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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga föreställningen av rektors pedagogiska 
uppdrag hos rektor och lärare på högstadieskolorna i Dalsland utifrån rektorernas 
föreställning av sitt uppdrag som pedagogisk ledare ur ett statligt-, kommunalt-, elev- 
och personalperspektiv. Som utgångspunkt användes de delar ur skolans 
styrdokument; skollag, grundskoleförordning och läroplan som nämner rektors roll 
vad gäller ansvar och pedagogisk ledning (bilaga 1).  
 
Studien omfattar samtliga kommuners skolor för år 7 - 9 i Dalsland och initierades 
genom e-postkontakt med berörda förvaltningschefer, vilka tillfrågades om 
möjligheten att genomföra undersökningen. Därefter följde intervjuer av rektorer med 
hjälp av förståelsekartor, vilka utmynnade i påståenden. Dessa påståenden ligger till 
grund för enkätundersökningen, som vände sig till samtliga lärare för år 7 – 9 på 
berörda skolor. 
 
Generellt höll de flesta lärarna med rektorerna i deras påståenden, men i frågor som 
berör framför allt rektors delaktighet i olika undervisningssammanhang varierar  
rektorernas och lärarnas föreställning om rektors uppdrag som pedagogisk ledare.  
 
I studien har jag vidare tagit del av litteratur kring chefsroll och pedagogiskt ledarskap 
utifrån både ett historiskt och samtida perspektiv. 
 
Studien relaterar till vald litteratur och resultat av enkät och visar på en för skolledare 
otydlig och svårtolkad arbetsbeskrivning i förhållande till personalens och 
omgivningens uttalade krav på rektor som chef och pedagogisk ledare. 
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Abstract 
 
The purpose of this essay is to outline the conception of principals’ pedagogic 
assignment amongst principals and teachers at all schools year 7-9 in Dalsland from 
the principals’ conception of their assignment as pedagogic leaders from the point of 
view of the public sector, the municipality, students and faculty.  As a starting point 
the portions of the school constitution; school law, elementary school ordinance and 
teaching plan which discusses the principal’s role regarding responsibility and 
pedagogic leadership (appendix 1), were used. 
 
This study encompasses all schools year 7-9 in Dalsland and was initiated via e-mail 
contact with relevant administrative managers with whom inquiries were made 
regarding an opportunity to complete the survey.  Subsequently interviews with 
principals were conducted using mind-map to assist; such interviews lead to certain 
statements.  These statements formed the basis for the survey which was distributed 
to all teachers for year 7-9 at all included schools. 
 
In general, the majority of the teachers agreed with the principals’ statements, 
although for topics that primarily relate to principals’ participation in teaching, the 
conception of the principal’s pedagogic assignment differ among teachers and 
principals. 
 
Furthermore, I have included in the study literature around the manager role and 
pedagogic leadership from both an historical as well as a temporary perspective. 
 
The study is based on selected literature and the result of the survey performed and 
indicates that the principal has a job description that is vague and difficult to interpret 
as it relates to the demands on the principal as a manager and a pedagogic leader, 
as stated by faculty and surroundings. 
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2. Inledning 
2.1 Skolans roll i samhället 
 
Dalsland är ett litet landskap med ca 50 000 invånare fördelade på fem kommuner; 
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål med endast en skola för de 
högre årskurserna (7 - 9) på varje ort (Dalslands kommunförbund). 
Berörda skolors rektorer har sedan i slutet av 1990-talet, mer eller mindre 
regelbundet, träffats i ett nätverk med syfte att utbyta erfarenheter kring rektors roll 
och uppdrag samt skolans utveckling. Träffarna har även lett till idéutbyte och tankar 
om ett utökat samarbete i framtiden, bl a vad gäller elever i behov av särskilt stöd 
och kompetensutveckling av personal; framförallt inom det ämnesdidaktiska området. 
Skolan har en viktig roll i utvecklingen av landskapet vilket drabbats hårt av 
nedläggning och utflyttning av företag samt minskat befolkningsunderlag. Kraven på 
skolan ökar och skolan har också blivit en arena för många intressenter. I denna 
dynamiska samhällsutveckling är det intressant att se på rektorsuppdraget och dess 
styrning av framförallt skolans styrdokument; skollag, grundskoleförordning och 
läroplan (bilaga 1) men även av övrig lagstiftning, som t ex arbetsmiljölagen och 
lagen om jämställdhet. 

 
 

3. Bakgrund och syfte 
 
Min bakgrund som lärare och skolledare / rektor, men även mina ledarerfarenheter 
inom ramen för mitt idrottsutövande, har gett mig anledning att reflektera över chefs- 
och ledarrollen och bidragit till formuleringen av syftet med mitt arbete. 
 
Vilken föreställning har rektorerna av sitt uppdrag som pedagogisk ledare? Vilken 
föreställning har lärare av rektors uppdrag som pedagogiska ledare utifrån rektors 
föreställning av sitt uppdrag som pedagogisk ledare? Dessa frågeställningar är 
utgångspunkt för min uppsats, baserad på intervjuer av rektorer och lärarenkäter, 
vilka tillsammans utgör forskningsområdet. 
 
Anledningen till att jag har valt rektorer och lärare i Dalsland grundar sig på mina 
tidigare etablerade kontakter med berörda rektorer inom nätverket samt möjligheten 
att praktiskt genomföra undersökningen i ett avgränsat område; skolor för de högre 
årskurserna i Dalsland. 
 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga rektors och lärares föreställning av rektors 
uppdrag som pedagogisk ledare på skolorna för de högre årskurserna i Dalsland. 
 
Bilden illustrerar syftet med studien. 

 
Rektors uppdrag som pedagogisk ledare 

 
 
 
Rektors föreställning    Lärarnas föreställning 
av uppdraget     av uppdraget 
 
Figur 1 Rektors uppdrag som pedagogisk ledare      

 



 8

4. Litteraturgenomgång 
4.1 Historik 
 
Statens offentliga utredningar presenterade 2004 sitt betänkande av 
forskningsrapporten ”Utredningen om skolans ledningsstruktur” där man ägnar ett 
helt kapitel åt rektor, rektors funktion och roll i gårdagens och dagens skola. Jag har 
ur denna skrift valt att ta del av historiken kring rektorsrollen, men även inkluderat 
annan forskning för att ge en bakgrund till rektor som pedagogisk ledare i dagens 
skola. 
 
Benämningen rektor står för ”den som styr” och är här i Sverige ett från medeltiden 
känt begrepp som anger den person vid domkyrkan som ansvarade för de domskolor 
som utbildade präster. Ännu på 1800-talet var rektorerna få till antalet och hade en 
akademisk bakgrund. De värden som bar upp rektorskapet var lärdom, bildning och 
kultur. Rektor var den person som hade högst akademisk utbildning. 
Folkskolestadgan kom till stånd 1842 och innebar att antalet skolor i Sverige ökade 
och därmed även antalet ledare. Tidens chefskap utfördes av folkskoleinspektörer 
som kunde vara endera statligt eller kommunalt anställda ”förstelärare”, överlärare 
eller skolföreståndare. Deras främsta uppgift var administration samt att vara skolans 
auktoritet. I mitten av 1900-talet integrerades folkskolan med realskolan och krav 
ställdes på en rektor som skulle genomföra reformer; den statliga politikens 
ambassadör i skolan. 
 
År 1958 beslutade man att även kalla de lägre skolformernas ledare för rektor, vilket 
gjorde att antalet rektorer ökade till två tusen personer med två olika inriktningar. En 
inriktning anknöt till de gamla läroverksrektorerna och betonade rektors traditionella 
och kulturella uppgift samt den akademiska basen. Den andra anknöt till de nya 
rektorerna med rötter i den gamla folkskolan och enhetsskolan. År 1966 bildades den 
gemensamma kårorganisationen Skolledarförbundet. Vid den här tidpunkten kom 
man fram till att det behövdes en särskild skolledarutbildning med inriktning mot 
administrationsteknik, jämförande pedagogik, elevvärderingsfrågor samt 
skolsociologi. 1970-talets debatt om skolan kom att handla om SIA-utredningen 
(skolans inre arbete) där man ville bort från den starka regelstyrningen av skolan och 
istället decentralisera arbetet utifrån en målstyrning. Man ville att rektor istället för att 
arbeta med kontroll och auktoritet skulle arbeta med ett pedagogiskt ledarskap. Med 
detta menade man ”att i det allmänt administrativa arbetet göra goda pedagogiska 
bedömningar” där det pedagogiska ledarskapet inte skulle uppfattas som en motsats 
till de administrativa uppgifterna. Enligt SIA-utredningen var skolledarutbildningen det 
lämpligaste styrmedlet av rektor. Den skulle bidra till att implementera en gemensam 
pedagogisk grund- och helhetssyn. Rektor skulle vara en demokratisk ledare och 
kännetecknas av närhet, omsorg och inkännande. Under den här perioden försvann 
den sociala, akademiska och lönemässiga statusen från rektorsrollen.  
 
Under 1980-talet uppmärksammades rektorsrollens minskade status av de fackliga 
organisationerna och andra intressenter varför man försökte åstadkomma en 
professionalisering av skolledaryrket. 1994 kom den statliga Rektorsutbildningen 
igång efter segdragna diskussioner mellan stat och kommun. Kommunaliseringen 
och Lpo 94 ställde krav på rektor som blev kommunal chefstjänsteman och i sitt 
uppdrag fick att utveckla och förbättra skolans verksamhet och åstadkomma resultat 
utifrån statlig och kommunal målstyrning. Ännu i slutet av 1990-talet rådde en 
utbredd oklarhet kring rektors pedagogiska uppdrag enligt flera rapporter från bl a 
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Skolverket. Skolans traditioner har utpekats som det stora hindret. Under lång tid 
hade en kultur utformats inom skolan som bestämde ramarna för rektorsuppdraget. 
Denna kultur fungerade som vakthållning mot förändringar. Det var dock enligt 
betänkandet nödvändigt att i traditionen hitta lösningar till problem vilka skulle lösas 
utifrån demokratiska värderingar med stöd av pedagogisk vägledning från framförallt 
rektor. (Statens offentliga utredningar 2004) 
 
Ellmin och Levén (1993) pekar på att samhällsutvecklingen och skolans utveckling 
under slutet av 1900-talet har gått från centralisering till decentralisering där 
inriktningen i organisationen är att allt som är lokalt skall göras lokalt, från regel- till 
målstyrning d v s att i förhand uppsatta mål skall nås vilket påverkar skolans 
arbetsmiljö, utveckling samt rektors roll och arbete. De beslut som tagits kring skola 
och utbildning under den här perioden har fått till följd att staten styr genom mål och 
generella principer, medan kommunerna har att ta ansvar för genomförandet. 
 
Ekholm m fl (2000 s 99) presenterar påståenden som utmärker skolledningen för en 
effektiv skola utifrån 1980-talets forskning. 
 

1. ”Betonar lärandet. Prioriterar sådant som leder till goda skolprestationer. 
2. Utformar pedagogiska strategier. Är med och tar ansvar för beslut som rör val av metoder, 

materiel och utvärderingsprocedurer. 
3. Skapar en arbetsmiljö som är lugn, trivsam och väl underhållen. 
4. Utvärderar regelbundet elevernas framsteg. Ställer höga förväntningar på eleverna och ser till 

att dessa uppnås. 
5. Koordinerar utbildningsinsatserna på skolan så att de för skolan övergripande uppgifterna 

löses. 
6. Stödjer lärarna. Samtalar med lärarna om mål och metoder och främjar deras professionella 

utveckling” (Ekholm m fl 2000 s 99). 
 
Framgångsfaktorer i ett forskningsperspektiv är rektors tydliggörande av 
skolans mål och uppslutning kring dem bland medarbetarna. Framgångsfaktorer är 
också struktur, ett väl fungerande socialt nätverk och en god organisationskultur 
(Ekholm m fl 2000). Per Thullberg, generaldirektör för Skolverket, menar i en artikel i 
”Skolledaren” (11/2004) att man med hjälp av Skolverkets allmänna råd och 
kommentarer i ”Likvärdig bedömning och betygsättning” (2004) nu förtydligar rektors 
uppdrag som pedagogisk ledare. ”Pedagogiskt ledarskap” tror Thullberg, är ett så 
diffust begrepp vilket av både lärare och rektorer kan tolkas som en rektor som går 
omkring i klassrummen och coachar lärarna istället för att vara ledare och 
myndighetsutövare i ett nationellt reglerat system med helhetsansvaret för den 
pedagogiska verksamheten. 
 
Dalin (1990) pekar framåt och talar om betydelsen för ledare att ha en vision för att 
möta det nya århundradets krav. En vision skall vara något som man tror på och vill 
slåss för. Dalin (1990) menar att det är av största vikt att ledaren ser till så att 
samtliga medarbetare blir delaktiga i arbetet med visionen, att de äger visionsarbetet 
och visionen tillsammans.  
 
Senge (2004) definierar en vision som en konkret bild av en önskad framtid, vilken 
man har inom sig och den är inte relativ. Visionen är något man vill för sakens egen 
skull, oberoende av hur den förhåller sig till verkligheten. Glappet mellan vision och 
verklighet kan göra oss modfällda, men även fungera som en drivkraft beroende på 
hur visionen formuleras. 
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4.2 Chefs- och ledarskap 
 
Liljeqvist (1999) poängterar att man som skolledare i en överordnad position måste 
vara medveten om de förväntningar, farhågor och förhoppningar som medarbetarna 
förknippar med ledarskapet. De krav som ställs på rektor som chef och ledare i 
förhållande till medarbetarna, gruppen är både många och högt ställda. 
 
Hägg och Kuoppa (1997) beskriver en grupp som något mer än summan av 
deltagarna och menar att i en grupp blir ledaren alltid föremål för fantasier, 
önskningar, maktkamper och prövningar, som i vissa fall kan vara avsiktliga och i 
andra fall oavsiktliga. Vidare menar författarna att gruppens medlemmar, medvetet 
eller omedvetet, inordnar sig i gruppkonstellationen i relation till varandra men 
framförallt i relation till ledaren. I en sådan situation är det inte ledarens uppgift att 
producera lösningar och handlingsplaner utan ledaren främsta uppgift är att hitta 
vägar för konstruktiva samtal mellan gruppdeltagarna för att på så sätt finna på 
gemensamma lösningar, sprungna ur en demokratisk process där problemlösningen 
är allas ansvar.  
 
Ekman (2003) menar att det finns fyra hörnstenar i ett ledarskap; skapa förtroende, 
leda lärande, förmedla budskapet och skapa en bra kultur. Enligt författaren kräver 
detta en chef som är ”gränsryttare i småpratets värld” (s 25) då det enligt honom är 
småpratet som är det viktigaste verktyget för att nå resultat.  Att skapa förtroende 
handlar om att visa intresse för människor och bekräfta dem i deras arbete, delta i 
småpratet, men samtidigt sätta gränser, ta reda på hur människor tänker kring sitt 
arbete och vara lyhörd för signaler om hur människor mår. Att leda lärande handlar 
om att utveckla och sprida lärande genom att bl a stimulera samtal, skapa arenor 
som stödjer nya idéer och sprida goda exempel. Att förmedla budskapet handlar om 
att sprida tankar kring helheten och vad organisationen står för, medan att skapa en 
bra kultur handlar om att förstå vilka normer som styr, veta vilka de informella 
”småpratsledarna” (Ekman 2003 s 27 m fl) är, leva som man lär samt sätta gränser 
vid icke önskvärda beteenden. 
 
Sandberg och Targama (1998) menar att ledarens kunskaper, färdigheter och andra 
egenskaper som används i utförandet av ett uppdrag föregås och baseras på hans / 
hennes förståelse av sitt uppdrag. Författarna menar även att det är personens sätt 
att förstå sitt arbete som formar, organiserar och utvecklar kunskaper och färdigheter 
till en specifik kompetens i arbetsutförandet. 
 
Mossboda, Peterson och Rönnholm (1999) poängterar att ledare måste träna / öva 
sitt ledarskap, arbeta i konkreta situationer med sina medarbetare, stödja, ställa krav, 
vara tydlig i sin kommunikation, utvärdera och dra lärdomar. Författarna skiljer på 
chefskap och ledarskap och menar att värderingen av chefskap respektive ledarskap 
varierar från organisation till organisation. Ofta prioriteras chefskapet fast man säger 
att ledarskapet är lika viktigt. Chefer får ofta av tradition hjälp att hantera chefskapet 
men förväntas klara ledarskapet själv. Alla chefer kan utveckla sitt ledarskap med 
hjälp av medvetenhet och självinsikt, men lärdomarna måste omsättas i praktiken, 
ständigt prövas och revideras.  
 
Peter Wallén, sjukgymnast och föreläsare anställd vid företagshälsovården 
Hälsobolaget, betonar att alla människor, oavsett verksamhet eller uppgift måste se 
mening i det de gör, samt känna sig delaktiga och behövda och talar i termer av 
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begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Han hänvisar i sina föredrag till 
Antonovskys (1991) KASAM-begrepp vilket står för en känsla av sammanhang. 
Känslan av sammanhang kan beskrivas som en genomträngande, varaktig och 
dynamisk känsla av tillit. För chefer och ledare handlar KASAM-begreppet om att 
försöka att få medarbetare att inse det begripliga i arbetet, att ge dem förutsättningar 
att kunna hantera sina arbetsuppgifter, samt hoppas på att de anser arbetet och sina 
arbetsuppgifter vara meningsfulla. 
 
Förståelse av uppdraget och att leda lärande i en demokratisk process är centrala 
begrepp för ett gott chefs- och ledarskap. Ledarens främsta uppgift blir därmed att 
utöva chefs- och ledarskap oberoende av medarbetarnas förväntningar och 
förhoppningar. 
 
 

4.3 Pedagogiskt ledarskap  
4.3.1 Rektor som pedagogisk ledare 
 
Kåräng (1997) menar att termen pedagogiskt ledarskap är diffus och kan ges olika 
tolkningar, till skillnad från termen administrativ ledning, med givna ramar och regler 
för skolans verksamhet. Kåräng (1997)  anser att arbetet med administrativ ledning 
påverkar den pedagogiska ledningen, vilket kan ge positiva pedagogiska effekter 
men med den negativa aspekten att det tar tid från det pedagogiska ledarskapet. 
Begreppet pedagogiskt ledarskap har enligt Kåräng (1997) blivit ett positivt 
värdeladdat begrepp och utgör den viktigaste uppgiften för skolledaren.  
 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna (Lpo 
94,1994) fastslår att rektor som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig 
personal i skolan har det övergripanden ansvaret för att verksamheten som helhet 
inriktas på att nå de riksgiltiga målen. Nestor (1993) menar att pedagogiskt ledarskap 
handlar om personalomsorg, arbetsmiljö, verksamhetsutveckling, målfrågor, 
utvärdering och elevvård. Vidare att pedagogiskt ledarskap är det inflytande en 
skolledare utövar i förhållande till lärare genom olika handlingar, som syftar till att 
påverka dem att utveckla undervisningen i enlighet med de mål och riktlinjer som 
anges i skolans styrdokument (framförallt läroplan och skollag). 
 
Ledarskapet omformas och omstruktureras i takt med samhällets enorma 
förändringar vilka även påverkar skolan och dess specifika ledarstruktur; rektors- / 
skolledarrollen. Hargreaves (1994) menar att det är viktigt att förstå förändring och 
hänvisar till analogier från näringslivet där man visar på just likheterna mellan skola 
och företag. Enligt Hargreaves (1994) är elever inga produkter och lärare är inte ute 
efter profit, samtidigt som likheterna finns i bl a antalet anställda, den hierarkiska 
ordningen, specialiserade ansvarsområden, avgränsade roller och uppgifter samt 
ansträngningen att uppnå samordning och gemensamma mål.  
 
Att vara pedagogisk ledare innebär enligt Axiö och Palmqvist (2000) att rektor är väl 
förtrogen med det dagliga arbetet i skolan för att ha möjlighet att utveckla ett nära 
ledarskap med täta och många kontakter med personal, elever och föräldrar, vilka 
enligt författarna är grundläggande förutsättningar för att kunna bedriva ett 
pedagogiskt ledarskap och en pedagogisk utveckling.  
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Redan 1984 skriver Lernberg, Stålhammar och Wennås att pedagogiskt ledarskap är 
rektors huvuduppgift och att det är självklart att rektor måste vara utbildad lärare. 
Skolledaren måste ha tänkt igenom och formulerat sin skolfilosofi och ha en 
pedagogisk målsättning som grund för alla organisatoriska beslut. Pedagogisk 
ledning handlar om att utifrån en medveten grundsyn inspirera och stimulera till olika 
förslag till lösningar. Den skolledare som kan entusiasmera och stimulera sin 
personal utövar inflytande. Författarna menar också att en viktig del i skolledarens 
pedagogiska ledarskap är att skapa och sätta igång tankeprocesser.  
 
Rektor bör enligt Axiö och Palmqvist (2000) prioritera tid och kraft till att diskutera 
uppdrag och vision med all personal samt diskutera förväntningar, roller och ansvar i 
skolan både vad gäller rektor och personal.  Axjö och Palmqvist (2000) anser att 
rektor på ett strukturerat sätt skall samla information om personalens arbete, t e x 
genom betyg, protokoll / minnesanteckningar, utvärderingar från elever och föräldrar, 
men även direkt med berörd personal. Utan en grundlig kunskap om vilket arbete 
personalen egentligen bedriver är det omöjligt att fatta beslut om utvecklingsinsatser, 
fortbildning och stöd.  
 
Björn m fl (2004) visar vilka faktorer som måste samverka för att en skola ska 
utvecklas på ett framgångsrikt sätt. Dessa faktorer sammanfattas i fyra villkor; bred 
delaktighet, organisation av utvecklingsarbetet så att det gynnar ett 
utvecklingsinriktat lärande, utvecklingsorganisation för samordning av 
utvecklingssatsningen samt någon form av stöd från andra. Villkoren ställer i sin tur 
höga krav på rektor som står som ytterst ansvarig för skolans utvecklingsarbete. 
 
Lars Nilsson (1995), förvaltningschef i Melleruds kommun, refererar till Elisabeth 
Söörhus som menar att rektor för att skapa kontakter och bra relationer ska välja och 
arbeta utifrån olika pedagogiska modeller som t ex egna undervisningsgrupper eller 
gå in och vikariera vid lärares frånvaro. Lernberg, Stålhammar och Wennås (1984) 
föreslår även deltagande i arbetsgrupper och konferenser, kontroll av 
frånvaroregistrering, schemaläggning och arbetsfördelning under veckan och året för 
personalen samt ordning i klassrummet som exempel på rektors verktyg för att 
fungera som pedagogisk ledare. Robbins (1994) betonar att man som rektor och 
pedagogisk ledare måste ha goda relationer till alla skolans aktörer. Om man utgår 
från fraserna; jag förstår, jag respekterar och jag instämmer har man enligt Robbins 
stora möjligheter att skapa goda relationer med sina medmänniskor.  
 
Egerbladh och Tiller (1998) menar att skolan behöver demokratiska, analyserande 
och kreativa ledare som själva lär och utvecklas. I en demokratisk skola finner elever, 
föräldrar, lärare och rektorer tillsammans de goda lösningarna. Om betydelsen av ett 
kreativt ledarskap talar också Bolman och Deal (1997) vilka menar att kreativa chefer 
lär sig snabbt och enkelt eftersom de kan byta perspektiv på sina erfarenheter och på 
så sätt hitta möjliga lösningar. Ett riktigt verktyg gör arbetet lättare medan fel verktyg 
utgör ett hinder. För att hitta möjliga lösningar krävs många olika verktyg men också 
att veta hur de ska användas.  
 
Svedberg (2000) menar att rektorsrollen inte är given på förhand utan att den 
behöver förhandlas och definieras på varje skola med utgångspunkt i följande 
frågeställningar: hur långt sträcker sig rektors mandat att utöva inflytande i 
klassrummet och hur långt sträcker sig lärares mandat att arbeta med för skolan 
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gemensamma angelägenheter? Är rektor en lärare som arbetar med 
ledningsuppgifter eller är rektor en utbildningsledare med pedagogiskt kunnande? 
Ekholm m fl (2000) menar att framgångsrika ledare uppvisar två olika mönster, vilket 
också tidigare forskning har visat. Det ena mönstret karaktäriseras av ett aktivt och 
utmanande förhållningssätt och det andra av ett mer avvaktande, ödmjukt och 
serviceinriktat förhållningssätt. Den decentraliserade och målstyrda skolan kräver 
också enligt författarna en ledare som strävar efter att utveckla en skolkultur som 
kännetecknas av samarbete och professionalism, söker främja lärarnas utveckling 
och hjälpa dem att lösa gemensamma problem på ett effektivare sätt. Rektor 
förväntas enligt Blossing (2004) ”vara den som tar initiativ till och verkställer 
förbättringar av skolans verksamhet” (s 52) och det önskvärda är en skola som 
utmärks av en samarbetande kultur mellan kollegor; en skola med delegerat ansvar 
och en skola med professionella relationer lärare emellan, och mellan rektor och 
lärare. Sarv (1997) beskriver ledaren i den målstyrda organisationen som den som 
kommunicerar sina egna slutsatser och påverkar beteenden via mål och budskap till 
skillnad från den regelstyrda organisationen där ledaren är beslutsfattare, granskare 
och kontrollant som kräver beteenden via direktiv. 

 
Skolledarens huvuduppgift är enligt Scherp (2003) att fördjupa förståelsen av 
uppdraget hos sina medarbetare samt att ta vara på det gemensamma lärandet om 
hur man kan bidra till elevers lärande och utveckling. Författaren vidareutvecklar sina 
tankar kring ledarskapet med att poängtera att ledarens uppgift är att hjälpa 
medarbetarna att reflektera över sina egna erfarenheter, vilket i sin tur skall bygga 
upp nya förståelsefördjupande föreställningar och lärdomar om verksamheten. 
Målsättningen är att detta ytterst skall komma elever och verksamhet till gagn. 
I Utbildningsdepartementets (2001) skrift ”Lärande ledare” talar man om rektors 
demokratiska ledarskap där man menar att grunden för ledarskapet är att rektor och 
övriga ledare, såväl på förtroendenivå som på tjänstemannanivå, omfattar 
läroplanens värdegrund och därmed skolans demokratiska uppdrag. Rektor bör ha 
förmåga att föra djupa och konfliktladdade samtal på sin skola. Rektor behöver också 
ha insikt om att denna typ av djupa samtal syftar till ökad kunskap om och djupare 
förståelse av uppdraget och därmed kan påverka och förändra attityder och 
värderingar. En demokratisk rektor är aktiv och sätter dagordningen för 
utvecklingsdiskussioner och inser betydelsen av sitt eget lärande i relation till 
uppdraget och förstår hur organisationen och medarbetarna i denna lär. Rektor ser 
som sin primära uppgift att leda lärande om det demokratiska uppdraget och 
därigenom bli en förebild för medarbetarnas ledning av elevernas lärande.  
 
 
4.3.2 Begränsningar / hinder 
 
Utbildningsdepartementet (2001) lyfter även fram de förhållande som missgynnar ett 
pedagogiskt utvecklingsbefrämjande ledarskap. Skolledare har på vissa håll inte 
tillräckligt goda förutsättningar att leda det pedagogiska arbetet. Inte sällan hindras 
rektor av okvalificerade administrativa sysslor, likaså av att man på kommunnivå 
deltaljstyr skola och rektor, istället för att arbeta med tydliga mål och ramar. 
Organisationen för mål- och resultatstyrningen uppvisar brister på både kommunal- 
och skolnivå. Utvärderingar som gjorts av Skolverket visar att många lärare saknar 
förtroende för sin skolledning och de kommunala skolpolitikerna.   
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Blossing  (2004) lyfter också fram det kommunala och statliga ansvaret för rektorers 
och lärares kompetensutveckling vad gäller pedagogiskt och didaktiskt ledarskap inte 
får begränsas då kompetensutveckling är nödvändig för att en ”omstrukturering till 
lagbaserade skolorganisationer, förbättringsarbete med fokus på klassrumsarbete”  
(s 126), lärares lagarbete, utvecklingsinriktade arbetssätt och elevinflytande, en 
integrerad elevvård samt målinriktad och effektiv uppföljning och utvärdering ska 
kunna ske”. Axiö och Palmqvist (2000) poängterar att det är viktigt för rektor att vara 
medveten om hur det pedagogiska ledarskapet definieras i kommunen och vilka 
förutsättningar kommunen ger rektor / skolledare att vara pedagogisk ledare. 
 
Ellmin och Levén (1993) konstaterar att i den ökande samhällskonkurrensen har 
varje skola blivit tvungen att utveckla en egen profil och hitta sina egna 
framgångsfaktorer, vilket har bidragit till rektors förändrade yrkesroll. 
Rektorsuppdraget ses av de flesta som mångfacetterat med stora möjligheter till 
yrkesmässig och personlig utveckling. Det pedagogiskt utrymmet begränsas i en 
yrkessituation där administration, ekonomi, personal- och vardagsfrågor upptar stor 
del av tiden. Rektor måste ges förutsättningar; adekvata verktyg för att leda det 
pedagogiska arbetet. Rektorsrollen styrs idag enligt Ellmin och Levén (1993) utifrån 
sambanden mellan uppdragsgivarens förväntningar på rektor, rektors uppfattning om 
uppdraget och hans / hennes möjligheter att genomföra uppdraget. Den förändrade 
synen på rektor som pedagogisk ledare har tagit lång tid att implementera, både hos 
berörda rektorer men framförallt hos lärare. Att vara ”pedagogisk ledare” innebär 
enligt Ellmin och Levén (1993) en förändrad professionalism vilket av många rektorer 
har uppfattats som stärkande för den egna pedagogiska medvetenheten och 
självtilliten samt gett distans till den gamla rektorstraditionen. Många rektorer anser 
sig ha ”tagit tag i” den pedagogiska styrningen utifrån den egna skolans behov, även 
om man på många håll inser att tolkningen av det pedagogiska uppdraget varierar 
stort. I en lärande organisation agerar rektor och lärare enligt 
Utbildningsdepartementet (2001) utifrån sina egna bedömningar och inte begränsas 
utan har frihet att själva välja det bästa i den aktuella situationen i relation till 
uppdraget. Lärande ledare är en allt vanligare beskrivning av rektor som ledare i den 
lärande organisation man vill att skolan skall vara. 
 
 
4.3.3 Utredningar och forskning kring ledning av skola i ett föränderligt 
samhälle 
 
Skolledarforskning ses av Ekholm m fl (2000) som en gren av den samhälls-
vetenskapliga forskningen. Forskningens bild av skolledarfenomenet har förändrats 
och förändras som en följd av förändringar i samhället. Forskningen bygger på 
tidigare undersökningar där man i hög utsträckning har fått utgå ifrån en skola som 
redan existerar och vars framtida behov inte är klart uttalade vilket författarna påvisar 
som ett problem. Kravet på ett effektivt utbildningssystem ökar då behovet av 
kvalificerad arbetskraft är stort.  Regeringen har tydligt uttryckt att ”Sverige ska 
konkurrera med kompetens, inte med låga löner” (Ekholm m fl 2000 s 70). 
 
Enmansutredaren Lennart Johansson, stadsdirektör i Nacka med Regeringens 
uppdrag (Regeringskansliet 2004) att göra en kartläggning och utvärdering av 
skolans ledningsstruktur, har studerat ledning, ledningsorganisation och styrning och 
försökt se koppling mellan ledning och styrning och framgångsrika skolor. Lennart 
Johansson konstaterar att mål- och resultatstyrningen måste utvecklas och skärpas 
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på alla nivåer. Skolornas ledningsstruktur och administration måste utvecklas, som 
exempel ges att många rektorer inte ges ansvar och befogenheter för att utöva det 
ledarskap som krävs. Rektors ledarskap är en nyckelfråga för skolans utveckling och 
framgång. Utredningen visar även på att det finns ett bristande intresse för 
resultatmätning bland skolchefer och rektorer och att resultatuppföljning används för 
litet i styrning och ledning av enskilda skolor. Vidare tar utredningen upp utvecklingen 
av ledning och styrning inom näringsliv samt hälso- och sjukvård där paralleller dras 
till utvecklingen på skolans område och lämnar ett stort utrymme för ömsesidigt 
lärande. 
 
Grosin refererar i kapitlet ”Forskningen om framgångsrika skolor som grund för 
skolutveckling” (Berg m fl 2003) till forskning utmärkande för de mest framgångsrika 
skolorna. Grosin menar att rektors tydliga, demokratiska och kraftfulla ledarskap, 
framförallt inriktat på skolans kunskapsmål, utgör en viktig faktor. Vidare ett 
pedagogiskt, didaktiskt ledarskap där didaktiskt ledarskap står för rektors ansvar för 
undervisningskvaliteten i verksamheten. Grosin menar även att utmärkande för 
framgångsrika skolor är hängivenhet hos bland andra rektor (Berg m fl 2003). 
 
Ekholm m fl (2000) menar att Statens krav på att rektorer skall äga pedagogisk insikt 
är ett välbetänkt krav och stödjer sitt resonemang utifrån bl a forskningslitteratur. För 
att en skola ska kunna nå bra undervisningsresultat måste lärarna vara skickliga på 
att undervisa, och följaktligen skall rektor ha djupgående insikter i arbetets olika 
delar. Författarna menar att djupa kunskaper inom inlärningsteori och hur man 
omsätter dessa teorier i undervisningsmönster för att hjälpa de lärande att erövra 
värdefull kunskap är av betydelse för rektors pedagogiska insikt. Vidare måste rektor 
kunna analysera samband mellan undervisningsmönster och utvecklingen av olika 
förmågor hos de lärande, samt kunna analysera samband mellan pedagogisk 
inriktning och utformningen av skolans organisation. 
 
Tillberg (2004) har forskat kring myterna om skolledarskap utifrån tesen ”Kan man 
födas till rektor?” Tillberg, civilekonom vid Handelshögskolan, undervisar i avancerad 
ledarutveckling för individer och organisationer inom näringsliv och förvaltning. Hon 
menar att skolledning är en fråga om samhällsekonomi även om det inte alltid är i 
kronor och ören. I boken ”Ledarskap och samarbete” redogör Tillberg för en 
jämförande fallstudie i tre skolor utifrån tre frågeställningar. Vilka uttryck tar sig 
egentligen ledarskap och samarbete i lokala skolor? Kan en skolledning med sitt 
ledarskap påverka samarbetet i en lokal skola och hur går det i så fall till? Finns det 
något ledningsalternativ till den traditionella skolledarrollen? Hon valde att undersöka 
tre vitt skilda skolor. ”Bildningsskolan” – en traditionell skola med klassiska 
lärdomsideal och en traditionell rektor, ”missionsskolan” – en friskola med 
Waldorfprofil och en rektor som stod ”mitt i strömmen” och ”moderna skolan” – en 
skola med öppenhet för experiment och med en ledningsgrupp på tre personer 
istället för rektor. Målet med Tillbergs forskning är att ta reda på hur det verkligen är, 
reflektera kring resultaten och ta kål på gamla myter kring rektorsrollen. 
 
Tillberg (2004) konstaterar att trots stora skillnader i organisation, ledarstil, 
gemensamt bärande idé och arbetssyn samt syn på hur kunskap skapas, är samtliga 
skolor fullt kompetenta skolor som i stort uppfyller målen. Författaren fastslår att 
myten om skolledaren, den ensamma människan i toppen på pyramiden, fortfarande 
lever, mycket på grund av skolans traditionella organisation; en förbisedd faktor i 
forskning kring skolledarskap. I den traditionella organisationen har det varit 
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nödvändigt för skolledare att upprätthålla skolans organisation och 
samarbetsmönster för att kunna förstärka, förtydliga och förverkliga sitt uppdrag. 
Tillberg (2004) ser en fara med det toppstyrda ledarskapet där rektorer / skolledare 
kan duka under av trycket från både yttre och inre förväntningar. Annan forskning 
visar också på att skolledare inte ska gå in i en föreskrivande och styrande expertroll 
då den utmanar djupt rotade föreställningar hos lärare om vad en rektor är. Hofstede 
(1991) resonerar kring organisationer i där han definierar osäkerhetsundvikande som 
”graden av medlemmar i en kultur som känner sig hotade av osäkra eller okända 
situationer” (s 143). 
 
Berg (2003) har studerat ett fenomen som man benämner det ”osynliga kontraktet”   
(s 106) mellan rektor och lärare, en tyst överenskommelse där lärare respekterar 
rektors ledarskap så länge det inte går in på deras revir – undervisningen. Med detta 
som bakgrund menar författarna att när lärare ska bedöma det pedagogiska 
ledarskapet på sin skola kan det vara så att de ser mer till hur rektor engagerar sig i 
arbetsmiljöfrågorna än hur de går in i undervisningen. Enligt författaren är det av stor 
vikt för rektor att driva en utveckling mot arbetsformer som är förenliga med 
läroplanen men menar att det är en känslig uppgift då skolledaren kommer in på vad 
lärarna upplever som sina revir.  
 
Rektor skall äga pedagogisk insikt och vara en drivkraft i arbetet med att utveckla 
skolan, såväl som arbetsplats som centrum för bildning och kunskap. De 
förutsättningar som ges rektor att bedriva ett pedagogiskt ledarskap är av skiftande 
grad och kvalitet men förutsätter att rektor är den som tar initiativ till och verkställer 
förbättringar av skolans verksamhet. Rektors förståelse av uppdraget är centralt för 
att nå samordning mot de gemensamma mål som styrdokumenten ger. Rektor skall 
leda lärande och måste därför vara väl förtrogen med läroplanens värdegrund och 
det demokratiska uppdraget. För att nå pedagogisk utveckling krävs att rektor är en 
god chef- och ledare, har kunskap om personalens arbete och driver sitt arbete i 
dialog med skolans alla aktörer. 
 
Ekholm m fl (2000) menar att den kunskap som kommit fram genom de tre senaste 
decenniernas forskning kring rekrytering av skolledare kan bidra till realistiska 
förväntningar på yrkesgruppen. Forskningen kan enligt författarna även bidra till att 
hjälpa nytillsatta skolledare att bättre förstå sin yrkessituation. Att förväntningarna på 
rektor ökat kan man bl a också se i rekryteringsannonser för skolledare i dags- och 
veckopress. Av annonserna framgår inte bara att man knyter stora förhoppningar till 
skolledarna, utan också att man förväntar sig en ny skolledarroll (Skolledarna 2005). 
 

 
4.4 Sammanfattning 
 
Jag har tagit del av litteratur som relaterar till uppsatsens syfte ”rektors och lärares 
föreställning av rektors pedagogiska uppdrag”, men även litteratur som refererar till 
chefs- och ledarskap för att tillföra ytterligare en aspekt.  
 
Man kan i ett historiskt perspektiv tydligt se att man med lagar, förordningar men 
även utbildning och organisation har försökt att förändra skolan med hjälp av en  
förändrad rektors / skolledarroll. Försöken att förändra skolan har för rektor inneburit 
olika uppdrag, varav det pedagogiska ledarskapet är ett med en mångfald och 



 17

komplexitet som fått till följd att rektorsrollen av många upplevs som otydlig och svår 
att tolka.  
 
Rektors förmåga att skapa goda relationer till skolans alla aktörer och skapa 
förutsättningar för samarbete, är viktiga byggstenar i det pedagogiska ledarskapet. 
Vidare skall rektor ha en medveten grundsyn och hos sig själv och sin personal 
utveckla ett kreativt tänkande, som inspirerar till goda, gemensamma lösningar. 
Rektor skall också kunna kommunicera sitt uppdrag och vision så att det leder till 
fördjupad förståelse av skolans arbete och ett reflekterande förhållningssätt hos både 
lärare och elever. Rektors förtrogenhet med det dagliga arbetet i form av exempelvis 
lektionsbesök, egna undervisningsgrupper och andra pedagogiska modeller är av 
betydelse för ett utvecklat pedagogiskt ledarskap. Stor samstämmighet råder kring 
kravet på att rektor skall ha pedagogisk erfarenhet och helst bör vara utbildad lärare 
för att bättre kunna förstå sitt eget och andras lärande i en lärande organisation. Från 
att lärare tidigare fått representera ”lärande” har nu rektor som pedagogisk ledare det 
yttersta ansvaret för undervisning / lärande, vilket bidragit till ett förstärkt 
revirtänkande. 
 
Den förändrade synen på rektor som pedagogisk ledare har tagit lång tid att 
implementera hos berörda rektorer, men också hos lärare. Att vara pedagogisk 
ledare innebär en förändrad professionalism där tolkningen av det pedagogiska 
uppdraget varierar stort.  
 
Att vara pedagogisk ledare innebär att arbeta med ett målstyrt statligt- och  
kommunalt uppdrag. Uppdragens mångfald och komplexitet kräver kunskap om 
chefs- och ledarskap. Insikten om dessa krav och ett medvetet arbete med 
strategiska frågor som förbättrar och utvecklar verksamheten gör rektors uppdrag 
som pedagogisk ledare begriplig, hanterbar och meningsfull. Stat och kommun 
måste bl a ta ansvar för relevant kompetensutveckling för både lärare och rektorer, 
vilket är en grundförutsättning för att genomföra förändringar och inspirera till 
skolutveckling för en effektivisering av klassrumsarbete och lagarbete. 
 
Det är viktigt att nå en gemensam förståelse av begreppet pedagogiskt ledarskap, 
vad det innebär och hur det kan användas. Pedagogiskt ledarskap är inte ett 
autonomt begrepp utan sammansatt av olika iakttagelser, erfarenheter och tolkningar 
vilket bl a den här uppsatsen vill påvisa. Forskning stödjer kravet på att rektor skall 
äga pedagogisk insikt där man bl a visar på rektors hängivenhet som en 
framgångsfaktor. 
 
 

5. Frågeställning 
 

• Vilken föreställning har rektor av sitt uppdrag som pedagogisk ledare?  
• Vilken föreställning har lärare av rektors uppdrag som pedagogisk ledare?  
• Hur stämmer rektors och lärares föreställning av rektors uppdrag som 

pedagogisk ledare överens? 
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6. Metod  
 
Forskning handlar om att systematisera kunskap. Man kan välja mellan kvantitativ 
och kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden beskriver fördelningen av egenskaper 
hos den undersökta målgruppen. Den söker orsaker och samband och prövar 
hypoteser. Den kvalitativa metoden karaktäriserar ett fenomen d v s söker finna 
kategorier, beskrivningar eller modeller av ett fenomen. 
 
Jag har i undersökningen valt intervju och enkät som metod för att kunna presentera 
en både kvalitativ och kvantitativ analysmodell.  
 
Kvale (1977) liknar intervjun som forskningsmetod vid ett professionellt samtal med 
tydlig struktur och syfte och menar att samtalet är basen för det mänskliga 
samspelet. Det som då skiljer intervjun från ett vanligt samtal är enligt författaren att 
intervjuaren ställer aktiva frågor, kommer med följdfrågor och försöker förstå världen 
ur den intervjuades synvinkel. Intervjuarens uppgift är enligt Kvale (1997) att 
systematisera den intervjuades kunskap. Detta kräver att intervjuaren har förberett 
intervjuerna noggrant och strukturerat, att intervjuaren håller sig till sin intervjuguide 
och förlitar sig på sin kompetens och intuition inom området, samt att intervjun 
genomförs med empati. 
 
Inom kvantitativ forskningsmetodik är det vanligt att göra direkta mätningar men även 
statistiskt beräkna abstrakta fenomen, t ex upplevelser. Man använder då enkäter 
som metod att mäta dessa fenomen och presenterar resultatet i form av en siffra 
(Gunnarsson, 2002). 
 
Vid mätning och analys av känslor och upplevelser med kvantitativa metoder 
används ett vetenskapsteoretiskt synsätt som kallas positivism. När man använder 
sig av enkät som metod måste vissa grundläggande frågor besvaras innan arbetet 
kan påbörjas. Frågar enkäten efter det du vill och är enkäten testad och validerad på 
individer som motsvarar din målgrupp? Vidare, svarar en kort och enkel enkät eller 
en omfattande enkät med många frågor mot ditt behov och slutligen, vilken hjälp 
behöver du vid bearbetningen av materialet (Gunnarsson, 2002). 
 
Studien består av en kvantitativ undersökning som bygger på en inledande kvalitativ 
undersökning, intervju.                      
 
Studien inleddes med en kontakt med förvaltningschef därefter kontaktades 
respektive rektor (bilaga 2). Med detta som grund utarbetades en enkät (bilaga 4) 
med tillhörande informationsbrev (bilaga 3), vilka lämnades ut till berörda lärare i 
respektive kommun. Intervjuerna av rektorerna genererade data vilka användes som 
underlag för enkäterna. 
 
En fördjupning har skett kring uppsatsens frågeställning och syfte utifrån studier av 
litteratur inom ämnet chefs- och ledarskap samt pedagogiskt ledarskap. 
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6.1 Val av intervjupersoner 
 
Ett val av de intervjuade gjordes utifrån följande kriterier: 

1. rektor på respektive skola. 
2. biträdande rektor på Bengtsgården, Bengtsfors då jag själv arbetar som rektor 

på denna skola. 
3. före detta rektor på Hagaskolan i Dals-Ed som fortfarande arbetar kvar i 

kommunen som rektor, på gymnasieskolan. Detta med anledning av att 
Hagaskolans rektor vid det aktuella intervjutillfället endast hade arbetat på 
skolan i två månader. 

 
Detta val resulterade i följande personer: 
Biträdande rektor på Bengtsgården i Bengtsfors, år 7 – 9. 
Före detta rektor på Hagaskolan i Dals-Ed, år 4 – 9. 
Rektor på Valboskolan i Färgelanda, år  7 – 9. 
Rektor på Rådaskolan i Mellerud, år 8 – 9. 
Rektor på Kristinebergsskolan i Åmål år 7 – 9. 
 
Valet av skolor är gjord utifrån förekomsten av högstadieskolor i Dalsland. Samtliga 
skolor deltar i undersökningen och samtliga lärare på dessa skolor har blivit 
ombedda och uppmanade att fylla i enkäten 
 
Valet av litteratur är gjord utifrån uppsatsens frågeställning och syfte. 

 
 

6.2 Frågeinstrument 
 
Frågeguiden är framtagen för att stödja syftet med uppsatsen; att undersöka  
rektors och lärares föreställning av rektors pedagogiska uppdrag på samtliga år 7 – 9 
skolor i Dalsland utifrån rektors föreställning av sitt uppdrag som pedagogisk ledare. 
 
Studien inleddes med en kontakt med respektive rektor för samtliga högstadieskolor i 
Dalsland (bilaga 2) vilka intervjuades med hjälp av förståelsekarta. Med detta som 
grund utarbetades en enkät (bilaga 4) vilken lämnades ut till samtliga undervisande 
lärare på högstadieskolan i respektive kommun tillsammans med ett informationsbrev 
(bilaga 3). 
 
 
6.3 Genomförande 
6.3.1. Steg 1 Intervju av berörda rektorer med hjälp av förståelsekarta  
 
Intervjuerna tog drygt en timme, vilket var den överenskomna tiden och ägde rum i 
samband med sportlovet i slutet av februari 2005. Intervjuerna genomfördes i 
respektive kommun med hjälp av förståelsekartor vilka även utgör 
minnesanteckningar. 
 
Förståelsekarta är ett begrepp som jag har kommit i kontakt med i både min 
rektorsutbildning och magisterutbildning. I en tidigare kurs fick jag i uppdrag att 
genomföra fem samtal med hjälp av förståelsekartor. Jag beslutade mig hösten 2003 
för att genomföra medarbetarsamtal med hjälp av förståelsekartor på samtlig 
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personal på den skola jag fortfarande arbetar som rektor. Rubriken på dessa samtal 
var ”lärares och övrig personals syn på kunskap” då det sammanföll med ett arbete 
som vi bedrev kring läroplanens kunskapsmål, bedömning och betygssättning.  
Jag fann denna metod givande och fick också positiv respons från berörd personal. 
Svårigheten i metoden låg i att tolka förståelsekartorna samt behovet av tid då 
metoden kräver mycket tid för att få till stånd ett förståelsefördjupande samtal. 
 
Gun-Britt Scherp (2005) har inom ramen för projektet PBS (problembaserad 
skolutveckling) vid Karlstad universitet gett ut en skrift med namnet ”Att arbeta med 
föreställningskartor”. Föreställningskartor har enligt PBS / Scherp (2005) utvecklats 
ur begreppet mind map som översatt till svenska blir tankekarta. Ett annat vedertaget 
namn är förståelsekarta vilket jag föredrar att använda i denna uppsats. 
Förståelsekartan är ett verktyg i en dialog, där man är intresserad av hur man förstår 
ett komplext fenomen. Förståelsekartan är en spegling av föreställningar, vilket 
innebär att uttolkaren måste förstå hur någon annan tänker och synliggöra detta 
genom att formulera i skrift de tankar som växer fram i samtalet. En förståelsekarta 
är en produkt av ett samspel mellan den som talar och den som dokumenterar.  
Då arbete med förståelsekartor innebär att man får ett förståelsfördjupande samtal är 
det av stor vikt att man som samtalsledare är medveten om vikten av respekt för och 
omtanke om den man samtalar med. Som samtalsledare har man som huvuduppgift 
att med hjälp av fördjupande frågor bidra till att den man samtalar med upptäcker och 
formulerar sina egna föreställningar och åskådliggör dessa föreställningar i form av 
en förståelsekarta. 
 
Vid intervjun av rektor gick jag med hjälp av förståelsekarta till väga enligt följande: 
 

1. förtydligande av syfte med undersökningen och intervjun. 
2. information kring tillvägagångssättet – samtal/intervju med hjälp av 

föreståelsekartor. Samtliga berörda hade varit i kontakt med modellen inom 
ramen för rektorsutbildningen. 

3. framplockande av materiel – blädderblockspapper, ”post-it”-lappar och pennor. 
4. genomgång av frågeställningarna kring rektors syn på sitt pedagogiska 

ledaruppdrag utifrån det statliga uppdraget, det kommunala uppdraget samt  
arbete gentemot elever och arbete gentemot personal (främst 
lärare/pedagoger). 

5. blädderblockslappen fick 4 rubriker; stat, kommun, elever och personal (främst 
lärare/pedagoger). 

6. genomgång av vad som sägs i styrdokumentet kring rektors roll och uppdrag 
(bilaga 1). 

7. den intervjuade fick cirka 10 minuter på sig att starta upp sitt eget tänkande, 
börja skriva lappar och komma igång med arbetet. Under den här tiden 
lämnade jag rummet.  

8. samtal utifrån frågeställningarna med hjälp av den växande förståelsekartan. 
9. tolkning av förståelsekartan under samtalets gång. 
10. efter cirka en timmes samtal sammanfattade jag förståelsekartan.  

Sammanfattningen godkändes av den intervjuade och ligger till grund för det 
fortsatta arbetet. 
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Enligt Scherp (2005) fångar arbete med förståelsekarta upp kriterier som 
kännetecknar en kvalitativt bra intervju i forskningssammanhang.  
 

� Omfattningen av spontana, rika, specifika och relevanta svar från den 
intervjuade. 

� Ju kortare intervjufrågor och längre intervjusvar, desto bättre. 
� Den grad i vilken intervjuaren följer upp och klargör meningen i de relevanta 

aspekterna av svaren. 
� Den ideala intervjun tolkas i stor utsträckning under loppet av intervjun. 
� Intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av intervjupersonens svar under 

intervjuns förlopp. 
� Intervjun är självkommunicerande, här refererar Scherp till Kvale (1997) som 

menar att den är en historia i sig som knappast kräver mycket extra 
beskrivningar och förklaringar. 

 
Samtliga samtal/intervjuer genomfördes inom loppet av tre dagar och samtliga data 
bearbetades av undertecknad den fjärde dagen för att säkra underlag för fortsatt 
arbete. Bearbetningen av data inleddes med att samtliga påståenden, tyckande och 
tänkande utifrån rubrikerna skrevs ned på en lista. Därefter fördes de påståenden 
som var lika samman. Slutligen, då samtliga rektorer pratat om mål och medel 
gjordes en fördelning mellan mål/uppdraget ur ett statligt- och kommunalt perspektiv 
samt elev- och personalperspektiv och medel/verktyg för att fullgöra uppdraget. 
 
 
6.3.2 Steg 2 Enkätstudie 
 
Rektorernas påståenden (kapitel 7.1) kring sitt uppdrag som pedagogisk ledare utgör 
underlaget för den kvantitativa undersökning, den enkätstudie som sedan 
genomfördes bland lärarna på högstadieskolorna i Dalsland.  
 
Enkäterna (bilaga 4) skickades tillsammans med ett informationsbrev (bilaga 3) till 
respektive skolas rektor via post med frankerade svarskuvert 050322. Samma dag 
skickades e-post till skolans rektor med information kring det tidigare överenskomna 
förfaringssättet, vilket vi diskuterade och kom överens om i samband med 
intervjuerna. Enligt den överenskommelsen skulle rektor presentera undersökningen 
och dela ut enkäterna och informationsbreven till samtliga lärare, samt ge dem 
möjlighet att fylla i den på så kallad reglerad arbetstid. 
 
 
6.3.3 Steg 3 Förutsättningar för genomförande 
 
Dalsland är ett litet landskap med endast fem orter och med bara en skola för de 
högre årskurserna (7 – 9) på varje ort. Naturliga mötesplatser mellan rektorerna finns 
i ett sedan slutet av 1990-talet etablerat kontaktnät. Samtliga rektorer har gått eller 
går den statliga rektorsutbildningen och har tjänstgjort som rektor eller biträdande 
rektor i minst tre år. Fyra av fem rektorer var väl bekanta med förfaringssättet kring 
intervjun, förståelsekartan, medan den femte inte kände till modellen. 
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6.4 Analys och redovisningsmodell 
 
Till enkätfrågorna ges fyra svarsalternativ: 
 

� Instämmer inte 
� Instämmer delvis 
� Instämmer helt 
� Vet ej 

 
Enkäten lämnar utrymme och möjlighet att komma med egna synpunkter. 
 
 
6.5 Validitet / reliabilitet 
 
Stensmo (2002 s 42) menar att validitet betyder ”giltighet eller överensstämmelse 
och förstås i vilken grad de empiriska observationer som görs är giltiga för den 
verklighet man avser att studera eller det problem en studie avser att belysa”.  
”I ett etiskt perspektiv blir forskningsplanering valid om den producerar kunskap som 
gynnar människan med ett minimum av skadliga konsekvenser” (Kvale 1997 s 214). 
Det är enligt författaren ett grundläggande krav att undersökningen undersöker vad 
den avser att undersöka, först då är undersökningen valid. 
 
God validitet har eftersträvats genom att frågeställningar har valts i nära anslutning 
till relevant litteratur, liksom också intervjuguiden har utarbetats inom det valda 
kunskapsområdet. Validiteten berör tillförlitligheten hos både de intervjuade och den 
som intervjuar då kvaliteten på intervjun är av stor vikt. För att öka validiteten i 
intervjun har jag valt att intervjua de fem rektorerna med hjälp av förståelsekartor. 
Intervjuerna genomfördes under en i det här sammanhanget kort tidsperiod, tre 
dagar. Utskriften av intervjuerna gjordes under samtalets gång och analysen gjordes 
dagen efter samtliga intervjuer var genomförda. 
 
Reliabilitet betyder enligt Stensmo (2002) noggrannhet eller pålitlighet. De empiriska 
observationer, i vid mening, som man gör av den aspekt av en verklighet som 
studeras, måste vara noggranna och motståndskraftiga mot slumpinflytelser”.  
Kvale (1997 s 213) anser att ”även om det är önskvärt att öka intervjuresultatens 
reliabilitet för att motverka godtycklig subjektivitet, kan en för stark tonvikt på 
reliabilitet motverka kreativitet och föränderlighet”. 
 
Min avsikt har varit att som utgångspunkt i min uppsats finna en balans mellan strikt 
reliabilitet och kreativt tänkande. En kollega har engagerats för att göra en s k 
interbedömaröverensstämmelse. Kollegan har läst förståelsekartorna och analyserat 
de svar jag har kategoriserat i frågeguiden. Interbedömaröverensstämmelsen kan 
sägas vara god då analysen stämmer överens i 97% av svaren. Detta innebär att 
reliabiliteten på undersökningen är god.  
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6.6 Etiska överväganden 
 
Samtliga intervjuade har blivit informerade om vilka villkor som gäller för deltagande 
samt om syftet med intervjuerna. De har samtliga gett sitt godkännande till att jag får 
använda mig av deras namn och svar i min uppsats. Jag står inte i beroendeställning 
till någon av de intervjuade och har inte heller lagrat vare sig personuppgifter eller 
andra känsliga uppgifter. 
 
 
6.6.1 Etiska frågor 
 
Kvale (1997) menar att ett centralt mål för samhällsvetenskaperna är att öka kunskap 
som kan förbättra människors situation. Forskning med människor måste tjäna både 
vetenskapliga och mänskliga intressen. ”En forskare som besitter förkunskap om de 
moraliska frågor som är typiskt förbundna med en intervjuundersöknings olika stadier 
kan fatta överlagda beslut på planeringsstadiet och vara vaksam på de kritiska och 
känsliga problem som kan dyka upp under undersökningen. Etiska koder för 
forskning om människor och filosofiska moralteorier bildar bakgrunden för de 
specifika etiska avgöranden som forskaren ställs inför” (Kvale 1997 s 106). 

 
Kvale (1997) delar in forskning med intervjuer i följande sju stadier: 
 

1. tematisering -  en av mina avsikter med denna undersökning är att mina 
kollegor, de intervjuade rektorerna och deras personal samt förvaltningschefer 
och politiska nämnder skall få ta del av resultatet och kunna använda sig av 
det i framtida arbete. 

 
2. planering – jag har erhållit intervjupersonernas samtycke till att delta i 

undersökningen utifrån information i bilaga 2, 3 och 4. 
 

3. intervjusituation – jag förtydligade syftet och informerade kring 
tillvägagångssätt – samtal/intervju med hjälp av förståelsekartor, vilka ligger till 
grund för en enkätundersökning kring lärares förståelse av rektors uppdrag 
som pedagogisk ledare i Dalsland.  

 
4. utskrift  – gjordes i form av förståelsekartor under samtalets gång. I slutet av 

samtalet gjorde jag en sammanfattning av förståelsekartan vilken godkändes 
av respektive rektor.  

 
5. analys - sammanställningen av de totalt fem förståelsekartorna skedde i 

mycket nära anslutning till samtalen/intervjuerna. 
 

6. verifiering – enligt Kvale är det forskarens uppgift att så långt möjligt verifiera 
den kunskap han förmedlar i sin rapport. Undersökningen verifieras med stöd i 
litteraturstudier. 

 
7. rapportering – vid rapporteringen aktualiseras eventuella problem med 

konfidentialitet och vilka konsekvenser den publicerade rapporten kan få för 
de intervjuade och för den organisation de representerar. Jag har säkrat 
konfidentialiteten samt övervägt de eventuella konsekvenser som kan följa 
undersökningen. 
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6.6.2 Rollen som forskare 
 
Starrin och Svensson (1996) menar att den hermeneutiska metoden förutsätter att 
den som intervjuar har förmåga till god inlevelse i den intervjuades situation, för att 
skapa en autentisk dialog i intervjusituationen. Det är nödvändigt att den som 
intervjuar har god kunskap i ämnet för att det ska vara möjligt att skapa ett 
meningsfullt samtal. Till detta kommer intervjuarens livserfarenheter, professionella 
erfarenheter, kulturell och social kompetens. Denna förförståelse är av betydelse vid 
insamlingen och tolkningen av data. Min förförståelse i den här studien grundar sig 
på min erfarenhet som pedagogisk ledare, min rektorsutbildning samt en tidigare 
etablerad relation till de intervjuade. Vidare menar Starrin och Svensson (1996) att 
intervju är en mellanmänsklig situation, en relation där den som intervjuar och den 
intervjuade utövar en ömsesidig påverkan. I den relation som uppstår finns hos båda 
stora möjligheter att använda sina förmågor till att fånga underliggande känslor, 
tankar och funderingar. Mitt syfte med intervjuerna är att kartlägga vilken föreställning 
rektor har av sitt uppdrag som pedagogisk ledare. 

 
Enligt Kvale (1997) är forskarens person avgörande för kvaliteten i den vetenskapliga 
kunskapen och i de etiska avgörandena. Detta förstärks då intervjuaren är det 
viktigaste verktyget för att förvärva kunskap. Då etiska och vetenskapliga värderingar 
står mot varandra är det viktigt att ha kännedom om etiska riktlinjer och teorier. Kvale 
(1997) pekar på att forskningens oberoende oftast har en hotbild som riktar sig både 
”uppifrån” - finansiärer och ”nedifrån” – de som deltar i projektet. Det finns inga 
finansiärer kopplade till denna undersökning men jag har däremot en kollegial 
relation till de intervjuade vilket kan ha påverkat intervjusituationen. 
 
 
6.7 Studiens avgränsning 
 
Studien är avgränsad till att omfatta landskapet Dalsland och dess skolor för 
ungdomar i de högre åldrarna. Samtliga kommuner är representerade med 100% av 
sina skolor. Av de fem kommunerna är det endast Kristinebergsskolan, Åmåls 
kommun som har två rektorer. Studien har avgränsats till att intervjua en rektor per 
skola tillika kommun. 
 
 
6.8 Bortfallsanalys 
 
Trots upprepade muntliga påminnelser och uppmaningar via e-post från mig och 
mina rektorskollegor var det oerhört svårt att få in enkätsvar från lärarna. Detta gör 
att antalet svar är i lägsta laget för att kunna utläsa några relevanta svar eller ens 
några tendenser. Den låga svarsfrekvensen kan förklaras med tidsfaktorn då många 
lärare upplever sig som stressade och överbelastade med arbetsuppgifter. Ointresse, 
glömska, ”enkättrötthet”, men även ledigheter, sjukskrivningar och annan frånvaro är 
andra faktorer som troligtvis har påverkat svarsfrekvensen. 
 
Genom att jag har valt både intervju och enkät som metod för min studie är bör dock 
tillförlitligheten i undersökningen vara relativt god. Samtliga berörda och tillfrågade 
rektorer ställde upp på genomförandet av intervju och informerade om samt 
distribuerade enkäten i lärargruppen. 
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7. Resultat 
7.1 Resultat - helhet 
 
Samtliga fem kommuner i Dalsland och dess skolor för de högre årskurserna är 
delaktiga i studien. Berörda rektorer har intervjuats med hjälp av förståelsekartor med 
syfte att ta reda på vilken föreställning de har av sitt uppdrag som pedagogisk ledare. 
Rektorernas påståenden ligger till grund för den enkätundersökning som har 
genomförts bland berörda skolors lärare för att ta reda på deras föreställning av 
rektors uppdrag som pedagogisk ledare.  
 
I Dalsland arbetar 208 lärare på skolorna för de högre årskurserna; 120 kvinnor och 
88 män. 100 av dessa 208 lärare deltar i enkätundersökningen fördelat på 58 kvinnor 
och 42 män. Två lärare har missat att svara på den sista delen av enkäten som 
handlar om rektors verktyg för att bedriva pedagogiskt ledarskap. 60 lärare, 37 
kvinnor och 23 män har skrivit egna kommentarer kring vad de anser vara rektors 
viktigaste pedagogiska uppdrag. 
 
Antal anställda lärare är fördelat på de fem kommunerna enligt följande: 
Bengtsfors  39 
Dals-Ed  45 
Färgelanda  28 
Mellerud  36  
Åmål  60. 
 
Svaren på enkätundersökningen fördelar sig enligt följande: 
Bengtsfors  22  
Dals-Ed  14  
Färgelanda  18  
Mellerud  23  
Åmål  23  
 
64% av lärarna i Färgelanda och Mellerud har besvarat enkäten vilket innebär att de 
har högst antal deltagande lärare i undersökningen i förhållande till antal anställda 
lärare i kommunen. 
 
 
7.2 Kategorisering av rektors påståenden 
 
Samtliga tillfrågade rektorer, enligt kapitel 6.1, har deltagit i undersökningen. 
 
Rektorernas påståenden ur de fyra olika perspektiven uttrycker rektorernas 
uppfattning av sitt uppdrag som pedagogisk ledare. Lärarnas föreställning av 
rektorernas påståenden är deras uttryck för sin uppfattning av rektorernas uppdrag 
som pedagogiska ledare. 
 
Kategoriseringen av de fem rektorernas påståenden / utsagor av deras föreställning 
av rektors uppdrag som pedagogisk ledare fick följande resultat, se tabell 1 – 4. 
 
Lärarnas svar på enkäten utifrån rektorernas påståenden / utsagor av deras 
föreställning av rektors uppdrag som pedagogisk ledare fick följande resultat,  
se tabell 1 – 4. 
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Statligt uppdrag / perspektiv 
 
Tabell 1 Rektorers och lärares rangordning av olika aspekter av det statliga 
uppdraget 
 
 
  Antal rektorer Rangordning Antal lärare Rangordning 
Skapa förståelse för uppdraget hos         
personal 1 4 83 1 
Vara en garant för att lagar och         
förordningar följs 4 1 71 2 
Vara en garant för en likvärdig skola         
för alla elever 3 2 68 3 
Kunna förklara utifrån lagar och          
förordningar att så här ÄR det! 1 4 65 4 
Hitta nya vägar för samarbete med t ex         
BUP, polis och socialtjänst 2 3 54 5 
 
 
I kategorin statligt uppdrag / perspektiv är rektorernas samstämmighet störst i 
föreställningen om att i rektors uppdrag som pedagogisk ledare ligger att vara en 
garant för att lagar och förordningar följs. Lärarna sätter däremot påståendet  
att skapa förståelse för uppdraget hos personal högst och att hitta nya vägar för 
samarbete med t ex BUP, polis och socialtjänst lägst. Samstämmigheten bland 
rektorerna är lägst när det handlar om att skapa förståelse för uppdraget hos 
personal och att kunna förklara utifrån lagar och förordningar att så här ÄR det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27

Kommunalt uppdrag / perspektiv 
 
Tabell 2 Rektorers och lärares rangordning av olika aspekter av det kommunala 
uppdraget 
 
 
  Antal rektorer Rangordning Antal lärare Rangordning 
Genom god organisation skapa         
förutsättningar för pedagogisk 1 4 90 1 
utveckling på skolan         
Leda arbetet med mål och kvalitet 3 2 79 2 
Leda arbetet med mål och visioner 5 1 77 3 
Skapa förutsättningar för lärares arbete;         
t ex schema, lokaler, resurser e t c 2 3 75 4 
Ansvara för och arbeta med ekonomi         
och resurser så att de används så 2 3 69 5 
effektivt som möjligt         
Skapa möjlighet att öka andelen         
behöriga till gymnasiet 1 4 58 6 
Hålla liv vid den ständiga debatten /         
diskussionen inom skolans värld och se         
till att den håller sig inom ramen för vad  2 3 48 7 
som är tillåtet         
Ansvara för kravet på måluppfyllelse 1 4 45 8 
Vara en garant för likvärdig bedömning         
och betygsättning 2 3 39 9 
Vara administratör 1 4 28 10 
Leda arbetet med arbetslag 1 4 28 10 
Ha idéer om hur lektioner ska gå till 1 4 0 12 
 
 
I kategorin kommunalt uppdrag / perspektiv är rektorerna helt samstämmiga när det 
gäller att leda arbetet med mål och visioner. Lärarna sätter påståendet att genom 
god organisation skapa förutsättningar för pedagogisk utveckling på skolan högst.  
90 av 100 lärare instämmer helt i detta påstående. 
 
Ingen av lärarna instämmer helt i rektors påståenden om att rektors uppdrag som 
pedagogisk ledare ligger att ha idéer om hur lektioner ska gå till. Detta påstående 
rangordnas sist, alla kategorier, av lärarna.  
 
Sex påståenden, vilket innebär hälften av påståendena ur denna kategori rangordnas 
lägst av rektorerna. Dessa påståenden är framförallt relaterade till organisation / 
administration. 
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Elevperspektiv 
 
Tabell 3 Rektorers och lärares rangordning av olika aspekter av det pedagogiska 
uppdraget ur ett elevperspektiv 
 
 
  Antal rektorer Rangordning Antal lärare Rangordning 
Finnas tillgänglig för elever och personal 2 2 91 1 
Samtala med lärare, elever och målsmän 2 2 80 2 
Stötta lärare i deras uppdrag att lära         
elever att lära in 1 3 73 3 
Bevaka elevers rättigheter 1 3 63 4 
Se helheter, t ex F - 9 perspektiv 2 2 59 5 
Skapa kontakt med elever för att känna         
till hur deras situation i skolan ser ut 3 1 57 6 
Värna om skolans kultur 1 3 56 7 
 
 
I kategorin elevperspektiv är rektorernas samstämmighet högst när det gäller att 
skapa kontakt med elever för att känna till hur deras situation i skolan ser ut. Lärarna 
sätter påståendet om att i rektors uppdrag som pedagogisk ledare ligger att finnas 
tillgänglig för elever och personal högst. 91 av 100 lärare instämmer helt i detta 
påstående.  
 
Rektorerna sätter påståendena att stötta lärare i deras uppdrag att lära elever att lära 
in, att bevaka elevers rättigheter och värna om skolans kultur lägst.  Påståendet 
värna om skolans kultur får också lägst rangordning av lärarna. 
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Personalperspektiv 
 
Tabell 4 Rektorers och lärares rangordning av olika aspekter av det pedagogiska 
uppdraget ur ett personalperspektiv 
 
 
  Antal rektorer Rangordning Antal lärare Rangordning 
Vara en positiv kraft som leder arbetet         
med skolutveckling 1 4 87 1 
Inspirera till idéer och stötta de idéer         
som uppstår 2 3 87 1 
Stå för trygghet och delaktighet 2 3 83 2 
Arbeta för en gemensam värdegrund,         
gemensamma normer och etik hos  5 1 82 3 
personalen         
Vara inspiratör och ytterst ansvarig för         
det goda samtalet förda mellan samtliga 3 2 71 4 
berörda parter         
Följa samhällsdebatten och ta ansvar         
för skolans del i samhället 1 4 57 5 
 
 
I kategorin personalperspektiv är rektorernas helt samstämmiga när det gäller att 
arbeta för en gemensam värdegrund, gemensamma normer och etik hos personalen. 
Rektorerna rangordnar påståendet att vara en positiv kraft som leder arbetet med 
skolutveckling lägst, ett påstående som lärarna tillsammans med att inspirera till 
idéer och stötta de idéer som uppstår rangordnars högst. 87 av lärarna instämmer 
helt i dessa påståenden. Lärarna rangordnar påståendet att följa samhällsdebatten 
och ta ansvar för skolans del i samhället lägst. 
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Kategoriseringen av de fem rektorernas påståenden / utsagor av deras föreställning 
av rektors verktyg som pedagogisk ledare fick följande resultat. 
 
Lärarnas svar på enkäten utifrån rektorernas påståenden / utsagor av deras 
föreställning av rektors verktyg som pedagogisk ledare fick följande resultat. 
 
Verktyg 
 
Tabell 5 Rektorers och lärares rangordning av olika verktyg för genomförande av det 
pedagogiska uppdraget 
 
 
  Antal rektorer Rangordning Antal lärare Rangordning 
Skollag 2 2 79 3 
Förordning 1 3 73 8 
Läroplan / kursplan 3 1 74 5 
Skolplan (olika i varje kommun 1 3 74 5 
Lokal arbetsplan (olika på varje skola) 1 3 75 4 
Administration / organisation t ex         
schemaläggning, tjänstefördelning 2 2 67 12 
och schemabrytande verksamhet         
Arbetslag 2 2 48 15 
Ekonomi / resurser 2 2 72 9 
Samtal med lärare, elever och målsmän 2 2 74 5 
Diskussion / debatt med lärare, elever,         
målsmän samt övriga intressenter t ex  1 3 72 9 
politiker.         
Utvärdering / arbete med kvalitet 3 1 68 12 
Arbeta med mål och visioner 2 2 70 11 
Medarbetarsamtal 1 3 82 1 
Ämnesgrupper 1 3 53 14 
Sig själv! 1 3 80 2 
 
 
De verktyg som rektor rangordnar högst i sitt arbete som pedagogisk ledare är 
läroplan / kursplan och utvärdering / arbete med kvalitet. Lärarna rangordnar  
medarbetarsamtal högst som rektors verktyg i det pedagogiska ledarskapet. 
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7.2.1 Sammanfattning av kategorisering av rektors påståenden 
 
Rektorernas påståenden är spridda inom ramen för de givna kategorierna och är 
endast helt samstämmiga i två fall; ett inom ramen för det kommunala uppdraget / 
perspektivet och ett för personalperspektiv. I hela tretton påståenden finns ingen 
samstämmighet överhuvudtaget, endast en rektor har uttryckt påståendet. 
 
Samstämmigheten bland lärarna är hög vad gäller att rektor som pedagogisk ledare 
skall finnas tillgänglig för elever och lärare. I detta påstående instämmer 91 av 100 
lärare helt. Nästan lika god är samstämmigheten hos lärarna vad gäller att rektor 
inom ramen av sitt pedagogiska uppdrag genom god organisation skall skapa 
förutsättningar för pedagogisk utveckling på skolan. Här instämmer 90 av 100 lärare 
helt. 
 
Ingen av lärarna instämmer helt i rektors påstående om att i rektors uppdrag som 
pedagogisk ledare ligger att ha idéer om hur lektioner ska gå till. I detta påstående är 
också samstämmigheten bland lärarna högst. 
 
 
7.3 Egna kommentarer 
 
Enkätens första fråga gav lärarna möjlighet att med egna ord svara på vad de anser 
vara rektors viktigaste uppgift som pedagogisk ledare. 37 kvinnor av 58 möjliga och 
23 män av 42 möjliga besvarade denna fråga. De flesta nämnde funktioner som har 
med ledarskap att göra, exempelvis att stötta, hjälpa och inspirera. Några nämnde 
också att rektors viktigaste uppdrag som pedagogisk ledare är att ha kontakt med 
verkligheten, skapa förutsättningar för pedagogisk utveckling, leda arbetet, vara 
tillgänglig, lyssna, ge feedback och ha kontakt med verkligheten. Det fullständiga 
resultatet redovisas i bilaga 5. 
 
 
7.4 Resultat - tolkning 
 
Samstämmigheten mellan rektorernas och lärarnas uppfattningar om rektors uppdrag 
som pedagogisk ledare är störst när det gäller personalperspektivet. Även 
elevperspektiv och det statliga uppdraget / perspektivet rangordnas högt. Vad gäller 
det kommunala uppdraget / perspektivet är samstämmigheten mellan rektorernas 
och lärarnas uppfattningar om rektors uppdrag som pedagogisk ledare lägst  

 
Lärarnas enighet är störst i påståendet att finnas tillgänglig för elever och personal. 
Detta påstående är kategoriserat under elevperspektiv. Enigheten bland lärarna är 
också stor i rektors uppdrag som pedagogisk ledare att vara en positiv kraft som 
leder arbetet med skolutveckling samt inspirera till idéer och stötta idéer som 
uppstår; påståenden som har kategoriserats i ett personalperspektiv. 
 
I påståendet om att rektor som pedagogisk ledare ska skapa förståelse för uppdraget 
hos personalen instämmer 83 av lärarna helt och i påståendet om att rektor ska vara 
en garant för att lagar och förordningar följs instämmer 71 lärare helt. Dessa 
påståenden i vilka lärarna visar hög samstämmighet är kategoriserade i ett statligt 
perspektiv utifrån rektorernas föreställning av uppdraget som pedagogisk ledare. 
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Rektorerna är eniga i föreställningen att en del av det pedagogiska 
ledarskapsuppdraget är att leda arbetet med mål och visioner, samt arbeta för en 
gemensam värdegrund, gemensamma normer och etik hos personalen. Dessa 
påstående är kategoriserade under det kommunala uppdraget / perspektivet. 

 
I rektors påstående att uppdraget som pedagogisk ledare ha idéer om hur lektioner 
ska gå till instämmer ingen lärare helt.  Här redovisas den största skillnaden mellan 
rektors och lärares föreställning av rektors uppdrag som pedagogisk ledare. Detta 
påstående kategoriseras i det kommunal uppdraget / perspektivet. 

 
82 lärare instämmer helt i påståendet att det främsta verktyg som rektor har för att 
uppfylla sitt uppdrag som pedagogisk ledare är medarbetarsamtal. Endast 48 av 
lärarna instämmer helt i påståendet att arbetslag är rektors verktyg för att uppfylla 
uppdraget som pedagogisk ledare och där lärares och rektors samstämmighet är 
minst. 
 
 
7.5 Sammanfattning  
 
Tabell 6 Sammanfattning av rektorers och lärares rangordning av olika aspekter av 
det statliga, kommunala och pedagogiska uppdraget ur ett elev- och 
personalperspektiv 
 
 
  Antal rektorer Rangordning Antal lärare Rangordning 
Statligt uppdrag / perspektiv         
Vara en garant för att lagar och         
förordningar följs 4 1 71 2 
Skapa förståelse för uppdraget hos         
personal 1 4 83 1 
Kommunalt uppdrag / perspektiv         
Leda arbetet med mål och visioner 5 1 77 3 
Genom god organisation skapa         
förutsättningar för pedagogisk 1 4 90 1 
utveckling på skolan         
Elevperspektiv         
Skapa kontakt med elever för att känna         
till hur deras situation i skolan ser ut 3 1 57 6 
Finnas tillgänglig för elever och personal 2 2 91 1 
Personalperspektiv         
Arbeta för en gemensam värdegrund,         
gemensamma normer och etik hos  5 1 82 3 
personalen         
Vara en positiv kraft som leder arbetet         
med skolutveckling 1 5 87 1 
Inspirera till idéer och stötta de idéer         
som uppstår 2 3 87 1 
 
 
Trots att alla tillfrågade rektorer deltar i undersökningen är det svårt att dra några 
generella slutsatser kring rektors föreställning av sitt uppdrag som pedagogisk ledare 
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då rektorernas utsagor / påståenden varierar stort (tabell 1 - 4). Hos de i 
undersökningen deltagande lärarna är svarsfrekvensen god men då endast 100 av 
208 möjliga lärare deltar i undersökningen är det svårt att dra några generella 
slutsatser kring lärarnas föreställning av rektors uppdrag som pedagogisk ledare.  
 
Enkätens första fråga gav lärarna möjlighet att med egna ord svara på vad de anser 
vara rektors viktigaste uppgift som pedagogisk ledare. Svaren kan sammanfattas 
med att lärarna i undersökningen anser att rektors viktigaste uppdrag som 
pedagogisk ledare är att stötta, hjälpa, inspirera, uppmuntra, ha kontakt med 
verkligheten, skapa förutsättningar för pedagogisk utveckling, leda arbetet, vara 
tillgänglig, lyssna, ge feedback och ha kontakt med verkligheten. Det fullständiga 
resultatet redovisas i bilaga 5. 

 
Rektorerna är eniga i sin föreställning om att en del av det pedagogiska 
ledarskapsuppdraget är att leda arbetet med mål och visioner samt arbeta för en 
gemensam värdegrund, gemensamma normer och etik hos personalen (tabell 1 - 4). 

 
Lärarnas enighet är störst i påståendet att i rektors uppdrag som pedagogisk ledare 
ligger att finnas tillgänglig för elever och personal, vilket är ett påståenden som är 
kategorisetat under elevperspektiv. Liknande resultat får påståendena om att i 
rektors uppdrag som pedagogisk ledare ligger att vara en positiv kraft som leder 
arbetet med skolutveckling samt inspirera till idéer och stötta idéer som uppstår, 
vilket är ett påstående som kategoriserats i ett personalperspektiv utifrån rektorernas 
föreställning av uppdraget. 

 
Ett av rektorernas påståenden var att de i sitt uppdrag som pedagogisk ledare skall 
ha idéer om hur lektioner ska gå till. Här är samstämmigheten mellan rektors 
föreställning och lärares föreställning av rektors uppdrag som pedagogisk ledare är 
mycket liten då ingen av de deltagande lärarna i undersökningen har svarat 
instämmer helt. 

 
I undersökningen kan man utläsa att lärare anser att det främsta verktyg som rektor 
har för att uppfylla sitt uppdrag som pedagogisk ledare är medarbetarsamtal. 
Arbetslag som verktyg för att uppfylla uppdraget som pedagogisk ledare är det 
påstående där samstämmigheten mellan rektors föreställning och lärares 
föreställning är minst. 
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8. Diskussion  
8.1 Rektors och lärares föreställning av rektor som pedagogisk ledare 
 
Syftet med studien var att kartlägga föreställningen av rektors pedagogiska uppdrag 
hos rektorer och lärare på högstadieskolorna i Dalsland. Vad innebär rektors uppdrag 
som pedagogisk ledare och vilken föreställning har rektorer och lärare av uppdraget?  
          
Jag har genom intervjuer med samtliga rektorer getts möjlighet att ta del av deras 
föreställning av uppdraget som pedagogisk ledare. Metoden, intervjuer med 
förståelsekartor, gav varje rektor möjlighet att fritt formulera sin föreställning av 
uppdraget som pedagogisk ledare i ett obegränsat antal påståenden. Då de 
intervjuade rektorernas påståenden utgjorde underlag för den fortsatta 
enkätundersökningen var det av stor betydelse för resultatet vilken inriktning deras 
svar gav. 
  
Valet att genomföra intervjuerna med hjälp av förståelsekartor utifrån en presentation 
av de olika kategorierna; statligt- och kommunalt uppdrag / perspektiv samt elev- och 
personalperspektiv gjordes för att jag som intervjuare skulle ha möjlighet att utveckla 
svaren tillsammans med rektorerna med hjälp av följdfrågor. De fyra rubrikerna var 
ett sätt att begränsa omfattningen av undersökningen vilket med all sannolikhet har 
påverkat rektorernas svar och därmed underlaget för enkäten. Eftersom intervjuerna 
enligt överenskommelse med rektorerna var tidsbestämda, blev möjligheten till 
följdfrågor och en fördjupad dialog tyvärr begränsad. Jag hade önskat att rektorernas 
utsagor hade blivit utförligare i sitt innehåll och färre till antalet. Det stora antalet 
utsagor / påståenden medförde att underlaget för enkäten blev väldigt omfattande 
och rektorernas svar därmed svårare att kategorisera (kapitel 7.2).  
 
Rektorernas utsagor från intervjuerna med förståelsekartor utgör påståenden, vilka 
samtliga lärare i form av en skriftlig enkät getts möjlighet att ta ställning till. 
Rektorerna lämnade ut enkäten till lärarna och informerade om studien. Trots 
upprepade påminnelser var det svårt att få in enkätsvar och resultatet visar att 
endast 100 av 208 möjliga lärare har svarat, vilket gör det svårt att kunna utläsa 
några relevanta svar och tendenser. Jag hade förväntat mig att fler lärare skulle 
svara på enkäten då rektorerna personligen distribuerade den och dessutom gav 
lärarna möjlighet att besvara den på arbetstid. 
 
Ytterligare en parameter att ta med i resultatet kom till, då jag även gav lärarna 
möjlighet att med egna ord beskriva vad de anser att rektors viktigaste uppdrag som 
pedagogisk ledare är. 60 lärare (37 kvinnor och 23 män) av 100 möjliga anser att 
rektors viktigaste uppdrag som pedagogisk ledare bl a är att stödja, hjälpa, 
uppmuntra, inspirera, organisera, visa sig i verksamheten, skapa förutsättningar för, 
kunna ta beslut, vara tillgänglig, skapa resurser, ha en vision, samtala mm (bilaga 5). 
Denna del av studien har jag av utrymmesskäl valt att sammanfatta.  
 
Jag borde ha begränsat mig till att intervjua rektorerna och undersökt deras 
föreställning av sitt uppdrag som pedagogisk ledare i förhållande till tidigare 
undersökningar och forskning och därmed undvikit den ovan redovisade 
problematiken med enkätundersökningen. 
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De fem intervjuade rektorerna har alla gått eller går den statliga rektorsutbildningen 
vilket utgör en gemensam referensram. Rektorernas föreställning av det pedagogiska 
ledaruppdraget skiljer sig åt i ett antal frågor; som att skapa förståelse för uppdraget, 
kunna förklara utifrån lagar och förordningar att så här är det, skapa möjlighet att öka 
andelen behöriga till gymnasiet, ansvara för kravet på måluppfyllelse, ha idéer om 
hur lektioner ska gå till, vara administratör, leda arbetet med arbetslag, genom god 
organisation skapa förutsättningar för pedagogisk utveckling på skolan, bevaka 
elevers rättigheter, stötta lärare i deras uppdrag att lära elever lära in, värna om 
skolans kultur, vara en positiv kraft som leder arbetet med skolutveckling och att följa 
samhällsdebatten och ta ansvar för skolans del i samhället. Rektorerna i Dalsland är 
dock eniga i sin föreställning om att i rektors uppdrag som pedagogisk ledare i det 
kommunala uppdraget / perspektivet ligger framförallt att leda arbetet med mål och 
visioner, förankrade i styrdokumenten samt i personalperspektivet att arbeta för en 
gemensam värdegrund och gemensamma normer och etik hos personalen  
(kapitel 7.2).  
 
Rektorernas påståenden av sitt uppdrag som pedagogisk ledare visar betydande 
individuella skillnader, tillika rangordningen av dessa. Litteraturgenomgången visar 
på liknande resonemang; att uppfattningen av rektors uppdrag som pedagogisk 
ledare divergerar i såväl pedagogisk litteratur som forskningsresultat. Min tolkning av 
lärarnas enkätsvar är att lärarnas föreställning av rektors uppdrag som pedagogisk 
ledare uppvisar lika hög grad av individuella skillnader. De intervjuade rektorerna i 
min undersökning brister i enighet vad gäller föreställningen om rektors pedagogiska 
uppdrag i förhållande till styrdokumenten och konkretiserar inte sambandet mellan 
rollen som myndighetsutövare och pedagogisk ledare.   
 
Resultatet av min studie visar på bristande insikt hos rektorer och lärare om skolans 
uppdrag och styrdokument. Ur rektors perspektiv är det viktigt att ha det statliga och 
kommunala uppdraget klart för sig, vilket är en förutsättning för att kunna förmedla 
det till lärarna och utveckla skolan på ett lokalt plan. Rektor behöver även vara klar 
över det pedagogiska uppdraget, då rektor annars löper stor risk att förlora sin 
trovärdighet, samt möjlighet att påverka den pedagogiska verksamheten. Här spelar 
den statliga Skolledarutbildningen en stor roll då avsikten med utbildningen är att 
implementera en gemensam pedagogisk grund- och helhetssyn. Nestors (1993) 
definition av pedagogiskt ledarskap är ”det inflytande en skolledare utövar i 
förhållande till lärarna genom olika handlingar, som syftar till att påverka dem att 
utveckla undervisningen i enlighet med de mål och riktlinjer som anges i läroplan och 
skollag”. Enligt Thullberg (Skolledaren 11/2004) är rektor ledare och 
myndighetsutövare i ett nationellt reglerat system med helhetsansvaret för den 
pedagogiska verksamheten. Min åsikt är att den bristande insikten beror på den en 
decentraliserad målstyrd organisation med bl a otydliga arbetsbeskrivningar, 
bristfällig kompetensutveckling och otydliga krav vad gäller såväl rektors som 
lärarnas roll och ansvar. 
 
I de påståenden där rektorernas föreställning av sitt uppdrag som pedagogisk ledare 
varit samstämmiga; i det kommunala uppdraget / perspektivet att leda arbetet med 
mål och visioner samt i personalperspektivet att arbeta för en gemensam värdegrund 
och gemensamma normer och etik hos personalen, är också lärarna samstämmiga. 
Lärarna är även samstämmiga i påståendena att genom god organisation skapa 
förutsättningar för pedagogisk utveckling på skolan, vara en positiv kraft som leder 
arbetet med skolutveckling, inspirera till idéer och stötta de idéer som uppstår samt 
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skapa förståelse för uppdraget hos personalen. Lärarnas samstämmighet kring 
rektors påstående; att vara garant för att lagar och förordningar följs, i enlighet med 
Grundskoleförordningen 2 kap 2§ (Norstedts juridik 2004) är inte lika stort, 71 av 
lärarna instämmer helt. En förklaring kan vara att 22 av lärarna i studien saknar 
formell behörighet och därmed inte direkt refererar till skolans styrdokument. Än lägre 
resultat får påståendet om att i rektors uppdrag som pedagogisk ledare ligger i att 
vara en garant för likvärdig bedömning och betygsättning där endast 39 lärare 
instämmer helt. Det kan bero på att man inte känner till att rektor står som ytterst 
ansvarig för skolans bedömning och betygsättning, vilket är oroväckande i sig.  

 
I påståendet om att rektor som pedagogisk ledare ska ha idéer om hur lektioner ska 
gå till är lärarnas föreställning samstämmig, ingen instämmer helt. Ekholm m fl 
(2000) introducerar begreppet ”den tysta överenskommelsen” vilket enligt författarna 
innebär att lärare respekterar rektors ledarskap så länge det inte går in på deras revir 
– undervisningen. Här kan man se en ambivalens hos lärare. De vill att rektor som 
pedagogisk ledare skall stå för trygghet och delaktighet; ett påstående där 83 lärare 
instämmer helt, samtidigt vill de inte att rektor ska ha idéer om hur lektioner ska gå 
till. Inom ramen för det statliga och kommunala uppdraget kan man urskilja en 
konflikt i lärares ovilja att släppa in rektor i den pedagogiska diskussionen i arbetslag 
och på lektioner, trots att det är en del av rektors pedagogiska ansvar är att faktiskt 
ha idéer om hur detta arbete skall gå till. Trots att personalen, lärarna vill ha en 
”pedagogisk ledare”, vill de oftast vara självständiga pedagoger och inte bli ledda. 
Studien visar samtidigt att stora krav ställs på rektor som positiv kraft; som inspirerar 
till idéer och står för trygghet och delaktighet.  
 
Min uppfattning är att rektors arbetsuppgifter utifrån kraven på ett pedagogiskt 
ledarskap försvåras genom en starkt traditionsbunden föreställning hos både lärare 
och rektorer, om lärandet som en situationsbunden verksamhet inom klassrummets 
väggar, där endast lärare och elever utgör aktörer. I rektors föreställning om sitt 
uppdrag som pedagogisk ledare formulerades påståendet; att skapa kontakt med 
elever för att känna till hur deras situation i skolan ser ut. Då endast 57 lärare 
instämmer helt i påståendet visar det på en viss ovilja mot rektors delaktighet i 
elevernas situation. Formuleringen kan ha påverkat svaren då den i sin otydlighet 
kan uppfattas ha en kontrollerande innebörd. 

 
Intressant att notera är att i intervjuerna togs pedagogikperspektivet endast upp i 
allmänt hållna frågor som berörde bl a idéer om hur lektioner ska gå till men 
ingenting om en organisation som skall ”genomsyras” av lärande. Eftersom endast 
en skola i undersökningen har en arbetslagsorganisation och följaktligen endast en 
rektor tagit upp detta som en del i sitt pedagogiska uppdrag relaterar frågan 
förmodligen endast till den skolans personal. 
 
Lärarnas föreställning om rektors verktyg i det pedagogiska ledarskapet är 
samstämmiga vad gäller medarbetarsamtal, samtala med lärare, elever och 
målsmän samt ”sig själv” där 80 lärare eller fler har svarat att de instämmer helt. Det 
är värt att notera att bägge parter, både rektorer och lärare, behöver bekräftelse i sin 
yrkesroll. Detta återspeglas i resultatet där verktygen medarbetarsamtal och ”sig 
själv” fick högst svarsfrekvens, vad gäller instämmer helt. Andra situationer där lärare 
kan få bekräftelse som t e x i arbetslaget, påståendet där endast 48 lärare instämmer  
helt värderas, inte lika högt.  
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Det är vedertaget och bekräftat att skolor som har kvalitetsarbete som en naturlig del 
av arbetet har goda förutsättningar till positiv utveckling och goda resultat i 
förhållande till målen. Allt utvecklingsarbete förutsätter utvärdering. Med detta som 
bakgrund borde skolorna ha en högre samstämmighet vad gäller den delen av 
undersökningen, där endast tre rektorer vid intervjuerna tog upp påståendet om att i 
rektors uppdrag som pedagogisk ledare ligger att leda arbetet med mål och kvalitet. 
Detta inom ramen för det kommunala uppdraget / perspektivet. Endast 79 av lärarna 
instämmer helt i detta påstående. Rektor bör enligt Axiö och  Palmqvist (2000) tänka 
på att prioritera det pedagogiska ledarskapet och använda tid och kraft till att 
diskutera uppdrag och vision med all personal samt diskutera förväntningar, roller 
och ansvar i skolan både vad gäller rektor och personal. Resonemanget kring 
skolledarens pedagogiska uppdrag kan sättas i relation till Johanssons 
(Regeringskansliet 2004) kartläggning och utvärdering av skolans ledningsstruktur, 
som visar på att rektors ledarskap är en nyckelfråga för skolans utveckling.  
 
Min slutsats är att både rektors och lärares föreställning av rektor som pedagogisk 
ledare varierar stort, men att tilltron till rektor som chef och ledare är hög. Lärares 
förväntningar på rektor är höga; på vad rektor skall göra, kunna och klara av. Studien 
påvisar brister i kunskap kring det pedagogiska ledarskapet i förhållande till de 
nationella styrdokumenten, både hos rektorer och lärare. Studien visar också att 
rektor bör vara konsekvent i sin styrning av lärares tolkningar av uppdraget. 
 
Rektorsuppdraget är mångfacetterat och i flera avseende svårt att definiera. Med 
hjälp av den här studien har jag nått en djupare förståelse av uppdraget ur mitt eget 
skolledarperspektiv, främst genom reflektioner kring rektorernas och lärarnas skilda 
föreställningar av uppdraget men också genom litteraturstudierna. 
 
Resultatet av denna studie visar på stora skillnader i rektors och lärares föreställning 
av rektors uppdrag som pedagogisk ledare. Kännedomen om dessa skillnader kan 
användas till att förbättra kommunikationen mellan rektor och lärare, till att hitta 
verktyg för att förtydliga rektors och lärares statliga- och kommunala uppdrag för en 
ökad förståelse och kunskap hos bägge parter. 
 
 
8.2 Möjligheter till fortsatt arbete - forskning 
 
Med anledning av att arbetsmaterialet till denna studie vida överstiger ovanstående 
resultat kan studien fördjupas ytterligare. Det finns stora möjligheter att gå in och se 
hur lärarna på de olika skolorna har svarat på enkäten i sin helhet, men även på de 
specifika frågor som härrör sig ur deras rektors utsagor / påståenden från intervjun 
med föreställningskartorna. Detta var dock inte syftet med denna studie då jag har 
begränsat mig till Dalsland som helhet, ej enskilda kommuner. 
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Bilaga 1 
 
Utdrag ur styrdokument; Skollag, Grundskoleförordning och Läroplan kring rektors 
pedagogiska uppdrag. 
 
Skollag 2 kap 2 § 
”För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn skall hålla 
sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan. Det åligger rektorn att särskilt verka för 
att utbildningen utvecklas. 
Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat 
pedagogisk insikt”. (Norstedts juridik 2004 s 19). 
 
Grundskoleförordning 
1 kap. Allmänna föreskrifter 
2 § ”Den som har det ledningsansvar som enligt 2 kap. 2 § skollagen vilar på rektorn 
skall också benämnas rektor”. (Norstedts juridik 2004 s 287). 
 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, mål och riktlinjer. 
2.8 Rektors ansvar 
”Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn 
det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de 
nationella målen. Rektorn ansvarar för att en lokal arbetsplan upprättas samt för att 
skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och till 
målen i skolplanen och den lokala arbetsplanen. Rektorn har ansvaret för skolans 
resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

• skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas.  
• skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning,  

läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och 
utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel. 

• undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det 
särskilda stöd och den hjälp de behöver. 

• kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och 
svårigheter för eleven i skolan. 

• upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans handlingsprogram för att  
förebygga rasistiska beteenden bland elever och anställda. 

• resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av 
elevernas utveckling som lärare gör. 

• undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet 
att uppfatta större kunskapsområden som en helhet. 

• ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen i olika 
ämnen. Sådana kunskapsområden är exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, 
konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och 
andra droger. 

• samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för 
att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. 

• samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa förutsättningar för en 
samsyn och ett förtroendefullt samarbete. 

• formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att 
föräldrarna får information om skolans mål och sätt att arbeta och om olika 
valalternativ. 
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• samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna 
får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och 

           yrkesinriktning. 
• den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna 

får vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt 
utbildning. 

• personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt 
skall kunna utföra sina uppgifter. 

• skolans internationella kontakter utvecklas, 
• skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser, som 

Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen.” 
(Norstedts juridik 2004 s 210) 
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Bilaga 2 
Till rektorerna på högstadieskolorna i Dalsland: 
Bengtsfors, biträdande rektor på Bengtsgården. 
Dals-Ed, före detta rektor på Hagaskolan (jag vet att du inte är rektor på Hagaskolan 
längre men kan du skicka detta vidare till rätt person, tack! samt att den person som 
jag vill intervju är DU!) 
Färgelanda, rektor på Valboskolan. 
Mellerud, rektor på Rådaskolan. 
Åmål, rektor på Kristinebergsskolan. 
 
Hej på er, hoppas att ni mår bra och inte dukar under för alla tänkbara och otänkbara 
arbetsuppgifter (varav detta är en!!!!!, sorry!). 
 
Anledningen till att jag skriver till er är att jag under våren ska skriva en kombinerad 
D-uppsats/PM inför K6 i RUT och har valt följande problemformulering: 
"lärares föreställning av rektors pedagogiska uppdrag i Dalsland" 
(5 kommuner, ca. 45 000 personer, 5 högstadieskolor och ca. 2000 elever) 
Detta innebär att jag vill intervjua DIG kring vad du lägger i innebörden av ditt 
pedagogiska uppdrag samt med din hjälp lämna ut en enkät till lärarna på resp. 
högstadieskola. För att jag ska få ihop godkänt underlag för en D-uppsats måste jag 
ha minst 80% svarsfrekvens på intervjuer och enkäter vilket jag inser kommer att 
kräva sin man (kvinna). 
 
Som underlag för frågeställningar inför intervjuer och enkäter kommer jag att 
använda mig av litteraturstudier.  
 
 
Jag vore tacksam om jag kunde få ta en timme av din tid för att intervjua dig kring 
samma frågeställning. Intervjuerna har jag tänkt mig ska ske med hjälp av 
förståelse/tankekartor. När det gäller enkäterna så hade jag tänkt mig att skriva ett 
följebrev med information samt utforma enkäten som "kryssfrågor" vilket alltid 
underlättar. Det vore väldigt bra om jag kunde få hjälp av dig att dela ut den, samla in 
den samt "peppa" personalen att fylla i den, tror du att det är möjligt? 
 
Jag behöver veta hur många lärare som arbetar på din skola varför jag vore tacksam 
om du kunde fylla i bifogat formulär. 
 
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig! 
 
Tacksam för stöd och support i detta arbete som förhoppningsvis ska leda fram till en 
bild av lärares förställning av det pedagogiska uppdraget i Dalsland som du kan 
använda dig av i framtida arbete med t.ex. medarbetarsamtal, rekrytering etc. 
 
Hälsningar Catrin Eriksson, Tel 0531/52 62 23 alt. 070/669 50 99 
       
 
 
 
 
 
 



 44

Bilaga 3 
 

Mars 2005 
 
Till alla som arbetar som lärare i åk 7 – 9 i Dalsland. 
 
Hej! 
 
Jag heter Catrin Eriksson och arbetar som rektor på Bengtsgårdens högstadium i 
Bengtsfors. Just nu befinner jag mig mitt uppe i en Rektorsutbildning samt en 
Magisterutbildning mot lärande utbildningsledare. Bägge dessa utbildningar drivs via 
Karlstad universitet och min handledare, Thomas Söderberg, i Magisterutbildningen 
är också min lärare i Rektorsutbildningen. Inom ramen för utbildningarna skall det 
skrivas ett avslutande arbete (PM/uppsats). Jag har valt att skriva om rektor som 
pedagogisk ledare utifrån frågeställningen  ”lärares föreställning av rektors 
pedagogiska uppdrag i Dalsland”. Jag har hittills undersökt vad resp. kommuns 
förvaltningschef i Dalsland lägger in i frågeställningen samt intervjuat resp. skolas 
rektor med hjälp av förståelsekartor. Deras tankar ligger till grund för bifogade 
frågeformulär.  
 
För att få reda på hur lärares föreställning av rektors pedagogiska uppdrag ser ut i 
Dalsland behöver jag ha hjälp av minst 80% av samtliga lärare som arbetar på 
Dalslands högstadieskolor och jag hoppas att Du är en av dem! Jag vore tacksam 
om du kunde avvara en stund av din tid (ca. 15 min) för att svara på följande frågor 
och sedan lämna in dem till din rektor senast fredag 050415 för vidarebefordran till 
mig. Dina svar är anonyma och kommer att redovisas utifrån ett köns- och eventuellt 
även behörighetsperspektiv för Dalsland samt eventuellt varje skola/kommun. 
 
 
Har du några frågor eller funderingar, hör av dig! 
 
Tack på förhand för hjälpen! 
 
 
Catrin Eriksson 
Tel. 0531/52 62 23 a.    070/669 50 99 
E-post: catrin.eriksson@bengtsfors.se 
  
 

 

 
 

Med hopp om sol & värme! 
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Bilaga 4 
 

Frågeformulär att användas som underlag för uppsats i ämnet ”lärares 
föreställning av rektors pedagogiska uppdrag i Dalsland”. 
 
 
Jag arbetar på  Bengtsgården, Bengtsfors  
   Hagaskolan, Ed  
   Valboskolan, Färgelanda 
   Rådaskolan, Mellerud  
   Kristinebergsskolan, Åmål    
 
 
Jag är   kvinna 
   man 
 
 
Jag är   behörig lärare 
   obehörig lärare 
   under utbildning till lärare 
    
 
 
Jag har arbetat som lärare på den här skolan i  _______  år. 
    
 
Jag anser att rektors viktigaste uppdrag som pedagogisk ledare är:
  
 
___________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 



Rektors uppdrag som     Instämmer       Instämmer        Instämmer  Vet ej  

pedagogisk ledare är att:      inte                  delvis                 helt 
                                                                                                                         

• vara en garant för att lagar och 
förordningar följs. 

 
• vara garant för en likvärdig skola  

för alla elever. 
 

• skapa förståelse för uppdraget hos 
personalen. 

 
• kunna förklara utifrån lagar och  

förordningar att så här ÄR det! 
 

• hitta nya vägar för samarbete med 
t ex BUP, polis och socialtjänst. 

 
• vara en garant för likvärdig  

bedömning och betygsättning 
 

• skapa möjlighet att öka andelen 
behöriga till gymnasiet. 

 
• ansvara för kravet på måluppfyllelse. 

 
• ha idéer om hur lektioner ska gå till. 

 
• hålla liv vid den ständiga debatten/ 

diskussionen inom skolans värld och  
se till att den håller sig inom gränserna  
för vad som är tillåtet. 

 
• vara administratör. 

 

62 59 46 
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Instämmer       Instämmer        Instämmer Vet ej 
 inte       delvis                helt 

 
• leda arbetet med arbetslag.      

 
• ansvara för och arbeta med ekonomi 

och resurser så att de används så 
effektivt som möjligt. 

 
• leda arbetet med mål och visioner. 

 
• leda arbetet med mål och kvalitet. 

 
• skapa förutsättningar för lärares  

arbete; t ex schema, lokaler 
resurser etc. 

 
• genom god organisation skapa 

förutsättningar för pedagogisk  
utveckling på skolan. 

 
• skapa kontakt med elever för att känna   

till hur deras situation ser ut i skolan. 
 

• bevaka elevers rättigheter. 
 

• stötta lärare i deras uppdrag att  
lära elever att lära in. 

 
• se helheter, t ex F – 9 perspektiv. 

 
• finnas tillgänglig för elever och personal.   

 
• värna om skolans kultur. 

 
• samtala med lärare, elever, målsmän. 

60 47 
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  Instämmer       Instämmer         Instämmer   Vet ej 
   inte                   delvis                 helt   

 
• vara en positiv kraft som leder  

arbetet med skolutveckling. 
 

• inspirera till idéer och stötta de  
idéer som uppstår. 

 
• vara inspiratör och ytterst ansvarig 

för det goda samtalet i skolan,  
förda mellan samtliga berörda 
parter. 

 
• arbeta för en gemensam värdegrund,  

gemensamma normer och etik hos  
personalen. 

 
• stå för trygghet och delaktighet. 

 
• följa samhällsdebatten och ta ansvar 

för skolans del i samhället. 
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Rektors verktyg för    Instämmer         Instämmer        Instämmer      Vet ej  

pedagogiskt ledarskap är:   inte        delvis                helt  
   

• skollag 
 

• förordning   
 

• läroplan / kursplaner 
 

• skolplan (olika i varje kommun) 
 

• lokal arbetsplan (olika på varje skola) 
 

• administration / organisation t ex schema- 
läggning, tjänstefördelning, diverse övrigt. 

 
• arbetslag      

 
• ekonomi / resurser 

 
• samtal med lärare, elever, målsmän. 

 
• diskussion / debatt med lärare, elever, 

målsmän samt övriga intressenter t ex politiker. 
 

• utvärdering / arbete med kvalitet. 
 

• arbete med mål och visioner. 
 

• medarbetarsamtal 
 

• ämnesgrupper 
 

• sig själv! 
 

62 
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Bilaga 5 
Lärarnas egna kommentarer inklusive sammanfattning 
 
 

Kvinna   
  1 Vara oberoende. Stödja de anställdas egen tankeförmåga och kompetensutveckling. 
  2 Vara övergripande organisatör. 
  Leda arbetet med skolutveckling mot utsatta mål. 
  3 Stå för trygghet och delaktighet! 
  Inspirera och inspireras! 
  4 Hjälpa och stötta. Vara bollplank som man kan reflektera tankar och idéer med. 
  5 Gå på lektioner i första hand! 
  Uppmuntra det som är bra i undervisning. 
  Hjälpa till / föreslå förbättringar då undervisningen inte fungerar. 
  6 Vara en positiv kraft som kan möta elever, lärare och föräldrar på ett bra sätt  
  och skapa förståelse för lärprocessen. 
  7 Kunna leda verksamheten och i det vara lyhörd för lärarnas visioner. 
  8 Inspirera. Ge konstruktiv kritik. Stötta vid t ex "svåra" samtal med elever  
  och föräldrar. Skapa trygghet. Leda.  
  9 Stötta i problemsituationer. Inspirera t ex genom att lägga fram forskning  
 och dylikt som man själv inte hinner med. 
  10 Rektor ska hjälpa lärarna att utföra sitt uppdrag genom att skapa goda förutsättningar 
  för undervisning. Det kan ske genom bra organisation, ekonomi,  
  fortbildning mm men även uppmuntra enskilda initiativ och idéer. 
  11 Vara lyhörd gentemot både personal, föräldrar och elever. Stötta! 
  Driva skolans utveckling framåt - på alla sätt! 
  Vara tydlig med krav och förväntningar - målsättningar och tillvägagångssätt! 
  12 Att stimulera till och understödja de initiativ som strävar i riktning mot  
  ambitionen att uppnå målen för vår verksamhet med för alla inblandade   
  parter en ständigt ökad arbetsglädje och självrespekt. 
  13 Vara insatt i ämnesgrupperna och ibland ta del i lektionsarbetet. 
  Synas ute bland eleverna. 
  Kan vända sig till i olika frågor gällande skolan. 
  14 Skapa förutsättningar för en likvärdig skola för eleverna. 
  15 Hålla sig ajour med nya rön inom pedagogiken. 
  16 Vara en positiv kraft, leder arbetet med skolutveckling. Skapa förståelse för  
  uppdraget hos personalen. Se helheter F - 9 perspektivet. Ansvara för ekonomi  
 och resurser så att de används så effektivt som möjligt. 
 Skapa kontakt med elever för att känna till hur deras situation ser ut i skolan 
 Stötta lärare i deras uppdrag att lära elever lära in. 
  17 Se sina medarbetare. Ta sig tid att lyssna på mig, även om han tycker att jag har fel. 
  18 Hålla sig ajour med vad som får / inte får göras (d v s skollag, sekretess…) 
  Samtala med personal, elever, föräldrar under strukturerade, planerade former 
  och därigenom kunna leda arbetet vidare mot nya mål. 
  19 Att vara väl insatt verksamheten. Ha auktoritet bland elever - personal. 
  Visa sig i verksamheten. 
  20 Ha en klar vision och klara mål så att man vet i kollegiet vad man ska jobba mot!! 
  21 Lyhördhet.  Lyssna.  Stötta.  Inspirera. 
  22 Att uppmuntra och stödja nytänkande idéer inom det pedagogiska området. 
  Vara en naturlig länk som kan bidra till att sammanföra (arbetslag, lärare)  
  med likasinnade idéer. 
  23 Lyssna, uppmuntra, berömma det som blivit bra.  
  Pedagogiken i respektive ämne behärskar respektive lärare förmodligen bäst. 
  24 Leda, inspirera hålla sig ajour med utvecklingen, delge personalen vad som "pågår". 
  25 Lyhörd och vara en positiv kraft 
  26 Skapa en positiv miljö för lärare och elever där det är lätt att undervisa och lätt  
  att ta till sig kunskap. En miljö som skapar lust till lärande. 
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  27 Lyssna på personalen / eleverna. Vara ute i verksamheten. Vara en god 
  ”personalvårdare”. Vara tydlig mot elever och personal. 
  28 Inspirera & stötta lärare och elever. Ta del av och ge tid till pedagogiska diskussioner. 
  Uppmuntra alla i skolan 
  29 Skapa förutsättningar.  
  Att vara skolans ansikte utåt. Kontakt med politiker och tjänstemän. 
  30 Inspirera, uppmuntra, ta tid för diskussioner i smågrupper. 
  31 Se läraren som en individ och inte en kugge. Kontakt med verkligheten och  
  kunna/våga ta tag. Utveckla varje lärare. Svårt men nödvändigt. 
  32 Vara neutral så att inget ämne får mer förmåner än andra. Vara positiv och  
  uppskattande. Vara tillgänglig och lätt att nå. 
  33 Att hålla en diskussion om pedagogik levande. 
  Att vara informerad om hur arbetet i klassrummen fortlöper. 
  34 Skapa förutsättningar för pedagogisk utveckling 
  Skapa god kontakt med elever o personal, samt föräldrar 
  Se till att resurser används så effektivt som möjligt 
  Arbeta för en gemensam värdegrund hos personalen 
  Stötta de idéer som uppstår. Kunna ta beslut, om än obekväma. 
  35 Pedagogisk ledare - aktiv. 
  Elevvård - föräldrakontakter 
  "Personalfrågor" - arbetsbelastning 
  36 Skapa en god anda på skolan för elever och personal. 
  Ge möjlighet till samvaro - samarbete mellan olika lärargrupper. 
  Ordna några gemensamma raster så lärare kan träffas under skoltid. 
  Stötta arbetet mot mobbning. 
  37 Arbeta för en likvärdig skola för alla elever. 
  Arbeta för en likvärdig bedömning o betygsättning. 
  Skapa kontakt med elever - se situationer "på golvet". 
  Arbeta för en gemensam värdegrund. Vara tillgänglig! 
 De 37 kvinnor (av 58 möjliga) i undersökningen som har svarat på frågan ”Jag 
 anser att rektors viktigaste uppdrag som pedagogisk ledare är” anser att rektor 
 framförallt skall: 
 • stötta 
 • hjälpa 
 • inspirera 
 • uppmuntra 
 • ha kontakt med verkligheten 
 • skapa förutsättningar för pedagogisk utveckling 
 • leda arbetet 
 • vara tillgänglig 
Man   
  1 Tillvarata lärarnas energi. Ansvara för den pedagogiska ledningen. Kontakt med både 
 lärare och elever. 
  2 Bollplank och mentor åt personalen. 
  3 Att lyssna och att ha klara svar. 
  Inta använda dubbla budskap. 
  Att skapa resurser till varierad pedagogik. 
  4 Visa vägen för skolan genom sitt uppträdande och stötta och samverka  
 med personalen. 
  5 Skapa en god miljö. Ha en bra dialog så alla vet vad som gäller, behandla alla rättvist. 
  6 Skapa förutsättning för ett gott arbetsklimat. Rättvis, konsekvent och  
  tillmötesgående. 
  7 Inspirera till utvecklat tänkande. Visionär. 
  8 Att fungera som spindeln i nätet. Att vara en god ledare, vilket även innebär 
  att vara lyhörd på lärares visioner och arbetsinsatser / situationer. 
  9 Föregå med gott exempel, för såväl personal som elever, samt administrera  
 skolans verksamhet på ett hänsynsfullt sätt. 
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  10 Ha en klar och tydlig vision om vad skolans uppgift är och hur man på den egna  
  enheten ska nå dit. Inspirera personal till att göra ett gott pedagogiskt arbete. 
  Klargöra att skolan är ett kunskapscentrum. 
  11 Att skapa förutsättningar för pedagogerna att genomföra och utveckla uppdraget. 
 organisation, schema, resurser osv. 
  12 Inspiratör, motivationsskapare, engagemang. 
  13 "Vara lagledare"! 
  14 Se till att skolan blir en kunskapsbas som ger eleverna en stadig grund som  
  de har nytta av i hela livet. 
  15 Lyhörd, intresserad, engagerad. Ge svängrum för olika pedagogik.  
  Lita på lärarnas vilja och kunskap att göra ett bra jobb. 
  16 Skapa en gemensam vision för hela personalen så att man strävar åt samma  
  håll. Kontinuitet! 
  17 Att kunna se förändringar för att driva utvecklingen fram mot uppställda mål för  
  att sedan genomdriva detta med hjälp av hela sin personal.  För att lyckas med  
  detta måste en rektor ha förmåga att lyssna, entusiasmera, driva på! Lätt som en plätt! 
  18 Leda och fördela arbetet. Följa skolplan och måldokument både lokala 
  och centrala. Stötta personalen. Skapa en bra arbetssituation. 
  Spindeln i nätet 
  19 Förmåga att lyssna på sina medarbetare 
  20 Stötta elever och personal genom mycket kontakt (ger kunskap om det verkliga  
  läget) och genom att hjälpa till när det blåser snålt. 
  Utkräva redovisning av olika insatser. 
  Vara en "spjutspets" för kompetensutveckling men gärna delegera ansvaret på  
  personalen delvis. 
  Ta ansvar för gemensamma normer ??? 
  21 Att inspirera, stötta och uppmuntra men självklart även kritisera. 
  De flesta rektorer hinner inte bry sig om sina anställda "på riktigt". De fastnar i  
  administration och ekonomi på sitt kontor och på otaliga sammanträden på 
  förvaltningen. Rektorer borde få eller ta sig tid till talrika klassrumsbesök,  
  så att detta blir ett naturligt och självklart inslag i vardagen - inte något speciellt och 
  absolut inte något föranmält och upphaussat! 
  Dessutom bör en rektor kunna hävda skolans intressen och undervisning uppåt i  
  
 

organisationen!  
Detta är mycket sällsynt! 

  22 Att initiera skolutvecklingen. 
  23 Vet ej har aldrig varit med om att en rektor har bedrivit ett eget pedagogiskt   
  program. Oftast har det skett med hjälp av någon föredragshållare som kommit   
  och hållit ett föredrag om än det ena och det andra. Snuttifikation, inget  
  genomtänkt. Motsatsen långsiktigt, planerat och inspirerande arbete. 
  Motsatsen är vad jag anser är viktigast. 
  
 De 23 män (av 42 möjliga) i undersökningen som har svarat på frågan ”Jag anser 
 att rektors viktigaste uppdrag som pedagogisk ledare är” anser att rektor skall: 
 • lyssna 
 • ge feedback 
 • inspirera 
 • ha kontakt med verkligheten 
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