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Förord 

Att utföra undersökningar och författa uppsatser är ett roligt men mödosamt arbete. Det har 

jag efter denna period av uppsatsskrivande fått erfara och jag kan nu med stor glädje se 

resultatet av tio veckors skrivande och vara nöjd och stolt över resultatet. Jag kan se att jag 

har lärt mig mycket och utvecklats som skribent, men framförallt tycker jag mig ha erhållit 

utökade kunskaper om det ämne som denna uppsats behandlar. Detta arbete hade dock inte 

blivit lika bra utan ett antal personer som jag skulle vilja rikta ett särskilt tack. Först och 

främst ett stort tack till mina intervjupersoner som ställt upp och berättat om sitt arbete. Utan 

er hade denna uppsats inte funnits till. Även ett stort tack till Kajsa Falkner, min handledare 

som givit mig många värdefulla och användbara kommentarer och idéer. Till sist vill jag 

tacka Filip, min make och vän som under hela denna process funnits med, läst och 

konstruktivt gett mig feedback. Du är en klippa.  

 

Örebro 08-12-18 

Maria Tegneklint



 

Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats var att utöka kunskap om hur rektorer inom grundskolans tidigare 

år beskriver att de arbetar med skolutveckling. För att nå studiens syfte besvarades följande 

forskningsfrågor: 

 

• Hur beskriver rektorer innebörder av skolutveckling? 

• Hur beskriver rektorer sin roll som pedagogisk ledare för skolverksamheten? 

• Hur beskriver rektorer att de påverkar lärarnas arbete? 

Undersökningen genomfördes med hjälp av en kvalitativ intervjustudie med tre rektorer som 

genomgått rektorsutbildning och arbetar inom grundskolans tidigare år. Utifrån deras svar och 

med forskningsfrågorna som utgångspunkt konstruerades beskrivningskategorier där 

rektorernas uppfattningar om forskningsfrågorna finns representerade. Resultatet visar att 

rektorer beskriver skolutveckling som ett politiskt uppdrag där fokuset är att följa och 

förverkliga styrdokumenten. Rollen som pedagogiska ledare för skolverksamheten beskrivs 

vara att ge det pedagogiska arbetet en riktning, att följa upp arbetet genom att finnas med i 

verksamheten och att utmana lärarnas uppfattningar genom att vara en motpart. Rektorerna 

uttrycker att de påverkar lärarnas arbete genom den ledningsgrupp som utgörs av 

arbetsledarna/utvecklingsledarna, genom att anordna forum för pedagogiska diskussioner, 

genom att uppmuntra och utmana samt genom att ge tid för reflektion. 
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1. Inledning 

Rektorn har det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten på en skola och ska 

ta det yttersta ansvaret för att de nationella målen uppfylls. Därmed är det rektorns uppgift att 

se till att lärarna utför sitt jobb på ett professionellt sätt, bland annat genom att se till att de får 

bra kompetensutveckling. Rektorn ska även se till att ämnesområdena integreras så att 

eleverna får en möjlighet att se de olika ämnena som en helhet. (Lpo 94)  

 

Så beskriver Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet det uppdrag och arbete som 

rektorn har att ta ansvar för. Jag har under en längre tid intresserat mig för rektorns uppdrag 

när det gäller att vara den pedagogiska ledaren för skolan, därför att jag tror att den rollen är 

oerhört viktig för att utvecklingen av den pedagogiska verksamheten ska gå framåt. Även om 

skolutveckling många gånger kanske mest sker bland lärarna i arbetslagen, tror jag att rektorn 

är en betydelsefull person när det gäller att överblicka verksamheten och leda i en viss 

riktning. Jag vill med denna uppsats lyfta fram rektorn som den pedagogiska ledaren och 

undersöka hur rektorer beskriver sitt uppdrag. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utöka kunskap om hur rektorer inom grundskolans tidigare år 

beskriver att de arbetar med skolutveckling. För att nå studiens syfte besvaras följande 

forskningsfrågor: 

 

• Hur beskriver rektorer innebörder av skolutveckling? 

• Hur beskriver rektorer sin roll som pedagogisk ledare för skolverksamheten? 

• Hur beskriver rektorer att de påverkar lärarnas arbete? 

 



 

 2 

2. Problembakgrund 

Den bakgrund som i följande kapitel presenteras, består av tre delar. Den första delen handlar 

om vad rollen som rektor innebär, den andra delen tar upp den del av rektors uppdrag som är 

huvudfokus i denna uppsats; skolutveckling och i den tredje delen presenteras några olika 

tankar inom forskningen om hur en rektor kan arbeta effektivt som skolutvecklare och ledare. 

Bakgrunden leder fram till huvudsyftet; att ta reda på hur rektorer beskriver att de arbetar med 

skolutveckling. 

 

2.1 Rektorsrollen 

I detta avsnitt presenteras en bild av rektorsrollen ur ett större perspektiv och är ett försök att 

beskriva de olika roller som ingår i arbetet som rektor. I den decentraliserade skolan har 

rektorns roll förändrats och de nya arbetsuppgifterna ställer nya krav på den som arbetar som 

rektor. (Utbildningsdepartementet, 2001) Så vad innebär rektorsrollen? Inom tidigare 

forskning om rektorers arbete är det framförallt två roller som tydligt framträder. Dels handlar 

det om uppdraget som administrativ chef och dels om det pedagogiska ledarskapet. En tredje 

roll som förekommer är rektorn som den demokratiska ledaren. Rollen som administrativ chef 

och rollen som pedagogisk ledare presenteras nedan under samma rubrik, eftersom det inom 

forskningen finns en stark koppling mellan dessa roller i den meningen att dessa kan vara 

svåra att kombinera. Därefter beskrivs det demokratiska ledarskapet under en egen rubrik. Det 

bör även förtydligas att två begrepp används, rektor och skolledare. Dessa ses som synonymer 

och det görs ingen skillnad på begreppen.  

2.1.1 Den administrativa chefen kontra den pedagogiska ledaren 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av rektorns arbete som är mycket entydig i den 

litteratur som använts inför denna uppsats. Den problematik som nedan beskrivs är viktig att 

ha med sig för att kunna förstå den situation som rektorer befinner sig i idag. 

 

Förr, i den regelstyrda skolan, var rollerna inom skolan glasklara och alla visste sin plats och 

sina uppgifter. Lärarna skötte undervisningen och rektorn fanns på sitt kontor och hanterade 

administrationen. Med dagens styrsystem är rollerna inte längre lika klara och enkla att 

förhålla sig till. Den målstyrda skolan ställer andra krav på skolledaren vilken numera ses som 

en nyckelperson som inte i första hand har ansvar för administrationen utan även ska vara en 
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idéburen proaktiv ledare. (Svedberg, 2000) Skolledarens arbete kan alltså indelas i två olika 

delar. Den ena delen handlar om att sköta det administrativa arbetet och den andra delen 

handlar om att medverka i den pedagogiska verksamhetens utveckling på den lokala skolan. 

En person som arbetar som rektor måste dels ha förmågan att vara chef, att ta det formella 

ansvaret för skolan, dels ta ansvaret som ledare, att uppmuntra och inspirera lärarna. (Berg, 

1995) Det krävs även att rektorn har goda kunskaper om läroplanstänkande och 

undervisningsteorier eftersom det är rektorn som har det yttersta ansvaret för att den 

nationella läroplanen förverkligas. (Nihlfors, 1998) 

 

Jorunn Møller (1996) problematiserar rektorsrollen och beskriver i sin undersökning av 

skolledare inom den norska grundskolan att rektorer har ett starkt tryck på sig från olika håll 

som gör att rollen som ledare ofta kommer i skymundan. Vardagen som skolledare består av 

förväntningar från olika håll, ständiga störningar i arbetet och oväntade situationer som måste 

tas om hand omedelbart vilket gör att rektorns jobb blir splittrat och ofokuserat. 

Rektorsarbetet har en tradition av att vara inriktat på administration och ”akutmottagning” och 

det är också de förväntningar som lärare och föräldrar har på rektorn. Därför kan 

motsättningar uppkomma då en rektor försöker att fokusera ansvaret som pedagogisk ledare 

och ”lägger sig i” lärarnas undervisning. Ett annat dilemma är de förväntningar rektor har på 

sig ovanifrån, dvs. från skolchefer eller andra ansvariga inom kommunen i förhållande till det 

ansvar rektorn har för barnens undervisning och lärande. Møller talar om detta som ett 

lojalitetsdilemma eftersom rektorer ofta har svårt att hantera prioriteringen av 

arbetsuppgifterna och avgöra om de administrativa uppgifterna med krav ovanifrån ska gå 

före det pedagogiska ansvaret eller vice versa. Dessa tankar finns även hos Thor Egerbladh & 

Tom Tiller (1998) som beskriver det på följande sätt: 
 

Skolans ledare befinner sig i ”press-zonen” mellan styrsignalerna från toppen och lärarnas 

likgiltighet eller avvisande av dessa signaler. Denna press kan leda till frikoppling mellan det 

man säger och det man gör, vilket i sin tur registreras som något negativt av lärarna. I 

brännpunkten mellan sparmålscentrerade skolbyråkraters värderingar och ansvarstänkande i 

klassrummet står således dagens pedagogiska ledare (s 27). 

 

De skriver även att en rektor inte kan avsäga sig det pedagogiska ledarskapet och bara ta 

ansvar för det administrativa, även om trycket på dem blir stort, utan den nya 

rektorsrollen kräver att rektorn kliver fram och tar ett större ansvar när det gäller 

utvecklingsfrågor och strategiska frågor.  
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Även Bert Stålhammar (1984) beskriver chefers arbete som en svår uppgift, med rektorn 

som fokus. Han menar att det finns en tyngdpunktförskjutning från formellt ledarskap 

mot ett ledarskap med social-psykologisk betoning för såväl det allmänna chefskapet 

som för ledare inom skolan. Detta ställer stora krav på chefens personliga egenskaper 

och pressen att hantera prioriteringen mellan personalens trivsel och organisationens 

produktivitet blir många gånger stor med psykisk ohälsa som följd. För att rektorer ska 

lyckas framgångsrikt med sitt chefskap handlar det om att bygga upp ett förtroende hos 

de anställda för ledarens förmåga att leda organisationen. Stålhammars studie visar att 

rektorer i stor utsträckning drar sig för att ha åsikter om den pedagogiska situationen på 

skolan, vilket talar för ett bristande förtroende från lärarnas håll att rektorn har 

kompetensen att vara en pedagogisk ledare. 

2.1.2 Den demokratiska ledaren 

Som tidigare har redogjorts för finns en stark betoning på rektorn som den administrativa 

chefen och den pedagogiska ledaren i den litteratur som är gällande för denna uppsats. För att 

ge en helhetsbild av rektorsyrket utifrån vad tidigare forskning framhåller kring ämnet rektors 

arbete presenteras nedan ytterligare en roll. Denna roll innebär att rektorn ska vara en 

demokratisk ledare med ansvar för skolans demokratiuppdrag.  

 

Rektorn har ett uppdrag att se till att skolan är nationellt likvärdig (Axiö & Palmquist, 2000). 

I skollagen (1999: 886) uttrycks likvärdighet på följande sätt: 

 
Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och 

ekonomiska förhållanden ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn 

och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i 

landet. ( kap 1, § 2) 

 

Begreppet likvärdighet innebär ett tillstånd eller en relation mellan individer och grupper av 

människor. När alla elever får samma möjlighet och en rättvis chans i sin skolvardag kan vi se 

att likvärdighet har uppnåtts. Likvärdighetsbegreppet inom skolan handlar om en jämlik 

resursfördelning. (Jönsson, 1995) Det handlar alltså inte om att skolan ska vara likadan 

överallt i landet utan undervisningen kan utformas på olika sätt beroende på den enskilde 

eleven. Däremot kan likvärdigheten t ex. handla om att alla elever ska erbjudas undervisning i 

sitt hemspråk eller svenska som andraspråk, att undervisningen sker enligt läroplaner och 

kursplaner, att personalen har rätt utbildning för att bedriva sin verksamhet eller att elever och 
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föräldrar får information och möjlighet att utöva inflytande. (Likvärdighet – ett delat ansvar, 

1996)  

 

Inom ramen för det demokratiska ledarskapet har rektorn ett uppdrag att upprätthålla den 

värdegrund som läroplanen bygger på så att den genomsyrar varje del av verksamheten. 

Denna roll innebär att rektorn är tydlig i sin kommunikation och är klar med den 

värdegrund och etiska hållning som han eller hon själv står på och vad den innebär. Som 

demokratisk ledare har rektorn en betydelsefull roll att föra samtal där man lyssnar till 

varandra. Dialogen ska innebära att man tar till sig varandras argument och försöker 

finna lösningar utifrån olika perspektiv. Samtidigt är rektorn den som markerar gränsen 

för åsikter och handlingar som går emot det demokratiska uppdraget. 

(Utbildningsdepartementet, 2001) 

 

2.2 Skolutveckling 

I detta avsnitt görs en djupare beskrivning av den roll som är kopplad till det område som är 

föremålet för denna undersökning; skolutveckling. I de texter som studerats framgår att det 

pedagogiska ledarskapet handlar om att bedriva skolutveckling på skolan. Pedagogiskt 

ledarskap och skolutveckling är alltså två begrepp som går hand i hand och som naturligt 

hänger samman. När vi pratar om skolutveckling, pratar vi även om pedagogiskt ledarskap 

och vice versa. Bo Nestor (1993) definierar det pedagogiska ledarskapet på följande sätt: 

 
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 (s 183) 

 

Det pedagogiska ledarskapet är alltså det ledarskap som en rektor utövar för att bedriva 

skolutveckling. För att skolutveckling ska ske krävs det att rektorn tar sitt ansvar som 

pedagogisk ledare. Nedan presenteras definitioner av skolutveckling, en djupare beskrivning 

av vad det pedagogiska ledarskapet innebär och den roll som rektorn anses ha enligt tidigare 

forskning. 
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2.2.1 Vad är skolutveckling? 

Begreppet skolutveckling har fått olika definitioner genom åren. Per Dalin (1994) refererar till 

den mest omfattande studien av skolutveckling, Making School Improvement work – A 

conceptual Guide to Practice, och skriver att skolutveckling handlar om att ha hela skolan 

som mål för sin förändring och att åtgärderna ska var långsiktiga och systematiska. 

Förändringen gäller såväl strukturer, processer som klimat och måste kunna ta hänsyn till alla 

delar inom skolan som personal, ekonomi och utrustning. Denna definition präglas av en 

rationell syn på organisation och förändring. Utifrån andra perspektiv kan skolutveckling 

definieras annorlunda. Med ett teknologiskt perspektiv handlar förändring inom skolan främst 

om att komma fram till det mest effektiva medlet för att nå ett visst syfte. Resultatet blir ofta 

nya läromedel eller metoder. Om man däremot har ett politiskt perspektiv på skolutveckling 

betonas fördelningen av resurser som ett viktigt styrmedel där processen grundar sig i olika 

intressens konflikter och motsättningar.  

 

Det finns olika former av skolutveckling och förändringar som äger rum på olika nivåer i 

skolsystemet. Reformer är förändringar som sker på nationell nivå där det handlar om 

förändrade lagar, omstruktureringar i organisationer och nya läroplaner. Det sker även ett 

utvecklingsarbete när det gäller att dra upp generella riktlinjer för skolans verksamhet när det 

gäller undervisningsplaner och ämnesplaner. Detta utvecklingsarbete kan vi kalla 

Läroplansutveckling. Det pedagogiska utvecklingsarbetet görs ofta av lärarna själva när de 

arbetar med att utveckla sin undervisning i riktning mot att förbättra innehållet och få det att 

stämma bättre överens med de mål som anges i läroplanen. (Dalin, 1994) 

2.2.2 Att vara pedagogisk ledare 

Vad innebär ett pedagogiskt ledarskap? Själva ordet ”pedagogisk” är grekiskt och betyder 

uppfostrande eller undervisande, och en synonym till pedagogiskt ledarskap skulle därför 

kunna vara skol-ledarskap. Begreppet har funnits med i skolpolitiska dokument sedan mitten 

av 40-talet och betoningen på det pedagogiska ledarskapets betydelse har gradvis ökat. 

Innehållet av begreppet har gått från att till största del vara inriktat på undervisningen i 

klassrummet till fokus på mål och riktlinjer i läroplanen och hur skolledaren förverkligar dem. 

(Nestor, 1993) 
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Som pedagogisk ledare är rektorn ansvarig för kvaliteten i verksamheten. I skollagen uttrycks 

det pedagogiska ledarskapet med att rektorn ska ha god kunskap och känna sig hemmastadd i 

lärarnas vardagliga arbete. Det är rektorns uppgift att se till att undervisningen utvecklas. 

(Skollagen, 1994: 696) Det innebär i praktiken regelbundna medarbetarsamtal med lärarna, 

kännedom om den undervisning som bedrivs och att hålla i olika typer av pedagogiska samtal 

för att stimulera och inspirera arbetet. (Svedberg, 2000) Det viktigaste i pedagogiskt ledarskap 

är att veta hur man underlättar inlärningen för andra. I rektorns fall gäller detta både lärare 

och elever och sig själv. (Møller, 1996) 

 

Nestor (1993) ger en översikt över hur det pedagogiska ledarskapet beskrivs i 

handledningslitteratur för skolledare. Han kommer fram till att de flesta kopplar samman det 

pedagogiska ledarskapet med målen i läroplanen och att ledarskapet handlar om att hitta vägar 

att nå dessa mål. Det kan även beskrivas som att skapa förutsättningar för kreativt tänkande 

och få igång tankeprocesser. Som exempel på arbetsuppgifter som ingår i det pedagogiska 

ledarskapet nämns lektionsbesök, fortbildning av personalen, verka för jämställdhet, 

konflikthantering och utvecklingssamtal.  

2.2.3 Rektorn: nyckelperson i skolutvecklingsarbetet 

Skolledaren har en central roll i skolans utvecklingsarbete. Det är den verksamhetsansvarige 

skolledaren som ska ta ansvar för genomförandet av utvecklingsprocessen där det första steget 

är att se till att läroplanens mål tolkas och omformuleras till lokala verksamhetsplaner. 

Skolledaren ska vara väl förtrogen med läroplanens mål och förverkliga dem i vardagsarbetet. 

Arbetet med skolutveckling handlar mycket om att påverka lärarna i deras arbete med att nå 

målen, att kunna se det behov av verksamhetsutveckling som finns och se till att 

utvecklingsarbetet når ända fram. (Berg, 1995)  

 

Rektorn är den som ska föra utvecklingsarbetet framåt bland annat genom att sätta 

dagordningen för utvecklingsdiskussioner. Det innebär att det är skolledarens uppgift att 

ta initiativet till pedagogiska diskussioner och debatter på skolan och tydligt ha klart för 

sig i vilket syfte de förs. Rektorn har en uppgift att utmana de traditionella föreställningar 

kring skolans verksamhet som finns bland övrig skolpersonal. För att kunna göra detta 

krävs det att rektorn har kännedom om hur medarbetarna lär och hur tidigare erfarenheter 

kan vävas samman med ny kunskap. (Utbildningsdepartementet, 2001)  
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Peter Mc Namaras (1999) doktorsavhandling är en studie av sju skolor och hur de arbetar med 

att förbättra och utveckla skolan. Studien visar, precis som många internationella studier 

tidigare har visat, att det är svårt att få till en utveckling av skolans verksamhet. För de skolor 

som ändå lyckades förbättra skolklimatet var skolans ledarskap en viktig faktor. Rektorn är en 

nyckelperson i arbetet med skolutveckling som ska se till att alla; lärare, elever och föräldrar, 

har en gemensam riktning. För att utveckling ska ske måste alla arbeta mot samma mål. 

 

Ulf Blossing (1999) presenterar i skolverkets rapport Skola i utveckling ett projekt där skolor 

som arbetar aktivt med skolutveckling har studerats. Projektet visar att grunden i 

skolutveckling är att arbeta mot gemensamma mål eller visioner. För att visionerna verkligen 

ska fungera som en ledstjärna i lärarnas arbete, är det av stor vikt att visionerna har utarbetats 

efter många års arbete med den gemensamma värdegrunden. När skolledning och lärare har 

en gemensam grund att stå på som alla är överens om blir även de gemensamma målen mer 

relevanta att arbeta emot. Analysen av projektet Skola i utveckling visar att de 

förändringsstrategier som skolorna satt upp blir mer effektiva om värdegrunden är väl 

förankrad i personalgruppen. 

 

2.3 Ledarskapsstrategier 

I tidigare avsnitt har rektorsrollen presenterats i sin helhet och en djupare beskrivning har 

gjorts av det pedagogiska ledarskapet och att arbeta med skolutveckling. I detta avsnitt ges 

exempel på hur en rektor kan tänka rent praktiskt och konkret som ledare för att driva 

utvecklingen framåt. Dalin (1994) skriver att skolutveckling ofta handlar om vad som ska 

förändras i skolan. Han menar att massmedia förmedlar en bild av skolan som en organisation 

i behov av stora förändringar. Detta leder till politiska diskussioner kring vad skolans uppgift 

är och debatten landar oftast i vilken människosyn vi har och vilken syn vi har på inlärning. 

Men den stora frågan är kanske inte i första hand vad som behöver förändras utan snarare hur 

det ska gå till. Alla som arbetar med skolutveckling, lärare, rektorer, handledare, skolchefer 

eller politiker, står alla inför en huvudsaklig fråga: vilket är det bästa sättet att genomföra 

förändringar på inom skolan?  

 

Under huvudrubriken ledarskapsstrategier presenteras nedan några olika tankar kring 

ledarskapet i skolan som återfunnits inom forskningen. Avsnittet behandlar ledarskapet i 

skolan i förhållande till ledarskapet inom företag och näringsliv, vad effektivt skolledarskap 
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kan innebära, hur en skolledare kan påverka lärarna och till sist en presentation av en 

ledarskapsteori som kan användas inom skolan. 

2.3.1 Att vara ledare i skolan 

Inom skolan har det varit vanligt att synen på ledarskap hämtat inspiration från 

företagsvärlden och näringslivet. Men många hävdar att ledarskapet inom den världen 

fungerar på ett helt annat sätt och att det därför inte är helt lämpligt att direkt överföra dessa 

tankar och idéer till skolans värld. Detta eftersom verksamheten i skolan bygger på politiska, 

värdemässiga och ideologiska ståndpunkter och för att det handlar om barn och ungas 

utbildning och socialisation och inte om varuproduktion. (Ekholm, 2000) Dalin (1994) menar 

att det visserligen finns flera gemensamma drag mellan företag och non-profit-organisationer 

(t ex. sjukhus, museer, teatrar och skolor), men det är ändå skillnader som gör att ledarskapet 

behöver utformas på ett något annorlunda sätt. Han presenterar i sin bok en undersökning 

gjord i Schweiz som handlar om ledarskapet i non-profit-organisationer. Han refererar till 

Schwarz och skriver att det som ställer till problem för non-profit-organisationerna är att de 

inte har en marknad att förhålla sig till när det gäller målsättningar, bedömning av 

produktivitet och utvärdering av resultat. Därför är det en utmaning för skolledare att arbeta 

med att säkerställa och dokumentera produktiviteten. Andra områden som non-profit-

organisationer behöver ta till sig som en utmaning är att säkra organisationens demokratiska 

grundval, utveckla organisationens innovationskapacitet och utveckla ledarkompetensen.  

2.3.2 Effektivt skolledarskap 

Skolledarens effektivitet handlar om hur han eller hon kan arbeta för att skolan ska förbättras 

och utvecklas på ett så effektivt sätt som möjligt (Stoll, 1992). Merparten av tidigare 

forskning som finns kring skolledares arbete med skolutveckling är hämtad från den 

internationella forskningen. Här finns en gemensam riktning som visar att effektivt 

skolledarskap handlar om att aktivt arbeta med att stödja och utveckla lärarna i deras arbete 

och att vara tydlig i sina pedagogiska ställningstaganden. (Ekholm, red 2000) Så här skriver 

Uwe Hameyer (1995) om den effektiva skolan: 

 
”Productive” means working effectivley to implement and institutionalize the idea or vision. 

It means to reinvent and to protect something new against traditional routine; to develop 

implementation procedures and to try them out repeatedly; to give ”fuzzy” ideas a chance to 

emerge and to support their elaboration; to learn how to cooperate with others so that 

experiences can be exchanged and efforts mutually supported (s. 5). 



 

 10 

Det handlar alltså om att inte fastna i gamla tankemönster och vanor utan våga tänka nytt. 

Dessutom måste de nya idéerna få genomslagskraft i arbetslaget vilket kräver en förmåga att 

samarbeta. Hur ska då rektorer göra för att detta ska kunna ske? En stor brittisk undersökning 

visade att rektorer i effektiva skolor var mycket aktiva i skolarbetet. De deltog i diskussioner 

kring läroplaner och var en influens i arbetet med allmänna riktlinjer för arbetet. Dessa 

skolledare var inte rädda för att ha synpunkter på lärarnas undervisningssätt samtidigt som de 

visste vart gränsen gick för dem att ingripa. De tog ett stort ansvar för att arbeta med 

lärarutveckling och de uppmuntrade lärare att engagera sig i professionellt utvecklingsarbete. 

(Stoll 1992)  

2.3.3 Rektors påverkan på lärarna 

Hans-Åke Scherp (1998) har i sin avhandling studerat skolledarskapet utifrån ledarens 

möjlighet att påverka lärarnas erfarenhetslärande. Han presenterar två olika ledarstrategier 

som utmärker sig när det gäller skolledare. Den ena är den serviceinriktade ledaren som har 

fokus på att underlätta för lärarna att arbeta med den pedagogik som de själva föredrar. 

Rektorn ser på sin personal som utvecklad och lärarna förväntar sig inte av skolledaren att ha 

synpunkter på undervisningen. Den serviceinriktade ledaren styrs av lärarnas uppfattningar 

och föreställningar kring hur god undervisning bedrivs och anser att lärarna har en god 

förmåga att utveckla den pedagogiska verksamheten eftersom de arbetar nära barnen. Den 

andra ledarstilen är den utmanande ledaren som vågar ifrågasätta lärarnas undervisning 

genom att hävda andra slutsatser och reflektioner. Ett sätt att göra detta är att framföra 

vetenskapliga resultat, som utmanar att tänka på ett nytt sätt. Den utmanande skolledaren 

vågar även ifrågasätta skolans kultur som den enda giltiga referensram som erfarenheter 

prövas utifrån och diskuteras.  Resultatet av studien visar att utvecklingen av lärarnas 

undervisningsmönster var starkast bland de utmanande skolledarna som hade förmågan att 

vara tydliga, handlingskraftiga och ställa krav.  

 

Joseph Blase & Peggy C. Kirby (1992) visar i sin studie de strategier som rektorer använder 

för att påverka sin personal som anses vara de mest effektiva för ett framgångsrikt ledarskap. 

De menar att för att kunna påverka är det viktigt att försöka influera istället för att bestämma. 

En framgångsrik rektor ska ha respekt för lärarna samtidigt som han eller hon ska stå tydligt 

för sina egna åsikter och värderingar. Studien visar även att uppmuntran och lovord från 

rektorn spelar en stor roll för att lärarna ska göra ett bra jobb. Rektorn kan genom sin attityd 

gentemot lärarna skapa en arbetsmiljö där man trivs och gör sitt bästa. 
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2.3.4 Transformativt ledarskap   

Det transformativa ledarskapet är en ledarskapsmodell framtagen utifrån ett tvärvetenskapligt 

perspektiv och är till för att hjälpa ledare att utveckla människor, förverkliga visioner och 

genomföra förändring. Modellen nedan visar grunderna i det transformativa ledarskapet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna modell bygger på ett antal principer. Det transformativa ledarskapet tror att varje 

individ kan påverka sin omgivning i varje situation, antingen på ett positivt sätt eller på ett 

negativt. Ledaren kan göra en positiv förändring i varje ögonblick och det gäller för honom 

eller henne att inse det och använda det. Ett starkt och effektivt ledarskap förutsätter positivt 

inflytande över de människor som ska ledas och för att uppnå detta krävs att ledaren känner 

till sina styrkor och kan förmedla sin makt på ett positivt sätt. Ledarskapet går ut på att 

tillgodose människors behov. Idén är att öka produktiviteten genom motivation och tanken är 

att detta ska uppnås genom att de anställda känner att de är uppskattade, får belöning och 

upplever att de utvecklas. Det transformativa ledarskapet har en förståelse för människor och 

engagerar dem på ett sätt som gör att de känner samhörighet, respekt och tillit. Redan i steg 

två i modellen ovan är tanken att ledaren ska engagera de anställda så att nya tankar och idéer 

får födas i arbetslagen på ett tidigt stadium. (Andersson, 1993) 

 

Bernard M. Bass & Bruce J. Avolio (1988) beskriver kärnan i det transformativa ledarskapet 

med tre begrepp. Karisma, handlar om att ledaren har en förmåga att se det som verkligen är 

Steg 1 

Skapa en vision 

Steg 2 

Planera 

Steg 3 

Bilda arbetslag 

Steg 4 

Motivera 

Steg 5 

Utvärdera 

Steg 6 

Vidta åtgärder 

(Andersson, 1993) 
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viktigt och att tänka visionärt. Ledaren ska även kunna sätta ord på sin vision och tydligt 

förmedla den. Individualiserad hänsyn, innebär att ledare delegerar ut uppgifter för att 

personalen ska få erfarenheter att lära utav, ger personalen uppmärksamhet när det gäller 

behov som finns och visar varje enskild anställd respekt. Det tredje begreppet är intellektuell 

stimulans, vilket betyder att ledaren ger personalen idéer som stimulerar deras sätt att tänka i 

nya banor. Detta ger möjligheten att se gamla problem ur nya vinklar och lösa dem på ett nytt 

sätt. 

 

Kenneth Leithwood (1992) har applicerat denna ledarskapsteori på skolan. Enligt honom 

innebär den att ledaren arbetar kontinuerligt med tre olika mål:  

 

• Hjälpa personalen att utveckla en professionell och samarbetande skolkultur  

• Gynna lärarnas utveckling  

• Hjälpa lärarna att lösa problem tillsammans mer effektivt.  

 

En skolledare som arbetar med transformativt ledarskap involverar lärarna i 

utvecklingsarbetet och ger möjligheter att arbeta tillsammans som ett team. Leithwoods 

undersökning av samarbetande skolkulturer visade att skolledarna där använde sig av 

strategier för att skapa en arbetsmiljö där lärarna samarbetade och stöttade varandra. Det 

första som utmärkte detta arbete var att ledaren involverade lärarna i att sätta upp mål 

tillsammans för skolans verksamhet. Detta för att minska en skolkultur där alla arbetar 

isolerade, var och en på sitt håll. Ledarna var även duktiga på att kommunicera ut skolans 

värderingar och visioner genom sin vardagliga interaktion med personalen, vilket påverkade 

personalen på ett positivt sätt. Lärares motivation till utveckling ökar när interna mål för 

professionell utveckling sätts upp. Processen att nå målen underlättas av att de känner sig 

involverade och engagerade i de frågor kring skolutveckling som de arbetar med. Här kan 

skolledaren spela en viktig roll i att ge lärarna betydelsefulla uppgifter att arbeta med som inte 

känns övermäktiga eller orimliga men som samtidigt är utmanande. När det gällde att lösa 

problem i samarbete med lärarna öppnade den transformativa ledaren upp för många 

perspektiv för att tolka ett problem samtidigt som han/hon var mycket tydlig med sin egen 

tolkning. Ledaren fanns med och stöttade arbetslagen i gruppdiskussioner och var öppen för 

olika kreativa förslag, samtidigt som han/hon såg till att inte bygga vidare på lösningar som 

byggde på förutfattade meningar. Det som utmärkte den transformativa ledaren var tron på att 

personalen tillsammans kunde komma fram till lösningar på olika problem på ett mer 
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framgångsrikt sätt än om ledaren hade arbetat ensam med samma problem. Den 

transformativa ledaren hade förtroende för sina anställda samtidigt som han/hon inte lämnade 

dem ensamma med problemen utan hela tiden arbetade aktivt med att stötta och finnas med i 

arbetslagen. 
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3. Metod 

I detta kapitel redogörs för genomförandet av undersökningen och vilka tillvägagångssätt som 

använts för att komma fram till resultatet. 

 

3.1 Val av datainsamlingsmetod 

För att besvara forskningsfrågorna valdes en kvalitativ intervjuundersökning. Kvalitativ 

metod handlar om att karaktärisera sådant som är framträdande hos fenomen. Detta kan bland 

annat göras genom observationer eller genom intervjuer. Skillnaden mellan dessa är att i 

användandet av observation besvarar forskaren frågan ”Vad ser jag att de gör?” medan i 

användandet av en intervju besvaras frågan ”Vad anser de själva att de gör?” (Repstad 2007) 

Den kvalitativa forskningsintervjun är en metod där syftet är att försöka förstå meningen eller 

själva innebörden i vad den intervjuade säger. Det handlar om att hitta mångfacetterade 

beskrivningar av olika kvalitativa perspektiv utifrån den intervjuades livsvärld och att komma 

åt den intervjuades specifika åsikter, inte allmänna eller generella åsikter. (Kvale, 1997) 

Forskningsfrågorna utgår från rektorers egna uppfattningar om sitt yrke - hur rektorer 

beskriver skolutveckling, hur rektorer beskriver sin roll som pedagogiska ledare och hur de 

anser att de arbetar för att påverka lärarnas arbete. Därför valdes kvalitativa intervjuer med 

rektorer för att ta reda på deras uppfattningar kring skolutveckling och ansvaret som ledare för 

den pedagogiska verksamheten.  

 

3.2 Forskningsetiska överväganden 

För de forskningsetiska överväganden som har varit vägledande för genomförandet av 

intervjuerna har en skrift utgiven av Vetenskapsrådet, skriven av Göran Hermerén (2007) som 

heter Hantering av känsligt forskningsmaterial samt Forskningsetiska principer inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2008) varit en 

utgångspunkt. Nedan tas några punkter upp som särskilt tagits fasta på under arbetet.  

 

Vid insamling av data vid exempelvis intervjuer finns det vissa etiska aspekter att förhålla sig 

till. Undersökningspersonerna måste alltid få reda på vad intervjun ska användas till, vilka 

moment som ingår i undersökningen och att deras medverkan är frivillig. (Repstad, 2007) 

Vetenskapsrådet (2008) skriver att forskaren ska upplysa undersökningsdeltagaren om vilken 
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uppgift denne har i undersökningen och vilka villkor som gäller. Detta har noga framgått i 

informationen till intervjupersonerna i det brev som skickades ut till dem innan 

undersökningen. Vidare finns det fyra olika begrepp som brukar användas inom debatten 

kring känsligt forskningsmaterial som forskaren måste ta ställning till. Dessa är sekretess, 

tystnadsplikt, anonymitet, och konfidentialitet. Begreppen blandas ofta ihop och används som 

synonymer, men har i själva verket lite olika innebörd. (Hamerén, 2007) Här tas begreppen 

anonymitet och konfidentialitet upp. Anonymitetskravet innebär att de svar som inkommer 

exempelvis genom en enkätundersökning inte på något sätt ska kunna härledas till de personer 

som har svarat, inte ens forskaren ska kunna göra detta. Svaren ska inte kunna spåras på något 

sätt. Konfidentialitet handlar om att forskaren ska vara mycket försiktig med insamlad data så 

att undersökningspersonernas personliga uppgifter inte sprids eller hamnar i orätta händer. 

Forskaren tar på sig uppgiften att skydda undersökningspersonens integritet och insynen i 

dennes privatliv genom att exempelvis koda uppgifterna eller använda krypteringar. 

(Hamerén, 2007) Utifrån denna beskrivning kan inte personerna i undersökningen erbjudas 

anonymitet men däremot full konfidentialitet. Det är också detta som krävs enligt de 

forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2008) tagit fram. Deltagarna i 

undersökningen har fått information att de garanteras full konfidentialitet.  

 

3.3 Val av undersökningspersoner 

I valet av undersökningspersoner resonerades kring vilka krav som kunde vara rimliga att 

ställa på intervjupersonerna i förhållande till syftet. Den första avgränsningen som sattes upp 

var att intervjua rektorer som arbetar inom grundskolans tidigare år, eftersom detta står tydligt 

i syftet. Det var även viktigt att rektorerna i undersökningen var utbildade rektorer eftersom 

det gör studien mer intressant. I en undersökning med obehöriga rektorer skulle resultatet 

kunna förklaras med just det faktumet, vilket ville uteslutas. Ett tredje krav var att 

intervjuaren personligen inte hade någon relation till intervjupersonerna. Lojalitetsband kan 

komma in och störa forskningen om intervjuaren och intervjupersonen har en relation sedan 

tidigare (Repstad, 2007) I övrigt ansågs faktorer som intervjupersonens ålder, kön eller 

bakgrund inte spela någon roll för att kunna svara på frågorna och uppfylla syftet. Det har 

heller inte tagits hänsyn till vilken typ av skola som rektorn arbetar på eftersom detta inte 

ansågs vara relevant för syftet. 
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För att få tag på intervjupersoner kontaktades rektorer i grundskolans tidigare år via telefon 

genom uppgifter som återfunnits via internet. Efter att de ställt sig positiva till förfrågan om 

att ställa upp som undersökningsperson skickade ett mejl ut med mer utförlig information om 

undersökningen. Det skickades även ut ett antal mejl till personer som inte först kontaktats via 

telefon. Fler personer än som behövdes för att genomföra undersökningen kontaktades för att 

vara säker på att minst tre personer skulle svara. De tre första som hörde av sig och som också 

uppfyllde de krav som satts upp, blev inbokade för en intervju. Mejlet som skickades ut 

innehöll information om vilka områden intervjufrågorna skulle röra sig kring, en förfrågan om 

att få göra en ljudinspelning av intervjun samt en redogörelse för hanteringen av det 

insamlade materialet och intervjupersonens personliga uppgifter. 

 

3.5 Genomförande av undersökningen 

Platsen för intervjun ska vara en neutral plats där respondenten kan känna sig hemma 

(Repstad, 2007). Intervjuerna för denna undersökning genomfördes på intervjupersonernas 

arbetsplats. Det gjordes en ljudinspelning av intervjun för att inte missa viktig information 

och för att helt och hållet ha fokus på det som sades. Även detta tar Repstad (2007) upp som 

ett bra sätt för att bättre minnas och återge intervjun efteråt samt för att under intervjun kunna 

koncentrera sig på vad respondenten säger. En kvalitativ forskningsintervju är en 

halvstrukturerad intervjuform där grunden för samtalet är ett antal teman med förslag på 

rimliga frågor att ställa under varje tema. Tanken med detta är att intervjuaren ska hålla sig till 

de utvalda frågeområdena men att intervjuaren kan vara flexibel att ändra eller lägga till 

frågor beroende på de svar som intervjupersonen ger. (Kvale, 1997) Utifrån detta utformades 

intervjuguiden bestående av frågor indelade i tre kategorier; skolutveckling, pedagogiskt 

ledarskap och inflytande över lärarnas arbete (se bilaga 1). Ett försök gjordes att använda så 

öppna frågeställningar som möjligt och undvika ja-eller nej-frågor eller frågor med frågeordet 

vad, men under intervjuerna ställdes ändå följdfrågor av den typen som inte var planerat. En 

bedömning gjordes att intervjupersonerna inte hade styrts alltför mycket åt det ena eller andra 

hållet, utan att deras svar ändå var deras egna uppfattningar och tankar. Efter första intervjun 

noterades att några frågor inte alls gav svar som var relevanta för syftet och 

forskningsfrågorna, varav intervjuguiden fick en bearbetning och därefter justerades. Det 

handlade bland annat om att få en större fokusering på hur rektorerna arbetar med 

skolutveckling generellt istället för vad som finns på agendan för skolutveckling just nu. 
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3.6 Databearbetning och analys 

Första steget i att bearbeta materialet var att lyssna igenom inspelningarna rakt igenom för att 

skapa en bild av samtalet som helhet. De inspelade intervjuerna transkriberades sedan för att 

lättare kunna bearbeta materialet i skriven text. Olika betoningar med rösten eller kroppsspråk 

har inte tagits hänsyn till och transkriptionstecknen nedan är främst till för att texten ska vara 

lättare att läsa och förstå. 

 

Transkriptionstecken 

 

? Frågeintonation 

… Paus ca två sekunder 

(paus) Paus längre än två sekunder 

- avbrutet ord eller mening 

Kursiv Betoning på det ordet 

xxxx Egennamn 

 

Olika typer av fyllnadsljud, som t ex. eh eller öh har valts att bortse ifrån. Upprepningar av 

småord har även tagits bort eftersom de inte ansågs vara relevanta för innehållet i intervjun. I 

övrigt har samtalet återgetts så ordagrant som möjligt. 

 

Analysen genomfördes genom att utgå från forskningsfrågorna. De uppfattningar som svarade 

för dessa frågor i texten markerades och utifrån dessa markeringar konstruerades sedan 

kategorier genom att försöka se vilka olika uppfattningar som svaren representerade. 

Kategorierna arbetades fram genom att de svar som varje intervjuad rektor gav för varje 

forskningsfråga kortfattat skrevs ned. Sedan skapades kategorier för de svar där 

intervjupersonerna hade samma eller liknande uppfattningar. När det var gjort fanns 

ytterligare uppfattningar kvar som fick bilda egna kategorier.   
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4. Resultat 

I detta kapitel avses forskningsfrågorna bli besvarade.  

 

• Hur beskriver rektorer innebörder av skolutveckling? 

• Hur beskriver rektorer sin roll som pedagogisk ledare för skolverksamheten? 

• Hur beskriver rektorer att de påverkar lärarnas arbete? 

 

4.1 Hur beskriver rektorer innebörder av skolutveckling? 

Kategori 1: Rektorer beskriver skolutveckling som ett politiskt uppdrag 

De intervjuade rektorerna beskriver grunden för skolutveckling som ett uppdrag där det 

handlar om att följa styrdokument och att arbeta med att tolka och omforma dem i 

verksamheten.   

 
R1: …det kan va enkelt beskrivet så är det så här; det är att vi ska om…forma våran 

verksamhet utifrån dom styrdokument som vi har att rätta oss efter… det är enkelt uttryckt så, 

[…] men just den här delen att vi har styrdokument och det är dom vi ska lokalt på nåt sätt 

enas om va, hur ser vi, vad tolkar vi det?... det är egentligen det jag ser i skolutveckling. 

 

R2: Jaa… alltså vi får ju… man får ju ett politiskt uppdrag kan man väl säga. Skolan är ju 

politiskt styrd och just nu är det måluppfyllelsen som är inriktningen. 

 

 

Det är tydligt hos rektorerna att det ytterst handlar om ett politiskt uppdrag. 

Skolutvecklingens kärna finns i läroplanen och kursplaner och det handlar om att arbeta för 

att det som står i styrdokumenten ska följas. Utifrån detta kan skolutveckling handla om en 

mängd olika saker. Det som alla tre av de intervjuade rektorerna tar upp, och som helt klart är 

aktuellt just nu, är skriftliga omdömen och elevinflytande. Måluppfyllelse och likvärdig 

bedömning är andra återkommande exempel på skolutvecklingsfrågor som rektorerna tar upp. 

 
R2: Ja, jag pratar väldigt mycket- eller väldigt mycket, men jag pratar mycket om det här 

med elevinflytande. Och där kan jag känna att det är någonting som vi måste jobba med… 

mycket och länge… hela tiden. 

 



 

 19 

R3: Just nu har det varit jättemycket… runt hur vi ska skriva skriftliga omdömen… och det är 

ju en jättepedagogisk diskussion, både vad vi ska bedöma, och hur vi ska skriva. 

 

 

4.2 Hur beskriver rektorer sin roll som pedagogisk ledare för 

skolverksamheten? 

När det gäller att beskriva sin egen roll som pedagogisk ledare är inte alla tre rektorer riktigt 

lika säkra på hur de egentligen ser sig själva. Rektor 1 och rektor 3 kan tydligt sätta ord på 

vad deras arbete som pedagogiska ledare innebär medan Rektor 2 pratar runt själva frågan och 

kommer aldrig riktigt fram till själva kärnan. Det pedagogiska ledarskapet beskrivs som en 

viktig uppgift som tyvärr inte hinns med på grund av andra uppgifter. Nedan presenteras tre 

kategorier som visar hur rektorerna beskriver sin roll som pedagogiska ledare. 

  

Kategori 1: Rektors roll som pedagogisk ledare för skolverksamheten är att ge det 

pedagogiska arbetet en riktning 

Rektorerna ser sig själva som en nyckelperson med överblick över verksamheten. Det är deras 

uppgift att visa vägen och försöka få pedagogerna att dra åt samma håll. 

 
R3: Min roll blir ju att hålla ihop det på nåt sätt va, att få det att gå åt samma håll. Vi kan ju 

inte springa åt varsitt håll allihopa efter vårt eget huvud. […] och där tror jag att jag som 

rektor har… en stor roll att fylla.  För dom är ganska starka, alltså dom skulle dra åt varsitt 

håll, tror jag annars, utan nån får liksom säga att nej nu går vi häråt… på det här sättet då. 

 

Deras uppgift som pedagogiska ledare är att lägga tonvikten på de pedagogiska frågorna och 

föra fram diskussionen i ljuset. Rektor 1 beskriver arbetet med att prioritera den pedagogiska 

diskussionen: 

 
R1: Jag organiserar det så att jag har en ledningsgrupp som träffas varje vecka, och där vi 

driver- nu försöker driva dom pedagogiska frågorna, och det har varit en lång resa, tycker jag, 

innan vi har kommit dithän att vi nu börjar prata pedagogiska frågor. Det är oerhört mycket i 

skolan lätt att handla hamna i dom praktiska vardagsproblemen va som jag inte ty-  som jag 

försöker mot bort. Vi ska inte ta upp sånt i den här ledningsgruppen utan det är dom 

pedagogiska frågorna. 
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I detta arbete ser de sig själva ha en roll där deras egna åsikter anses viktiga att kommunicera 

ut och vara tydlig med. Även fast åsikterna, för en av dem, ibland mottas med ett visst 

motstånd bland personalen, ser man en roll i att vara en motpart och våga ifrågasätta trots 

mothugg och risken att inte bli så populär. 

 
R3: Jag tänker ju att jag måste ha nån slags idé om vad jag vill med skolan. […] Sen så att 

skriva en ledningsdeklaration, alltså att på nåt sätt inför personal tala om att; det här står jag 

för, dom här frågorna tänker jag driva… tror jag är viktigt. 

 

R1: Jag bli tydligare i att visa och tala om; var står jag i den här frågan utan att för den skull 

säga direkt att min tolkning är det rätta, men så här ser jag på det.  

 

Kategori 2: Rektors roll som pedagogisk ledare för skolverksamheten är att följa upp 

genom att finnas med i verksamheten 

Alla tre rektorerna tycker att det är viktigt att ha insyn i vad som händer i klassrummet och att 

finnas med i verksamheten som en aktiv iakttagare. Detta för att kunna följa upp 

verksamheten och se hur utvecklingen fortskrider. Rektorerna anser alla tre att de har fullt 

ansvar för det som händer i klassrummen men att de samtidigt måste kunna lita på sin 

personal. Det är dock inte alla som känner att de kan prioritera klassrumsbesöken fullt ut i 

dagsläget, men ambitionen finns där.  
 

I: Hur stor insyn har du i vad som händer i klassrummen? 

R3: Jag skulle kunna ha hur mycket som helst, alltså för det är generöst så- sen hinner man 

inte, alltså det är ett bekymmer i rektorsjobbet att… många säger att rektorerna gömmer sig 

på sina rum och så, och så är det kanske ibland, men samtidigt så får man en halvtimme över 

mellan mötena så är det ju inte alltid som klassrummen är det första man måste ta tag i. 
 

Samtidigt verkar det som att rektorerna tycker att just klassrumsbesöken är viktiga och 

betydelsefulla som ett verktyg för att hålla sig uppdaterade på vad som händer på skolan och 

också på så sätt kunna fortsätta med skolutvecklingsarbetet. 

 
R1: jag försöker va ute så mycket jag kan och följa, spontant gå ut och va med en 20 minuter 

en halvtimme. Och varje år är min tanke att jag ska va ute en hel dag i varje elevgrupp för att 

kunna på nåt sätt se- kan jag hitta nåt mönster? Kan jag (sniffar) känna och lukta mig till dom 

här bitarna som vi försöker utveckla då va. 
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Rektor 2, som inte har arbetat på sin skola så länge, berättar om att kommunen ska satsa på 

chefsstödjare som ska avlasta och ge rektorer tid att arbeta mer med pedagogiska frågor. 

 
R2: Ja, än så länge så måste jag ju säga det att jag har inte varit inne i en (paus) ja… ja vi kan 

säga- jag har inte varit inne i en barngrupp så och sagt att… nu ska jag vara här en timme 

eller så utan jag har bara varit inne och hejat på barnen lite så, och inte direkt varit den… 

pedagogiska iakttagaren om man säger så. […] … har man ju nu anställt chefsstödjare […] 

och då kommer vi- ska vi kunna använda vår tid till att vara mer pedagogiska ledare. […] 

 

I: Vad skulle du vilja lägga den tiden på då? 

 

R2: Ja, då ska jag ut i barngrupperna. 

 

En av rektorerna berättar om det önskemål som finns att kunna finnas med mycket mer i 

klassrummen och vara en mentor eller pedagogisk coach gentemot lärarna. Detta är något som 

har förekommit, men begränsningen av tid har satt stopp för att få detta arbete att löpa på 

kontinuerligt. 

 
R3: Jo, sen har jag en period som då jag var duktig, då gjorde jag strukturerade besök i 

klassrummen, vilket innebar att jag bara satt med och antecknade och sen hade ett samtal 

efter det, det är ju drömmen att kunna göra så, alltså kunna ge feedback på- men jag får inte 

till det.  

 

Kategori 3: Rektors roll som pedagogisk ledare för skolverksamheten är att utmana genom 

att vara en motpart 

Rollen som pedagogisk ledare anses även innehålla en uppgift att vara en person som vågar 

ifrågasätta traditionella mönster eller vanor hos pedagogerna för att få dem att tänka till och 

reflektera över sitt arbetssätt.  

 
 R1: Jag är förhållandevis kritisk till en del saker, alltså det finns inga gamla sanningar som är 

självklara för mig. Och det här är besvärligt och det är jobbigt… då kan jag ibland uppleva att 

jag känns som en motpart men det, på ren svenska, skiter jag i litegrann va. Alltså man måste 

utmana pedagogernas funderingar och dom får gärna sätta klackarna i backen och hålla i med 

näbbar och klor men alltså det är bara bra, för det utmanar mig att föra dom här 

resonemangen ännu tydligare va. […] Och sen att jag skulle se alla frågor ur samma 

perspektiv som pedagogerna gör det… men det anser jag inte är min uppgift, jag måste se det 
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från ett annat håll. Utmana och ifrågasätta… hur man tänker och varför man gör som man gör 

och så vidare och så vidare. 

 
 

4.3 Hur beskriver rektorer att de påverkar lärarnas arbete? 

Svaren till de frågor som handlar om hur rektorerna påverkar lärarnas arbete kan delas in i tre 

olika kategorier.  

 

Kategori 1: Rektorer påverkar lärarnas arbete genom olika forum för pedagogiska 

diskussioner 

Rektorerna använder sig av en mängd olika forum för att diskutera olika frågor. Förutom 

vanliga arbetsplatsträffar anordnar rektorerna även träffar för all personal där pedagogiska 

frågor kan diskuteras. 

 
R1: Yrkesträffarna kan man säga är nån sorts pedagogiska kaféer va. Då kommer dom här 

alltså mer… dom viktiga pedagogiska frågorna upp på dagordningen. Det handlar inte om 

hur vi ska organisera oss på en friluftsdag eller… det handlar om konkreta pedagogiska 

frågor. 

 

R2: Men sen har vi också pedagogiska eftermiddagar. Inte hela terminen för vi gör ett avbrott 

när det är mycket, när det är utvecklingssamtal. Men den tiden där, då är jag med, 

pedagogiska träffen. 

 

Rektorerna ser även till att all personal på skolan träffas en gång i månaden för större 

personalkonferenser. Även då diskuteras pedagogiska frågor i första hand, men det behöver 

inte alltid vara rektorn själv som håller i dessa samlingar. Det kan vara någon av 

utvecklingsledarna eller specialpedagogen. När det gäller dessa diskussionsforum kan 

rektorerna påverka vad som ska diskuteras genom att sätta dagordningen och ha egna åsikter. 

Ett annat sätt att påverka är att boka föreläsningar som hela personalen går på gemensamt. 

Genom att välja föreläsningar med samma inriktning som rektorn vill att skolan ska jobba 

emot kan pedagogerna bli ledda åt ett visst håll. Innehållet i föreläsningarna används sedan 

som en utgångspunkt för vidare diskussion och samtal i olika forum. 

 
R3: Ett sätt att bedriva skolutveckling är att man faktiskt kan gå på samma föreläsningar till 

exempel. Så vi va på Leif Strandberg allihopa då på XXXX och det är jättespännande. Och 
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han prata ju om Vygotskij då. Sen i augusti så var hela XXXX och lyssnade på Petri 

Partanen, som pratade om Vygotskij, ”Från Vygotskij till lärande samtal”. Det är jättegott att 

ha det och prata utifrån. 

 

Förutom att anordna pedagogiska diskussionsforum för all personal arbetar samtliga rektorer 

med pedagogiska frågor genom en mindre ledningsgrupp bestående av ledarna för 

arbetslagen. Två av rektorerna väljer att kalla dessa personer för utvecklingsledare i syfte att 

tydliggöra att deras huvudsakliga uppgift är att arbeta med utvecklingsfrågor, medan en av 

rektorerna benämner dem arbetslagsledare. Utifrån rektorernas beskrivningar av dessa 

personer tycks deras funktion ändå vara ungefär densamma. Alla tre rektorerna berättar att de 

har ett nära samarbeta med dessa ledarpersoner och att de träffas en gång i veckan för att 

samtala och diskutera. Genom att ha ett nära samarbete med dessa personer anser sig 

rektorerna i förlängningen kunna påverka lärarnas arbete ute i arbetslagen. 

 
R2: Ja, min- det blir ju lite så att jag ger dom olika uppdrag som dom ska ta med sig ut i 

arbetslaget… och sen så har ju- dom är ju jättebra att diskutera med. Och vi pratar om olika 

sätt och olika- hur kan vi göra och så? Så det är… bra handledningsgrupp. 

 

R3: och så är det verksamhetsplanarbetet… som pågår. Där påverkar jag ganska mycket, men 

då påverkar jag igenom utvecklingsledarna. Då är det dom jag bollar med (paus) tänker jag, 

det är likadant när vi skriver kvalitetsredovisningen så går jag ju inte ut och pratar med hela 

laget utan… då pratar jag med utvecklingsledarna som har förankrat det i sina lag (paus) så 

där… ja om man tänker efter så kanske det egentligen är forum med utvecklingsledarna som 

jag påverkar allra mest… för att få den här processen att… flöda på. 

 

Utvecklingsledarna eller arbetslagsledarna ses som viktiga nyckelpersoner i 

skolutvecklingsarbetet eftersom det är deras uppgift att ta tag i frågorna ute i arbetslagen. 

Deras uppgift är inte att ta med sig arbetslagets problem och frågeställningar till rektorn utan 

tvärtom, att det som bestäms och diskuteras fram i ledningsgruppen ska komma ut i 

arbetslagen. 

 
R1: Ja, det är ju det som vi beslutar i ledningsgruppen, det ska dom genomföra och följa upp i 

arbetslagen och föra resonemang och diskussioner kring. Alltså det är återkoppling då, vi 

säger att ja, före vecka- senast vecka 47 då ska det här va klart och då tar vi upp det här i 

ledningsgruppen och då återkopplar vi, hur har det fungerat, hur har det gått? 
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Kategori 2: Rektorer påverkar lärarnas arbete genom att utmana och uppmuntra  

När frågan om rektorns samspel och samarbete med lärarna ställs framkommer ett dilemma 

när det gäller att vara ledare och hur man på bästa sätt bemöter sin personal. Det som sägs är 

att det är lätt att hamna i det ena eller det andra diket där det ena är uppmuntran och det andra 

utmaning. För att kunna påverka och leda lärarna på bästa sätt anses det vara viktigt att kunna 

hålla en bra balans mellan dessa två. 

 
R1: Alltså det är ju en balansgång det här med att ge en pedagog en varm klapp på axeln och 

säga det här… gör du riktigt bra och samtidigt våga utmana, därför att utmanar jag hela tiden 

så upplevs jag som kritisk… och är ingenting utav det jag gör bra va? Men det handlar ju 

mycket om min ambition att jag vill se att vi svänger den här skutan… åt ett annat håll för att 

den ska börja rikta sig ditåt mot de mål vi har och det uppdrag vi har va… och det… Alltså 

det är en balansgång och det är lätt att hela tiden förvänta sig förändring och utveckling och 

glömma bort det här att man måste också berömma och uppmuntra. 

 

Att utmana lärarna kan också handla om att ge dem mycket eget ansvar för att lösa problem 

som uppstår i arbetslaget. Rektorn anses inte vara den som ska lösa alla problem åt lärarna så 

fort det kör ihop sig utan att den kompetensen finns och bör finnas i lärarkollegiet.  

 
R1: Alltså det handlar väldigt mycket om stöd till elever som inte fungerar eller stökiga 

elever som inte hänger med (paus) och dom får ganska kall attityd tillbaks där därför att… 

det är inte någon annan som ska lösa dom här sakerna, det är pedagogerna som ska fundera, 

hur ska vi komma tillrätta med det här? Vad behöver vi göra för att… och titta på 

undervisningen, titta hur vi organiserar oss, titta hur vi tar stöd av varandra i arbetslaget. 

 

Kategori 3: Rektorer påverkar lärarnas arbete genom att ge tid för egen reflektion 

Ett tredje sätt att påverka lärarna i deras arbete och hjälpa dem att få syn på sin utveckling är 

att ge tid för reflektion. Detta är ett sätt att få lärarna uppmärksammade på sitt eget sätt att 

arbeta som lärare, för att de ska utvecklas i sin lärarroll.  

 
R3: Jag har ett krav att all personal har sin portfolio. […] Och sen jobbar vi med 

reflektionstid som helst ska ligga ute på schemat, det är ju också sånt som jag har infört, och 

reflektionsböcker har dom börjat skaffa sig nu, så det är inte bara anteckningsböcker.  

 

Reflektionen anses vara en del i att arbeta med skolutveckling eftersom den ger en grund för 

lärarna att själva utvecklas och i sin tur utveckla det pedagogiska arbetet. Genom lärarnas 
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reflektionsböcker, där de kan sätta ord på sitt arbete, kan de också beskriva sin utveckling på 

ett tydligt sätt inför medarbetarsamtal eller lönesamtal tillsammans med rektorn.  

 
R3: Sen är det ju också deras egna tankar, alltså dom får ju formulera sina egna mål när vi… 

träffas på våren, så sätter dom sina egna mål, både för sig själv och för verksamheten. Och 

sen utvärderar vi ju det. Såna reflektioner som dom gör över sitt eget lärande i förhållande till 

dom mål som dom har satt hamnar också i pärmen. […] Det är ju mer professionellt tänker 

jag, alltså vi gör så mycket på känn… så oreflekterat. Vi gör så mycket gott men ofta så 

oreflekterat. 

 

4.4 Sammanfattning av resultatet 

De uppfattningar som finns om vad skolutveckling innebär, utgår alla från att det handlar om 

ett politiskt uppdrag där styrdokumenten står i centrum. Utifrån det kan skolutveckling 

innebära att man arbetar med exempelvis elevinflytande eller måluppfyllelse. Vad som står på 

agendan för skolutvecklingen är beroende av det uppdrag som skolan har utifrån läroplaner 

och kursplaner. Det pedagogiska ledarskapet anses vara viktigt och utvecklande att arbeta 

med. Utifrån rektorernas uppfattningar innebär rollen som pedagogisk ledare att rektorn ska 

ge det pedagogiska arbetet en riktning, visa vägen och vara tydlig med sin egen hållning. Det 

innebär även att rektorn har en uppgift att vara en motpart och en person som ska utmana och 

ifrågasätta lärarnas tankemönster. I rollen som pedagogisk ledare ingår att följa upp arbetet 

genom att vara en aktiv iakttagare i klassrummen och vara väl förtrogen med vad som händer 

ute i verksamheten. För att påverka lärarnas arbete beskriver rektorerna att de arrangerar olika 

forum för all personal där pedagogiska frågor diskuteras. Där påverkar rektorerna genom att 

sätta dagordningen för diskussionen. Förutom detta tar rektorerna hjälp av en ledningsgrupp 

bestående av arbetsledare/utvecklingsledare som representerar de olika arbetslagen på 

skolorna. Genom dessa ledare, som rektorerna träffar regelbundet, kan uppdrag som handlar 

om det pedagogiska arbetet kommuniceras ut till arbetslagen.  Ett annat sätt att påverka 

lärarna är att uppmuntra och utmana i en lagom balans. En medarbetare behöver både få 

känna sig utmanad och sporrad att göra mer och utvecklas, samtidigt som det måste 

kombineras med värmande ord och visad uppskattning för att orka kämpa vidare. Ytterligare 

ett sätt att påverka är att se till att personalen får tid att reflektera över sitt arbete genom att 

införa portfolio och reflektionsböcker. Reflektionen gör att utvecklingen tydliggörs och blir 

synlig för både rektor och personal. 
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5. Diskussion 

I detta kapitel avser jag att diskutera syftet och med forskningsfrågorna som grund jämföra 

resultatet med den tidigare forskning som presenterades i uppsatsen bakgrundskapitel. Det bör 

förtydligas att resultatet för undersökningen beskriver tre rektorers uppfattningar som 

kvalitativt skiljer sig från varandra. Det resultat som presenteras i denna uppsats kan inte 

generaliseras och göras gällande för rektorer i allmänhet. 

 

5.1 Hur arbetar rektorer inom grundskolans tidigare år med skolutveckling? 

Syftet med denna uppsats är att utöka kunskap om hur rektorer inom grundskolans tidigare år 

beskriver att de arbetar med skolutveckling. Jag ska under denna rubrik diskutera syftet 

utifrån de svar som framkommit genom forskningsfrågorna.  

 

5.1.1  Skolutveckling bedrivs tillsammans 

Innan jag började med denna uppsats visste jag väldigt lite om rektorers arbete och vad det 

innebär att arbeta med skolutvecklingsfrågor. Därför gick jag in i arbetet mer eller mindre 

utan förutfattade meningar eller föreställningar över vilka svar jag skulle kunna tänkas få. Jag 

upplever att de forskningsfrågor som jag har arbetat med har gett mig många relevanta svar 

vilket har lett mig närmare ett uppfyllande av syftet med denna uppsats. Genom frågorna har 

jag fått svar på vad rektorerna anser att skolutveckling handlar om och vad det innebär i 

praktiken att arbeta med detta. Utifrån resultatet för undersökningen kan jag se att rektorer 

beskriver att de arbetar målmedvetet med skolutveckling och att det är någonting som anses 

vara viktigt och utmanande att arbeta med. I resultatet kan vi se att rektorer beskriver sig ha 

en tydlig uppgift i att visa vägen för lärarna samtidigt som de vill involvera lärarna i arbetet 

och göra dem engagerade i utvecklingsfrågor. Skolutveckling är alltså inget som rektorerna 

vill eller kan arbeta själva med utan ett nära samarbete med lärarna i dessa frågor är en 

förutsättning för att utveckling ska kunna ske.  

 

5.1.2 En samstämmig grundsyn 

Utifrån resultatet kan jag se att rektorerna gav en någorlunda samstämmig bild av hur de 

arbetar med skolutveckling även fast det fanns skillnader i deras svar. Essensen i deras 
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uppfattningar stämmer överens vilket jag kan se i den grundinställning de har gentemot 

exempelvis innebörden av skolutveckling och rollen som pedagogiskt ledarskap. När det 

gäller det pedagogiska ledarskapet kan jag dock se ett par uppfattningar där rektorerna inte 

ger samma syn, eller snarare att två av rektorerna ger varsin uppfattning som de är ensamma 

om i denna undersökning. Detsamma gäller för synen på hur de påverkar lärarnas arbete. Här 

särskiljer sig två av rektorerna genom att arbeta på ett visst sätt som inte övriga gör. Detta tror 

jag är helt naturligt och gör att undersökningsresultatet blir mer trovärdigt. Hade alla 

intervjuade rektorer arbetat på exakt samma sätt hade denna studie troligen inte fått samma 

tillförlitlighet. Att grundsynen ändå tycks vara densamma och att denna syn även till stora 

delar stämmer överens med tidigare forskning (se nedan) visar på att rektorerna har en god 

insikt i vad deras arbete innebär och att de säkerligen tagit del av olika skrifter och forskning 

kring detta område.  

 

5.2 Hur stämmer resultatet överens med tidigare forskning? 

När jag jämför resultatet med den bakgrund som ligger till grund för denna uppsats kan jag se 

att en stor del av den tidigare forskningen stämmer överens med denna undersökning. Det är 

intressant att jämföra bakgrunden, som säger hur en rektor bör agera, med resultatet som visar 

hur rektorer beskriver att de arbetar. Jag ska under denna rubrik analysera resultatet utifrån de 

teorier och tidigare forskning som presenterades i början av denna uppsats. Jag ska även ta 

upp och diskutera de områden som rektorerna inte nämnde men som fanns med i den tidigare 

forskningen. 

5.2.1 Synen på skolutveckling 

När det gäller synen på skolutveckling visar undersökningen i denna uppsats att rektorer 

definierar det som ett politiskt uppdrag. Här finns en tydlig koppling till den tidigare 

forskningen som säger att detta är en av definitionerna som ofta används när man pratar om 

skolutveckling. Dalin (1994) menar att det politiska perspektivet sätter fokus på 

resursfördelning som ett viktigt styrmedel för att bedriva skolutvecklingen. Även fast 

rektorerna menar att skolutveckling handlar om att förverkliga styrdokumenten finns det inget 

i deras utsagor som pekar mot att resursfördelningen är det viktigaste sättet att nå detta mål. 

Att döma av det totala resultatet tycks rektorernas förhållningssätt när det gäller att arbeta 

med skolutveckling ha ett långsiktigt perspektiv med fokus på personalen och att det handlar 

om att ge fart åt utvecklingen främst genom att leda lärarna och arbeta med deras utveckling. 
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Detta är tankar som återfinns i det rationella perspektivet på skolutveckling (Dalin 1994). 

Rektorerna ser alltså skolutveckling som ett politiskt uppdrag som ska genomföras med ett 

rationellt perspektiv snarare än med ett politiskt perspektiv. 

5.2.2 Det pedagogiska ledarskapet 

Resultatet visar att rektorerna anser att rollen som pedagogisk ledare handlar om att tydligt 

visa den riktning som skolan ska arbeta emot och vara en nyckelperson i 

skolutvecklingsarbetet. Detta stämmer överens med vad Blossing (1999) skriver om vikten av 

att jobba mot gemensamma mål och visioner för att nå utveckling. Undersökningen visar att 

dessa tankebanor finns hos rektorerna när de får beskriva det pedagogiska ledarskapet. 

Blossing (1999) tar även upp värdegrunden som en viktig del att arbeta utifrån och använda 

som en bas för det pedagogiska ledarskapet vilket är något som inte har framkommit i min 

undersökning. Kategorin som beskriver att rektorers roll som pedagogiska ledare handlar om 

att ge det pedagogiska arbetet en riktning stämmer även överens med Ekholm (red 2000) som 

visar att en effektiv skolledare är tydlig i sin egen pedagogiska hållning gentemot lärarna. 

Tidigare forskning visar även att det pedagogiska ledarskapet har gått från att vara fokuserat 

på metoder i klassrummet till att arbeta med mål och riktlinjer för att uppfylla det som står i 

läroplanen (Nestor, 1993) vilket är en fokusering i det resultat som framkommit.  

 

När det gäller rektorernas ambition att finnas med ute i klassrummen kan jag även på denna 

punkt se hur resultatet stämmer överens med tidigare forskning. Skollagen (1994: 696) tar 

upp att skolledare har en skyldighet att känna till vad som händer i klassrummen och ha god 

kunskap om det vardagliga arbetet. Även Nestor (1993) tar upp lektionsbesök som en viktig 

uppgift som ingår i det pedagogiska ledarskapet. Resultatet visar att rektorerna strävar mot 

mer närvaro i barngrupperna och ser det som en viktig uppgift att finnas med i verksamheten 

men att tiden inte räcker till. Här blir diskussionen kring rektorers motstridiga roller, som 

presenterades i bakgrunden, synlig i resultatet. Stålhammar (1984) tar bland annat upp den 

fokuseringsproblematik som rektorer står inför när det gäller att sköta den administrativa 

delen och samtidigt vara den pedagogiska ledaren med allt vad det innebär. Resultatet från 

undersökningen visar att detta till viss del stämmer överens med den situation som de 

intervjuade rektorerna befinner sig i. Rektorerna beskriver att de har en ambition att aktivt 

följa upp verksamheten genom att finnas med som aktiv iakttagare, men att detta många 

gånger är svårt att få till och hamnar längre ner på ”att-göra-listan” än vad de egentligen 

skulle vilja. Detta bekräftar den bild som så tydligt målas upp när jag studerar den tidigare 
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forskningen. Däremot är det endast i detta sammanhang som denna problematik synliggörs i 

rektorernas svar, vilket förvånar mig lite då nästan all forskning visar att detta är ett stort 

problem. Utifrån mina intervjuer och det resultat som jag har presenterat skulle jag inte påstå 

att detta förefaller vara en väldigt stor fråga, även fast den helt klart förekommer. 

 

Den sista kategorin, under rubriken som handlar om det pedagogiska ledarskapet, tar upp 

rektorns roll att vara en motpart som bidrar med nya infallsvinklar för att utmana och förnya 

lärarnas tankemönster. Här kan jag koppla tillbaka till det som Scherp (1998) beskriver med 

teorin om att rektorer kan fungera som den serviceinriktade ledaren eller den utmanande 

ledaren. Han menar att det är den utmanande ledaren som vågar ifrågasätta, komma med nya 

tankar och utmana den rådande skolkulturen som får se störst resultat när det gäller arbetet 

med skolutveckling. Det finns även en koppling till det transformativa ledarskapet och Bass 

& Avolio (1998) som använder sig av begreppet intellektuell stimulans, vilket innebär att 

ledaren har en uppgift att komma med nya tankar och idéer som kan få de anställda att tänka i 

nya banor och förnya sig i sitt arbete. Mitt resultat visar att detta är en uppfattning som finns 

bland rektorer när det gäller sin roll som pedagogisk ledare.  

 

De svar rektorerna gav angående det pedagogiska ledarskapet får alltså stöd från den tidigare 

forskningen, vilket ger en mycket positiv bild av hur rektorer ser på denna roll. Jag ska nu ta 

upp två områden som forskningen menar är en del av det pedagogiska ledarskapet men som 

inte framkom i undersökningen. Det ena är att rektorer inom ramen för det pedagogiska 

ledarskapet har en uppgift att verka för jämställdhet (Nestor, 1993). Detta är ett område som 

de intervjuade rektorerna inte nämnde och som därmed kan tolkas inte vara en viktig del för 

dem när det gäller rollen som pedagogisk ledare. En anledning att frågan om jämställdhet inte 

kom upp under intervjuerna kan vara att mina intervjufrågor var inriktade på hur rektorerna 

arbetade med det pedagogiska ledarskapet med inriktning på den pedagogiska verksamheten 

och undervisningen i klassrummen snarare än på värdegrundsfrågor. En annan tolkning är att 

värdegrundsfrågorna ingår i att se till att läroplanen efterföljs och att nå målen i kursplanerna, 

vilket rektorerna såg som deras huvudsakliga uppgift med skolutveckling. Det var heller 

ingen av rektorerna som tog upp konflikhantering som en uppgift i det pedagogiska 

ledarskapet som Nestor (1993) menar är en del. Möjligen är det så att detta är något som de 

intervjuade rektorerna arbetar med, men att det av olika anledningar inte framkom i resultatet. 

I annat fall kanske detta kan var något för rektorer att arbeta vidare med och utvecklas i när 

det gäller det pedagogiska ledarskapet.  
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5.2.3 Att påverka lärarnas arbete 

Frågan om hur rektorer påverkar lärarnas arbete gav ett resultat som kunde indelas i tre olika 

kategorier. Den första kategorin handlade om att anordna forum för pedagogiska diskussioner 

och påverka genom att sätta dagordningen för dessa samtal. Dessa forum skulle kunna ses 

som en form av utbildning av personal som Nestor (1993) beskriver ingår i det pedagogiska 

ledarskapet. Även Utbildningsdepartementet (2001) tar upp pedagogiska diskussioner som en 

viktig uppgift för rektorn som ett sätt att påverka lärarnas arbete och föra in nya tankar och 

idéer till verksamheten. På denna punkt visar mitt resultat att rektorerna ser till att det finns 

möjligheter för personalen att diskutera olika pedagogiska frågeställningar vid olika tillfällen 

och i olika konstellationer. Däremot visar inte resultatet vad de pedagogiska diskussionerna 

konkret handlar om och hur rektorerna får uppslag till dessa debatter. Det skulle utifrån detta 

vara intressant att göra vidare efterforskningar utifrån denna undersökning och ta reda på hur 

debatten vid dessa pedagogiska forum ser ut och hur de påverkar lärarnas arbete.  

 

Vidare beskrev rektorerna att de använder sig av arbetsledare/utvecklingsledare som 

tillsammans med rektorn bildar en ledningsgrupp. Det finns inte mycket i den tidigare 

forskningen som talar för att just denna arbetsform är ett effektivt sätt att arbeta. Av den 

efterforskning som jag har gjort i arbetet med denna uppsats har jag inte funnit någon 

litteratur som beskriver att rektorer arbetar på detta sätt. Däremot finns en fokusering på att 

involvera lärarna i utvecklingsarbetet. Detta återfinns i teorin om det transformativa 

ledarskapet. Leithwood (1992) menar att det är viktigt att involvera lärarna i att vara med och 

sätta upp mål för skolan, som man sedan gemensamt ska arbeta emot. Att arbeta utifrån en 

ledningsgrupp som består av lärare från de olika arbetslagen är, som jag ser det, ett sätt att 

involvera lärarna i utvecklingsarbetet. De personer som ingår i ledningsgruppen får ett stort 

ansvar av rektorn att arbeta med skolutvecklingsfrågorna i arbetslagen och det visar på att 

rektorn har ett stort förtroende för att personalen är kompetenta att arbeta med 

förändringsarbete. Det är detta som är en grundsten i det transformativa ledarskapet, att 

engagera de anställda och delegera ut ansvarsuppgifter så att personalen känner sig 

betydelsefulla och viktiga (Bass & Avolio, 1998, Andersson, 1993) 

 

En annan uppfattning om hur rektorerna påverkar lärarnas arbete var att visa dem 

uppskattning och samtidigt vara den som utmanar. Denna uppfattning utgjorde den andra 

kategorin och får, även den, stöd från tidigare forskning. Blase & Kirby (1992) skriver om 
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vikten av att ledaren är en person som influerar istället för att bestämma över sin personal. 

Samtidigt beskrivs lovordens betydelse för att medarbetarna ska göra ett bra jobb och känna 

sig uppskattade. Resultatet i denna studie visar att rektorer vill utmana, vilket inte innebär att 

de bestämmer eller beordrar, utan försöker uppmuntra till att prova nya vägar eller tänka på 

ett annat sätt. Samtidigt finns tanken på att det kan bli för mycket av utmaningar för lärarna 

och att de också behöver uppmuntrande ord och känna att de gör ett bra arbete. Även på 

denna punkt kan jag göra en koppling till det transformativa ledarskapet där Terry D 

Andersson (1993) menar att ledarskapet går ut på att utöva ett positivt inflytande över de 

anställda och att målen för verksamheten ska nås genom att personalen känner sig värdefulla, 

uppskattade och att de utvecklas. Här kan vi se den balansgång mellan uppmuntran och 

utmaning som är så viktig för ledaren att hitta och som också återges i resultatet för denna 

undersökning.  

 

Stoll (1992) tar upp att den effektiva skolledaren inte var rädd för att ”lägga sig i” och ha 

synpunkter på lärarnas undervisning. Utifrån resultatet kan jag se att detta är något som inte 

framkommer särskilt tydligt och rektorerna skulle behöva utmanas själva på denna punkt. Att 

utmana och visa sin egen hållning i olika frågor är tydligt att rektorerna gör, men kanske att 

de ibland skulle behöva våga vara ännu mer tydliga när det gäller konkreta delar i lärarnas 

undervisning.   

 

Den tredje och sista kategorin som handlar om hur rektorer påverkar lärarnas arbete är att de 

ger tid för reflektion. När det gäller denna punkt kan jag koppla detta till Nestors (1993) 

tankar om att rektorn ska ge förutsättningar för att utveckla det kreativa tänkandet och få 

igång tankeprocesser. Här kan jag se att den reflektionstid som ges till lärarna är ett exempel 

på detta. Att ge lärarna tid och möjlighet att dokumentera sina egna tankar och sin egen 

utveckling för att sedan använda dem som ett underlag för medarbetarsamtal ser jag som ett 

sätt att stödja och utveckla lärarnas arbete (Ekholm red, 2000). Att skriva ned reflektioner i en 

reflektionsbok kan även vara ett sätt ”…to give ”fuzzy” ideas a chance to emerge…” 

(Hameyer 1995, s 5) och dessa idéer kanske sedan blir början på en utveckling både för den 

enskilde läraren men även för verksamheten i stort. Att arbeta på detta sätt tror jag är ett stort 

och viktigt steg för att lärare ska kunna utvecklas i sitt arbete och blir mer professionella.  
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5.3 Sammanfattande slutord 

Arbetet med denna uppsats har varit givande på många sätt. När jag började sätta mig in i 

rektors arbete för drygt två månader sedan hade jag ingen aning om var jag skulle hamna, 

men allteftersom tiden har gått och arbetet fortgått, har en tydligare bild framträtt och idag är 

det roligt och spännande att se resultatet. För egen del har arbetet inneburit nya kunskaper 

inom ett område som för mig själv var outforskat och nytt. Jag tror insikten i rektorers arbete 

och uppgifter kan vara en stor hjälp i mitt arbete som lärare. Uppsatsen har visat hur viktig 

relationen mellan rektorn och lärarna är för att tillsammans kunna bedriva skolutveckling. 

Rektorer kan visa vägen och gå före när det gäller olika pedagogiska frågor men lärarna måste 

följa efter och genomföra arbetet i klassrummen för att utveckling ska ske. Denna 

undersökning visar att rektorer inte vill vara de som bestämmer hur allting ska vara, utan att 

de vill bjuda in till dialog och diskussion rektorer och lärare emellan. Deras avsikt med att 

vara en aktiv deltagare i verksamheten är inte att kontrollera utan att stötta lärare att göra ett 

ännu bättre jobb. Den mål-och-resultatstyrda skolan har gett rektorer ett nytt uppdrag som 

innebär en starkare fokusering på att vara den pedagogiska ledaren. Kanske är det så att 

lärarna inte riktigt har hängt med på denna utveckling och inte förstår den möjlighet som finns 

att samarbeta med en rektor som är inriktad på att utveckla den pedagogiska verksamheten. 

Ifall detta stämmer vet jag inte, men jag kan inte låta bli att ställa mig frågan. Kanske är detta 

ett uppslag för ytterligare efterforskningar? 

 

Den bild som framträtt i min undersökning av hur rektorer arbetar med skolutveckling är en 

bild av rektorn som en ledare med tydliga mål och visioner och som vill föra en dialog med 

lärarna för att utveckla den pedagogiska verksamheten på bästa sätt. Det är också en bild av 

rektorn som vill mycket men som inte hinner med på grund av rektorns olika uppdrag och 

fokuseringar.  Jag hoppas att denna undersökning har kunnat utöka kunskaperna kring 

rektorns uppdrag och arbete så att rektorer i framtiden ska kunna bli ännu bättre på att hjälpa 

lärare att utvecklas i sitt uppdrag och arbete. Allt för att få en så bra skola som möjligt. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Skolutveckling 

• Beskriv ditt arbete som rektor; uppdrag och arbetsuppgifter  

• Vad innebär skolutveckling enligt dig? Vad innebär det att arbeta med skolutveckling? 

• Vilket forum för skolutveckling finns som du och lärarna deltar i? 

 

Pedagogiskt ledarskap 

• Berätta om din roll som pedagogisk ledare, på vilket sätt leder du skolans pedagogiska 

verksamhet, för det som händer i klassrummet? 

• Vilket ansvar anser du att du har för den pedagogiska verksamheten? 

 

Inflytande över lärarnas arbete 

• Hur ser samarbetet mellan dig och lärarna ut? 

• Vad förväntar sig lärarna av dig som rektor, tror du? 

• På vilket sätt påverkar du lärarna i deras pedagogiska arbete? Om du inte har någon 

större påverkan, känner du att du skulle vilja eller behöva det och på vilket sätt? 

• Hur ser den pedagogiska diskussionen mellan dig och lärarna ut? Vad handlar den 

om? 

• Hur brukar dina åsikter kring pedagogiska frågor mottas bland lärare? Hur agerar du 

utifrån det? 

• I vilka arbetsfrågor söker lärarna stöd hos dig? Hur ger du dem stöd? 

 


