervisningsmönstret på 

skolan, dvs. en internt kongurent organisation. Nu arbetar dessa rektorer inom samma 

organisation och då skapas konflikter mellan såväl medarbetare som rektorer. 

 

8.3 Tid och prioriteringar 

Hinner rektorerna med eller finns en känsla av otillräcklighet och hur prioriterar rektor om 

inte tiden räcker till? Arbetsmiljön för rektorerna måste förbättras då de upplever att den 

fysiska men framför allt den psykosociala arbetsmiljön har stora brister. Det är bara en av 

respondenterna som med säkerhet kan säga sig tro arbeta kvar på samma arbetsplats om fem 

år. Orsaken till att de andra är tveksamma till att arbeta kvar någon längre period är just att 

den psykosociala arbetsmiljön är så tuff. De trivs dock med att vara rektorer då de anser det 

vara ett utmanade och roligt yrke. De säger att det är ett yrke med stor frihet och makt, vilket 

inspirerar dem. Den dåliga psykosociala arbetsmiljön består i en frustrerande känsla av 

otillräcklighet och en känsla av att aldrig hinna med. De känner sig oftast nöjda på 

eftermiddagarna då de går hem från jobbet men då har de tvingats göra många prioriteringar 

och ofta arbetat fler timmar än vad som är beräknat per dag. De har försakat det de vill mest, 

nämligen att vara synliga. Istället har de med största sannolikhet suttit på sina rum och tagit 

hand om de allra viktigaste administrativa sysslorna för dagen. En positiv aspekt är att de 

försöker ta ut all övertid i ledighet. Jag frågar mig dock hur ofta det i verkligheten finns 

möjlighet till det? 

 

Undersökningen som gjordes angående rektorsrollen i Kristinehamns kommun (2007) visar, 

liksom min undersökning, att det pedagogiska ledarskapet blir lidande på grund av andra 

arbetsuppgifter. I denna undersökning har en stor mängd av kommunens medarbetare samt 

rektorer besvarat en enkät och enligt resultatet upplever medarbetarna att det som rektor i 

praktiken ägnar mest tid åt idag är externa möten, allmän administration, fördelning av 

resurser, schemaläggning och lokalfrågor samt egen utveckling. På frågan vad medarbetarna 

tycker borde betraktas som de viktigaste pedagogiska ledningsfrågorna svarar de att initiera 

och stödja lokalt utvecklingsarbete, hävda mål- och riktlinjer och förverkligandet av dessa är 

viktigt. Även kompetensutveckling av personalen, initiera och leda uppföljning och utvärdera, 

fördela resurser samt personalvård är sådant som medarbetarna anser vara de viktigaste 

ledningsfrågorna. I rapporten konstateras i och med detta att överensstämmelsen mellan vad 
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personalen anser är viktiga pedagogiska ledningsfrågor och vad man uppfattar att rektor ägnar 

mest tid åt skiljer sig åt (Kristinehamns kommun 2007). Precis som i min studies resultat så 

uttrycker KPMG som utfört ovanstående undersökning åt Kristinehamns kommun att en 

förutsättning för ett pedagogiskt ledarskap är rektorerna måste ges möjlighet att närvara och 

delta i verksamheten men att detta inte speglar dagens verklighet. Det faktum att rektorerna 

inte leder skolutvecklingen i särskild stor utsträckning beror kanske på att de anser att det är 

något som medarbetarna ska sköta i första hand (vilket de också gör) och beror det i sin tur på 

att det för rektorerna inte finns tid för detta? Återigen så har rektorerna svårt att hinna med de 

administrativa arbetsuppgifterna och den tid de får över efter att dessa är avklarade går till att 

stilla det dåliga samvetet över att de inte hinner vara pedagogiska ledare. Då kanske inte 

orken finns till att planera, organisera och utvärdera skolutveckling finns? Detta borde dock 

vara prioriterat anser jag.  Med det ökade ansvaret som decentraliseringen medförde kom 

också en större frihet. Berg (2003) skriver om att skolan har ett frirum att erövra och hur detta 

sker på Karlstads-Hammarö gymnasieskola framgår inte i min undersökning då rektorerna 

inte är särskilt involverade i skolutvecklingen. Skolutvecklingen sköts av medarbetarna i 

första hand. Att erövra frirummet är ju det som är skolutveckling menar Berg och Scherp 

(2003) och då måste rektor skapa förutsättningar för detta. Att ge tid och möjlighet till dialog 

är vägen att gå om man ska lyckas med detta. Att föra samtal kring skolans vision och 

uppdrag leder till skolutveckling, erövring av frirummet samt är ett led i skapandet av en 

lärande organisation. Resultatet i den rapport en expertgrupp lade fram år 2001 

(Utbildningsdepartementet) pekar på detsamma. 

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att om rektor ska lyckas med sitt uppdrag innebär det 

att prioriteringar måste göras och detta i sin tur innebär att rektor behöver avlastning. Det de 

rektorer som ingår i undersökningen vill få till stånd för att få en bättre arbetsmiljö är att de 

ska kunna avlastas från delar av det administrativa arbetet samt att de rent geografiskt kan 

arbeta närmare sina kolleger, medarbetare samt elever. Idag upplever rektorerna stress och 

höga förväntningar från olika håll som är svåra att leva upp till. De upplever även att de är 

isolerade från kolleger och verksamhet geografiskt sett.  

 

8.4 Rektorernas syn vs. riksdag, regering och kommunens syn på rektors   

uppdrag 

Stämmer rektorernas egen syn på sitt uppdrag överens med den syn riksdag, regering samt 

kommunen har på rektors uppdrag? I och med omorganisationen på Karlstads-Hammarö 
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gymnasieskola har man dragit in på administrativ personal vilket klingar illa med att man 

uppifrån vill ha ut rektorerna i verksamheten och bort från skrivbordet. Detta har fått motsatt 

effekt och konsekvensen har blivit att rektorerna får ännu svårare att hinna med det 

pedagogiska ledarskapet. Det pedagogiska ledarskapet får enligt min studie inte tillräckligt 

stor prioritet i det dagliga arbetet. Orsaker till detta tror jag kan vara kopplat till hög 

arbetsbelastning på grund av förändrade förutsättningar och förändrade arbetsuppgifter. 

Rektorerna i denna studie säger att de vill vara pedagogiska ledare och de säger också att de 

vill komma närmare den praktiska verksamheten. Uppdraget blir en kollision av 

administration och pedagogiskt ledarskap. En lösning på problemet kan vara att avlasta rektor 

med antingen det pedagogiska ledarskapet eller delar av de administrativa arbetsuppgifterna. 

 

Hur ska rektor kunna driva ett utvecklingsarbete i den arbetsmiljö som råder idag och som 

beskrivs ovan? Scherp (2002) redogör för en undersökning som visar på att rektorer och 

medarbetare menar olika saker när de talar om vad som är viktiga skolutvecklingsområden 

och det är ju inte så konstigt då de ser helt olika världar. Ska rektorerna få insikt i 

vardagsproblemen som är en förutsättning och grundbult för att driva en lärande organisation, 

vilket i sin tur är det Karlstads-Hammarö gymnasieskola ämnar göra, måste rektor vara med 

ute i verksamheten och inte sitta på kontoret med arbetsplaner och andra dokument. Det är ju 

just det här som rektorerna i min undersökning också uttrycker, de vill vara delaktiga och 

närvarande. Som rektor har man förhoppningsvis en massa visioner om hur man vill utveckla 

sin skola eller sitt programområde och min fasta övertygelse är att det är viktigt att man som 

rektor arbetar långsiktigt och systematiskt med utvecklingsarbeten. Det får inte bli snuttifierat 

och utan varken mening eller mål. Det leder till att det inte upplevs som meningsfullt och 

något som man vill lägga ner kraft och energi på som medarbetare. Berg (2003) menar att 

medarbetarnas engagemang samt att man utgår från den enskilda skolans kultur är två 

förutsättningar för att utvecklingsarbete ska lyckas. Ett lyckat skolutvecklingsarbete kräver 

alltså mycket tid till såväl planering, initiering, implementering och institutionalisering och 

ska man lyckas med det krävs en rektor som har tid och möjlighet till att driva ett systematiskt 

och långsiktigt utvecklingsarbete. Kommunen och skolan får helt enkelt den rektor de betalar 

för! 

 

8.5  Förslag till vidare forskning 

Det finns en tradition av att det ofta är lärare som blir rektorer men vissa tendenser tyder på 

att det idag börjar förändras och att man idag söker även utanför skolvärlden vid rekrytering.  
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Det faktum att rektorskapet har förändrats och blivit mer komplext och mångfacetterat har lett 

till att kompetens- och kunskapskraven på en rektor har förändrats. I Utbildningsdeparte-

mentets granskningsrapport (2001) konstateras häpnadsväckande dock att skolledare ofta 

saknar grundläggande ledarutbildning. Det vore intressant att ta reda på vilken utbildning och 

arbetslivserfarenhet rektorer har i en kommun idag. Hur skulle en annan utbildning och 

eventuellt andra krav vid anställning påverka rektorsarbetet och chefskapet? Går det att 

jämföra rektorskapet med andra ledningsarbeten på alla plan, i så fall kanske rekrytering 

skulle ske på samma sätt inom skolan som inom den privata sektorn? 
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BILAGA 1 
 
FRÅGEGUIDE 

 
Uppdrag/Ansvarsområden 

 
1. Vilka olika samtal ingår i ditt uppdrag? 
2. Vad innebär ditt elevansvar? Hur många elever har du ansvar för? 
3. Vad är viktigast i ditt verksamhetsansvar? Vad är svårast? 
4. Vad innebär ditt personalansvar? Hur många medarbetare har du ansvar för? 
5. Vilka olika administrativa uppgifter ingår i ditt uppdrag? 
6. Vad innebär ditt ekonomiska ansvar i uppdraget? 
7. I hur stor del styr ekonomin verksamheten? 
8. Är du en pedagogisk ledare och vad innebär det i så fall? 
9. Är denna skola en lärande organisation och vad innebär det i så fall? 
10. Styr du dina medarbetares kompetensutveckling? Hur mycket satsar ni på 

kompetensutveckling för medarbetarna? 
11. Hur ser din egen kompetensutveckling ut? 
12. Vad i ditt yrkesutövande har du mest problem med? 

 
Tidsåtgång 
 

1. Hur lång tid ägnas åt de olika arbetsuppgifterna? Vad lägger du ner mest/minst tid på? 
2. Hur upplever du dina arbetsuppgifter i förhållande till den tid du har till förfogande? 
3. Behöver du prioritera? Vad prioriterar du? Varför? 
4. Om du upplever att tiden inte räcker till; vilka förändringar anser du behöver göras? 
5. Känner du dig nöjd och tillfredsställd när du går hem på eftermiddagarna? Vad är det 

som gör att du känner så som du gör? 
 
Skolutveckling 
 

1. Vilka skolutvecklingsprojekt bedrivs idag på skolan? 
2. Vilken är din roll i den lokala skolutvecklingen? 
3. Finns en gemensam vision på skolan? Hur lyder denna i så fall? 

 
Arbetsmiljö 
 

1. Vem/vilka har förväntningar på dig som rektor? 
2. Hur upplever du de förväntningar och krav från olika håll som ställs på dig som 

mellanchef? 
3. Hur påverkas ditt uppdrag av att du är man/kvinna? 
4. Vilken bakgrund har du? Utbildning, erfarenheter? 
5. Vad i din fysiska arbetsmiljö är bra? 
6. Vad finns det för brister i din fysiska arbetsmiljö? 
7. Vad i din psykosociala är bra? 
8. Vad finns det för brister i din psykosociala arbetsmiljö? 
9. Vad är det bästa med att vara skolledare? 
10. Vad är det svåraste med att vara skolledare? 
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