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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur rektor i sin roll som pedagogisk ledare arbetar 

med bedömningsfrågor. Frågeställningarna som ställdes var “Hur arbetar rektor som 

pedagogisk ledare med bedömningsfrågor?” och “Hur kan rektors arbete med bedömning 

förstås och diskuteras i relation till den sociokulturella teorins betoning på kommunikation 

och samspel?”. För att få svar på dessa frågor genomfördes en kvantitativ undersökning i form 

av en webbaserad enkät som konstruerats i Google Documents. Enkäten skickades ut till 

samtliga rektorer inom två kommuner med kommungruppsindelningen större städer, 

definitionen kommer från SKL (Sveriges kommuner och landsting). I uppsatsen belyses 

forskning om rektorsarbete, formativ bedömning och sociokulturell teori. Vi tar även upp 

forskning om rektorsrollen. Den första frågeställningen besvaras statistiskt. Den andra 

frågeställningen valde vi att analysera resultatet utifrån centrala aspekter inom det 

sociokulturella teorin.  

Resultatet av vår undersökning visar att rektor är olika insatta i formativ bedömning och 

rektorernas svar tyder på att det är en bedömningsform som används i olika grad i skolorna. 

Något som också framkom är att skolorna implementerar bedömning på olika sätt. 

Gemensamt för samtliga rektorer är att deras skolor tar upp bedömningsfrågor på pedagogiska 

konferenser. Vi ser detta som ett tillfälle där rektor och lärare ges möjlighet att ägna sig åt 

kommunikation av bedömningsfrågor där kommunikationen är en del av ett samspel. 

 

 

Centrala begrepp: bedömning, rektor, pedagogisk ledare, sociokulturell teori, proximal 

utvecklingszon. 
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1 Inledning 

___________________________________________________________________________ 

I uppsatsens första kapitel presenteras en bakgrundsbeskrivning samt uppsatsens syfte, 

frågeställningarna och uppsatsens studieobjekt - Rektor. Slutligen redogörs uppsatsens 

disposition. 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Vi läser nu vår sjunde och sista termin på lärarutbildningen med inriktning tidigare år. Under 

utbildningens gång har vi många gånger fått höra av såväl föreläsare som från seminarieledare 

att vi som nyexaminerade lärare kommer ut i en spännande tid. En tid med stora förändringar 

beträffande bedömning och dokumentation. Som lärarstudenter har vi fått ta del av den 

senaste forskning, en ny läroplan och en kurs inom pedagogiken “Undervisning och 

pedagogisk bedömning”. Samtidigt har vi träffat redan etablerade lärare som inte alltid 

uttrycker lika stor entusiasm över förändringarna.  Idén till den här uppsatsen startade i ett 

intresse för vår framtida arbetssituation och organisation, exempelvis arbetslag och med en 

rektor som pedagogisk ledare. Bedömningsfrågor har blivit allt viktigare i dagens skolor. I 

den här uppsatsen intresserar vi oss för rektors kunskap om och arbete med 

bedömningsfrågor. 

Styrdokumenten för rektorers uppdrag som pedagogisk ledare anger att rektor är den som är 

ytterst ansvarig för det pedagogiska ledarskapet i skolan: 

Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Det pedagogiska 

arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en förskolechef. Dessa ska särskilt verka 

för att utbildningen utvecklas (SFS 2010:800, 2 kap 9§). 

Vi ställde oss frågande till vad skollagen egentligen uttrycker och tog hjälp av forskning.se 

och Skolverket som tillsammans utvecklat ”Tema Rektor”, där aktuella frågor angående 

rektors pedagogiska ledarskap belyses och besvaras av forskare. Olof Johansson uttrycker att 

rektorsrollens ansvar har blivit tydligare och det betonas att tonvikten ska läggas på den 

pedagogiska delen i rektorsuppdraget. 

Den roll för rektor som framtonar i den nya skollagen som träder i kraft 1 juli 2011 (2010:800) 

betonar rektors ansvar för elevernas resultat och skolans måluppfyllelse samt för lärarnas 

kompetensutveckling (Skolverket). 

För att öka förståelsen om rektors ansvar fortsatte vi att undersöka vad som står skrivet i Lgr 

11: 
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2.8 REKTORNS ANSVAR 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det 

övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn 

ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och 

kunskapskraven (Lgr 11, s 18). 

Sammanfattningsvis tolkar vi att det är rektor som har det övergripande ansvaret för det 

pedagogiska arbetet. Rektor är ansvarig för utbildningens utveckling samt att nationella målen 

uppfylls och följs upp. Vi ser att rektor har en viktig roll i att leda det pedagogiska arbetet. 

Vi har uppfattat från olika håll, bland annat då vi talat med lärare under vår VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning), representanter ur Lärarförbundet och från enskilda lärare att 

rektor kan upplevas som osynlig i sin roll som pedagogisk ledare. Forskning från bland annat 

Catarina Hansen (2011), Karin Franzén (2006) och Bo Nestor (2008) har uppmärksammat 

brister beträffande rektors närvaro i rollen som ansvarig för det pedagogiska arbetet. När det 

gäller bedömning och den roll som rektor förväntas axla som pedagogisk ledare finns det 

forskning som visar att det även här finns problem. Detta beskriver Hansen i sin uppsats. Där 

visade det sig att lärare saknar stöd från den pedagogiska ledaren när det gäller 

implementering av bedömningsarbetet. För att få substans till studien men även för att skapa 

en bredd och djupt till vår studie tog vi del av tidigare forskning inom området bedömning, 

det sociokulturella teorin samt rektorsrollen. Det finns två olika forskningstraditioner när det 

gäller bedömning som båda har ambitionen att undersöka på vilket sätt bedömning står i 

relation till studieframgång och kunskap. Det som skiljer dessa traditioner åt är att den ena 

forskningen har fokus riktat mot granskningen men även på att utveckla 

bedömningsinstrument. Den andra inriktningen fokuserar på att betrakta bedömning som ett 

socialt, kulturellt och didaktiskt- pedagogiskt fenomen. Den senare forskningsinriktningen har 

blivit mer aktuell i Sverige först på senare år (Román 2009). Här kan vi misstänka att en 

konflikt kan uppstå om rektor som ansvarig för den pedagogiska ledningen fokuserar på 

bedömning i förhållande till resultatet medan lärare i sin tur ser till själva processen. 

Konflikten vi tycker oss skönja blir således om rektor och arbetslag samtalar om bedömning 

utifrån olika synvinklar. Om rektor fokuserar på de resultat som bedömningen genererat 

medan arbetslaget efterfrågar en kommunikation för att hantera bedömningsfrågor. Inom 

skolan används idag formativ- och summativ bedömning där den summativa summerar ihop 

elevens prestationer och resultat. Den formativa bedömningen kallas den pågående 

bedömning som visar var eleven befinner sig i förhållande till målen samt hur eleven ska ta 

sig vidare i sin kunskapsutveckling (Jönsson 2010). Jan Håkansson och Daniel Sundberg 

(2009) tar upp forskning från John Hattie som belyser det betydelsefulla i att skolledaren är 
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införstådd med hur klasser, elevgrupper och undervisningen är organiserad för att skapa ett 

gynnsamt lärandeklimat. 

Skolledarens ledarskap är en alltmer uppmärksammad faktor i forskningen, dock snarare som 

indirekt påverkande (genom samspel) än direkt koppat till elevresultat. Utifrån forskningen finns 

stöd för att hävda skolledares ledarskap som en av flera betydelsefulla faktorer, där skolledarens 

kommunikation framstår central (Håkansson & Sundberg 2009, s 232). 

Inom den sociokulturella teorin anses det att lärande inträffar i en kontext där samspelet är 

centralt. Lärande sker genom relationer mellan de som deltar och detta bygger på 

kommunikation (Dysthe 2003). Rektors pedagogiska ledarskap med tanke på den 

kommunikation som sker mellan rektor och lärare, men även till elever och föräldrar, ses som 

central för utvecklingen av lärande och undervisning (Skolinspektionen 2012). Det finns en 

koppling mellan den sociokulturella teorin och formativ bedömning menar Lorrie A. Shepard 

(2005), Olga Dysthe (2003), Royce D. Sadler (1989) och Anders Jönsson (2010). I likhet med 

de ovan nämnda författarna förstår vi att den sociokulturella teorin har en nära koppling till 

den kommunikation som är en förutsättning i den formativa bedömningen. Det är den samlade 

kunskapen som finns i den sociokulturella teorin vi avser att använda som en grund för att 

belysa det som vi ser som ett problem mellan de olika yrkesgrupperna. Ett problem som kan 

handla om samspel och kommunikation. Eftersom den sociokulturella teorin är något som är 

väl förankrat och vedertaget i skolans läroplan anser vi att det är lämpligt att betrakta rektors 

roll utifrån denna teori. Vi vill med denna uppsats särskilt betrakta hur implementering av 

bedömningskunskap sker genom ett sociokulturellt perspektiv.   

Vi önskar som blivande lärare att få en helhetssyn av hur rektor hanterar det pedagogiska 

ledarskapet i skolverksamheten. Med den här uppsatsen vill vi därför fokusera på 

tillämpningen och implementeringen av bedömning och belysa detta genom rektors roll som 

pedagogisk ledare och med inspiration av ett sociokulturellt perspektiv. Vi har valt att 

undersöka detta genom att utföra en enkätundersökning (se bilaga 1) där rektorer gavs 

möjlighet att ge sin bild av det pedagogiska ledarskapet och vilka arbetssätt skolan har för att 

arbeta med bedömning. Vår förhoppning är att resultatet av den här studien kan ge oss viktig 

kunskap till vår kommande profession som lärare, med allt vad det innebär att arbeta i 

arbetslag och med en rektor som pedagogisk ledare. Vidare önskar vi att studien kan vara till 

gagn för lärarkåren med dess pedagogiska ledare och slutligen hoppas vi även berika 

forskning inom detta fält. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur rektor i sin roll som pedagogisk ledare arbetar med 

bedömningsfrågor.  

För att belysa detta syfte ställs följande frågeställningar: 

1. Hur arbetar rektor som pedagogisk ledare med bedömningsfrågor? 

2.  Finns det faktorer som påverkar rektors arbete med implementering av bedömningsfrågor?  

 

1.4 Disposition 

Efter det inledande kapitlet följer kapitel två som tar upp den forskning vi valt för att belysa 

rektors roll och bedömning. Vi kommer översiktligt att redogöra för hur rektors roll förändrats 

från 1200-talet och fram till idag. Formativ och summativ bedömning beskrivs och vi 

åskådliggör för delar av den forskning som finns om formativ bedömning. Den sociokulturella 

teorin förklaras och kapitlet avslutas med att vi kopplar vi ihop formativ bedömning med den 

sociokulturella teorin. Det tredje kapitlet innehåller de metodologiska delar vi har med i vår 

uppsats och ett etikavsnitt. Det fjärde kapitlet är uppdelat i två delar. I den första delen 

redogör vi statistiskt för svaret på frågeställning ett. I den andra delen presenterar vi resultatet 

av den analys vi gjort utifrån enkätsvaren med betoning på den kommunikation och samspel, 

där vi med inspiration utgått från den sociokulturella teorin. Det femte kapitlet innehåller en 

metoddiskussion och uppsatsens avslutande diskussion, där vi knyter an till resultaten från 

enkäten till den forskning vi belyst i uppsatsen. 
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2 Tidigare forskning och teoretisk förankring 

___________________________________________________________________________ 

I det här kapitlet redogör vi för en del av den tidigare forskning som finns om rektor, 

bedömning och den sociokulturella teorin. Vi beskriver hur rektors roll har förändrats och 

hur ledarskapet ser ut idag, och ger en kort beskrivning av summativ bedömning. Den 

formativa bedömningen ges i kapitlet ett större utrymme än den summativa eftersom den 

förbättrar elevers studieprestationer (Jönsson 2010, Håkansson & Sundberg 2009). Den 

summativa nämns eftersom den idag används i skolan tillsammans med den formativa. Vi 

anser att det är viktigt att ta upp båda bedömningsformerna för att ge en förståelse för vad 

som skiljer de båda åt. Forskningen kring den sociokulturella teorin beskrivs utifrån 

uppsatsens syfte och kopplas samman med formativ bedömning. De centrala aspekterna 

belyses. 

___________________________________________________________________________ 

 

2.1 Rektors förändrade roll 

Själva titeln rektor härstammar från medeltids latin “... rector, skol- o. högskoleföreståndare, i 

lat.: som styr el. leder...” (Hellquist 1999, s 635). Annika Ullman (1997) har i sin avhandling 

beskrivit hur rektorsrollen har utvecklats för Sveriges rektorer från 1200-talets dom- och 

katedralskolor fram till idag. De första 250 åren betraktades rektor som en påvlig företrädare. 

Från 1450- talet ansågs rektor tillhöra den svenska statskyrkan och ingick i kungens tjänst. 

Under 1800-talet kopplades skolan till statsapparaten. I och med detta kom anvisningar om 

vad rektor bör ha för utbildning. Där nämns det förmåga att undervisa men även en 

doktorsgrad vid filosofisk fakultet. Rektor hade sitt uppdrag på livstid. Folkskolans införande 

1842 medförde att det växte fram olika rektorsbefattningar exempelvis folkskoleinspektörer, 

senare förste- och överstelärare. 1958 ändrades titeln för folkskolans överlärare och kom att 

kallas för rektor. I varje kommun skulle det finnas en rektor för varje skolenhet. Vid 

grundskolans införande under 1960-talet förändrades titlarna återigen från att vara 

skoldirektör, skolchef till rektor eller försterektor (Ullman 1997). Josefin Brüde Sundin 

(2007) har i sin avhandling visat att rektorsrollen tillägnades enbart män under 620 år. Hon 

ser problem med att det i dag är fler kvinnor än män som är verksamma rektorer, exempelvis 

negativ löneutveckling och bristande jämställdhet. Johansson (2011) menar att 

decentraliseringen av skolsektorn medförde att kommunerna fick överta ansvaret för skolan 
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och dess personal från staten. Detta gjorde att rektors chefskap utökades med förväntningar att 

rektor ska leda den pedagogiska verksamheten och skolans utveckling.  

Ninni Wahlström (2002) menar att förändringen i rektorsrollen beror på den förskjutning som 

skett från centralstyrning, kommunal verkställighet och resultatstyrning till mål- och 

resultatstyrning samt lokalt och kommunalt ansvar. Kraven på rektor utökades då och det blev 

explicit uttalat att rektor ansvarade över skolans resultat och den pedagogiska verksamheten 

(Wahlström 2002). Helene Ärlestigs (2011) avhandling Communication between Principals 

and Teachers in Successful Schools belyser rektor och den kommunikation som användes 

samt vad detta resulterade i för skolans resultat. Ärlestig undersökte vilken typ av 

kommunikation rektor och lärare använde sig av, man ville se vad som utmärkte en 

framgångsrik skola. Av resultatet framgår att lärare upplevde att de saknade professionell 

återkoppling. Det saknades även möten mellan lärare och rektor där resultaten analyserades 

och uppdraget tolkades tillsammans. Fastän kommunikation framställs som viktig saknades 

kunskap om hur man organiserade, arbetade och utvecklade den interna kommunikationen. 

Utmärkande för de skolor som benämns framgångsrika var att olika åsikter sågs som en 

tillgång och att rektor kommunicerade frågor som handlade om lärande och undervisning. Här 

gav rektor individuell återkoppling och gjorde klassrumsbesök.  

När Helena Hallerström (2006) ställde frågan hur rektorer uppfattade sin roll i 

utvecklingsarbete ledde detta till funderingar över om det fanns särskilda rektorsnormer som 

handlingsdirektiv när rektor utför sitt pedagogiska ledarskap. Frågor ställdes om hur normer 

såg ut, var de uppträdde och om det fanns förutsättningar som gjorde att dessa normer skulle 

kunna utvecklas, stödjas eller förändras. Olika normer utkristalliserades ur vilka olika 

ledarskapsstrategier anammandes. Forskningen visade att rektor saknade en ledarstrategi som 

benämns “transformativt ledarskap”. Detta ledarskap har visat sig ge goda resultat när det 

gäller utveckling och förändring. Hallerström menar att det är rektors huvuduppgift att skapa 

en kontext där lärarlaget blir involverade och engagerade i ett förändringsarbete som 

utvecklar skolan. Rektor ska alltså lyfta frågor och veta hur detta kan hanteras så att det leder 

till att samtliga blir delaktiga i processen där eleverna i slutänden blir gynnade.  Det 

transformativa ledarskapet innebär att rektor är medveten och praktiserar olika sätt att hantera 

ledarskapet och innehar kunskap om vilket sätt som är det optimala för varje situation. I 

avhandlingen framkom att rektor var väl insatt i hur lärare arbetade men såg att det fanns 

brister när det gäller förståelsen för hur ledare hanterar ledarskap. Det saknades kunskap hos 

rektor när det gäller att vara ledare under förändringsprocesser. Det saknades också kunskap 
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hos rektor angående organisationsutveckling och förståelse för hur grupper fungerar 

(Hallerström 2006).  

Både Hallerström (2006) och Franzén (2006) ser att det uppstår problem när rektor blir 

rekryterad från det egna ledet. Franzén pekar på att det kan bli svårigheter från att tidigare 

varit medarbetare/arbetskamrat till att få en chefsroll. Hallerström ser problem med det 

pedagogiska ledarskapet eftersom rektor inte kan mer eller bättre än de pedagoger som rektor 

ska leda. I Franzéns (2006) avhandling delas rektorskapet in i tre positioner: chef, support och 

pedagogisk ledare. Avhandlingen visar att lärare upplevde att rektors närvaro brast 

beträffande det pedagogiska ledarskapet. Detta ansågs av lärare bero på att rektor saknade 

intresse för eleverna samt att rektor hade tappat barnperspektivet. Nestor (2008) beskriver att 

rektor upplevde tidsbrist för att utöva pedagogiskt ledarskap. Anledningen till detta ansågs 

bero på att rektor till stor del även hade den administrativa delen av uppdraget och att den 

tagit överhand. Även Wahlström (2002) ser att rektors administrativa del leder till att det 

pedagogiska ledarskapet kommer i andra hand.  

Den nya rektorsutbildningen trädde i kraft den 15 mars 2010. Den är obligatorisk för alla 

skolformer. Det är alltså denna utbildning som skiljer rektor från lärare. Utbildningen är 

uppdelad i tre olika block: mål- och resultatstyrning, skolledarskap samt skoljuridik och 

myndighetsutövning. I Skollagen (SFS 2010:800) beskrivs att ansvaret tillhör huvudmannen 

som ska se till att tillsatt rektor snarast möjligt men inom en fyraårsperiod genomför 

rektorsutbildningen. 

 

2.2 Bedömning 

Det är inte något nytt att man inom skolan mäter, bedömer och betygssätter individers 

prestationer. Bedömning kan ha olika användningsområden och tjäna olika syften. Med hjälp 

av den kan man exempelvis se om barnet uppnått de färdigheter som krävs för att fortsätta till 

nästa årskurs. Bedömning kan resultera i betyg som är nödvändiga för eleverna att exempelvis 

komma in på gymnasiet. Bedömning kan användas i såväl formativa som summativa syften 

(Forsberg & Lindberg 2010).  

Summativ och formativ bedömning ska se lika ut till sin karaktär. Med dessa benämningar 

anser Jönsson (2010) att det inte finns en distinktion mellan de olika bedömningsuttrycken 

och menar att det inte går att särskilja de olika bedömningsformerna åt. Det som skiljer de 
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olika bedömningsformerna åt är att vid användningen av formativ bedömning blir det synligt 

var eleven befinner sig i förhållande till målen, vart eleven ska och hur eleven ska göra för att 

nå dit, medan man inom summativ bedömning inte tar reda på hur eleven ska nå målen 

(Jönsson 2012). Det kan även uttryckas att det inte finns något som kan särskilja 

bedömningsformerna utan att det snarare handlar om en formativ användning av en summativ 

bedömning (Newton 2007).  

Summativa omdömen summerar elevens resultat inom ett visst prov, avsnitt, område eller 

ämne. När man använder sig av en summativ bedömning används inte feedback för att stödja 

eleven vidare i sin kunskapsutveckling mot målet (Jönsson 2010). Helena Korp (2003) skriver 

att den summativa bedömningen kan användas för att rangordna och betygsätta vad eleven har 

presterat. Summativ bedömning kan även användas till att särskilja elever genom betyg eller 

poäng som har med prestation att göra, exempelvis högskoleprov. Formativ bedömning, även 

kallad “lärande bedömning”, resulterar i att eleven får information som ska stödja denne att 

komma vidare i sin kunskapsutveckling. Detta innebär att eleven får uppgifter och 

bedömningsanvisningar som visar var hon/han befinner sig i förhållande till målen och tydligt 

får veta vilka mål och kunskapskrav som ställs. Det ska vara tydligt för eleven hur den ska 

göra för att nå dit. Eleven är delaktig i sin läroprocess eftersom den formativa bedömningen 

ger konstruktiv och kontinuerlig feedback i form av återkoppling. Den summativa 

bedömningen kan hämma barnens lärande medan den formativa bedömningen utvecklar barns 

lärande (Lundahl & Folke-Fichtelius 2010). För att uppnå de fördelar som formativ 

bedömning kan ge räcker det inte att lärare tillämpar det formativa arbetssättet, utan lärare och 

elever ska tillsammans ta upp lärande som något eftersträvansvärt. Fokus hos såväl elever 

som lärare ska ligga på att lära och inte på betygen. För att få ett effektivt och varaktigt 

resultat krävs det att detta arbetssätt implementeras (Shepard 2005).  

Det hänvisas ofta till Paul Black och Dylan William (1998) i frågor som rör formativ 

bedömning vilka har problematiserat och sammanställt tidig forskning inom området formativ 

bedömning. De menar att det blir formativ bedömning då bedömningen används till att 

anpassa undervisningen för att på så sätt möta elevens behov. Black och William använder en 

metafor genom att likna klassrummet vid en svart låda som via olika ingångar med olika 

politiska direktiv exempelvis läroplaner, målen, tester och inspektioner får lärare uppdraget att 

höja standaren. Lärare lämnas dock ensam med uppgiften och får lösa detta på egen hand. I 

slutskeendet finns förväntningar på att det ska komma ut ett gott resultat i form av kunskap 

och måluppfyllelse. Intressant är att synliggöra de processer som leder till kunskapsutveckling 
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inom den svarta lådan och att sprida detta på lämpligt sätt. Anledningen till att kommunicera 

lärandeprocessen är att lärare inte ska behöva arbeta i blindo utan använda sig av arbetsätt 

som är verksamma och utvecklar elevens lärande. Det som behövs är ett tydligt pedagogiskt 

ledarskap som ger lärare möjlighet att ge eleven respons som blir effektiv (Black & William 

1998).  

Hansen (2011) finner i sin forskning att lärare har en god bild av formativ bedömning och 

feedback men att de är osäkra på själva tillämpningen och därför finns det en tvekan att 

använda sig av formativ bedömning med tillhörande feedback. Samtidigt upplever lärare att 

det finns brister i rektors närvaro och delaktighet som pedagogisk ledare när det gäller 

implementering av formativ bedömning. Håkansson och Sundberg (2009) hänvisar till Hattie 

och internationell forskning där det visat sig att elevens lärande och utveckling beror på hur 

lärare använder sig av återkoppling till eleven. Håkansson och Sundberg hänvisar även till 

Sven Erik Nordenbo som i likhet med Hattie anser att lärare som använder sig av formativ 

bedömning med tillhörande feedback och metakognetiva strategier får konsekvensen att 

elevens studieprestationer och resultat förbättras. Återkoppling handlar om lärares uppfattning 

om hur eleven inhämtat kunskap och om förståelse för det inlärda. Denna feedback gör att 

lärandet synliggörs och sammanvävs med undervisningen. Rektor bör i sitt arbete med mål 

och uppföljning ge utrymme åt såväl elevens studieprestationer som åt lärares 

undervisningsstrategier. Det visade sig även viktigt att det finns pedagogisk ledning kring 

mål- och uppföljningsarbetet och detta leder i slutänden till ett bättre studieresultat. Elevernas 

resultat i skolan kan påverkas om de kan visa och tala om sitt lärande i metakognitiva ordalag, 

hur de lär sig, vad de förstår, vet och kan. Lärare behöver återkoppling från eleverna vad de 

förstått men även vad som saknas för att komma vidare. Lärare kan få denna återkoppling från 

eleverna via formativ bedömning som därefter kan användas för att utveckla undervisningen. 

Men lärare behöver även återkoppling från ledning och kollegor, något som kan ske genom 

kollegialt lärande vilket innebär att personalen använder sig av varandra med hjälp av 

observationer, feedback, problematisering och handledning. Lärare förväntas hantera såväl 

formativ som summativ bedömning. Rektor ansvarar för att skolan når måluppfyllelsen och 

att den undervisning som bedrivs är ändamålsenlig (Skolverket 2012). 

 

2.3 Sociokulturell teori 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är kommunikativa processer förutsättningar för människans 

lärande och utveckling (Dysthe 2003, s 48). 
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Inom den sociokulturella teorin, som är ett sätt att se på hur kunskap utvecklas, sker lärandet i 

en social process. Här är det samspelet mellan individen och dess omgivning som står i fokus. 

Lärande sker inte individuellt utan inträffar i en kontext i ett samspel med andra (Jönsson 

2010, Dysthe 2003). Det är genom relationer som bygger på kommunikation med de som 

deltar som lärandet äger rum (Dysthe 2003). Genom att använda sig av språket i en 

kommunikation kan vi analysera världen och förstå det vi på egen hand inte upplevt (Säljö 

2012). Det är tillsammans med andra som individen utvecklar kunskap i en kontext, detta 

benämns som en konstruktivistisk syn vilken ingår i den sociokulturella teorin (Dysthe 2003, 

Jönsson 2010). Med en konstruktivistisk syn på lärande menas att den kunskap som finns är 

konstruerad i ett socialt sammanhang. Viktigt i en konstruktivistisk syn är att lärandet äger 

rum genom att vara delaktig i en process och där individens tidigare erfarenheter är av stor 

betydelse för vad han/hon lär sig. Individen har en medfödd förmåga att tänka och det är med 

hjälp av denna förmåga som omvärlden förstås och utforskas. Den konstruktivistiska synen 

omfattar flera teoretiska inriktningar, en av dem är det sociokulturella teorin (Jönsson 2012).  

Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934) är en av företrädarna för det sociokulturella teorin. 

Han lade grunden för detta perspektiv genom sina teorier om människans utveckling (Säljö 

2012). Vygotsky utvecklade bland annat ett begrepp som i Sverige benämns som den 

proximala utvecklingszonen (the zone of proximal development). Proximal kan förstås som 

den närmsta. Den proximala utvecklingszonen är avståndet mellan den aktuella 

utvecklingsnivån där individen lär sig på egen hand och den potentiella utvecklingsnivån där 

lärandet sker tillsammans med någon annan. Genom att använda sig av den proximala 

utvecklingszonen har pedagogen möjlighet att förstå den mentala mognaden hos barnet och 

även se barnets utvecklingspotential (Vygotsky 1978). Vi ser att denna zon även gäller 

relationer mellan vuxna och vi menar att i allt lärande så sker det genom att det är någon som 

har mer kunskap eller erfarenhet. Rektors har ansvaret och ska se till att skolan använder sig 

av vetenskapligt förankrade metoder och ska vara uppdaterad på den forskning som rör 

exempelvis bedömningsfrågor.  

Människor i en biologisk mening har inte de förutsättningar som krävs för att utveckla 

avancerad kunskap som exempelvis att analysera begrepp och lösa ekvationer. Här handlar 

det om kunskap som är kommunikativ, det vill säga att de har utvecklats genom interaktion 

tillsammans med andra människor (Säljö 2000). Dysthe (2003) har sin utgångspunkt i Säljös 

(2000) resonemang om hjärnans biologiska förutsättningar. Genom den sociokulturella teorins 
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syn på hur kunskap konstrueras innebär det att andra individer exempelvis lärare och kamrater 

påverkar vad som lärs och hur det sker genom ett socialt samspel (Dysthe 2003).  

Dysthe (2003) har delat in den sociokulturella teorin i sex olika aspekter. Vi kommer att 

kortfattat redogöra för dessa men kommer i huvudsak använda den andra, tredje, femte och 

sjätte till vår analys (se 3.4). 

 Lärande är situerat. 

 Lärande är huvudsakligen socialt. 

 Lärande är distribuerat. 

 Lärande är medierat. 

 Språket är grundläggande i läroprocesserna. 

 Lärande är deltagande i praxisgemenskap. 

                                                                                    (Dysthe 2003, s 42). 

Den första aspekten, lärande är situerat, handlar om hur en person lär och i vilken situation 

lärandet sker. Man vill skapa autentiska lärandesituationer som liknar världen utanför skolan. 

Inom den andra aspekten är lärandet huvudsakligen socialt. Definitionen av social kan inom 

lärosammanhang ha olika innebörd dels som historiskt och kulturellt men också som relation 

och interaktion mellan människor. Människors kunskap ses inte som en biologisk företeelse 

utan lärandet sker genom kommunikation. Den tredje aspekten beskriver lärandet som 

distribuerat mellan flera personer, där kunskap utväxlas och kommuniceras i en gemensam 

kunskapsbank. Enligt den fjärde aspekten är lärandet medierat något som kan tolkas att 

redskap exempelvis en miniräknare kan användas för att underlätta lärandet. Den femte 

aspekten handlar om språkets betydelse för lärandet, där de kommunikativa processerna är en 

förutsättning. Den sjätte och sista aspekten beskriver hur lärandet sker i praxisgemenskap, där 

individers olika kompetenser och kunskaper främjar lärandet.  

Lärandet inom den sociokulturella teorin påminner om ett mästar-lärling-förhållande. Med 

detta menas att mästaren visar lärlingen en handling genom att utföra den som lärlingen 

därefter på egen hand utför med stöd från mästaren. Detta mästar-lärling-förhållande kan 

tillämpas i skolan genom att lärare tydligt och stöttande hjälper eleven att lyckas på bästa sätt. 

Det är viktigt att målen har formulerats i förväg. Om en text har kriteriet att vara 

sammanhängande och strukturerad är det svårt för eleven att veta vad det innebär innan de sett 

exempel på hur en sådan text ser ut. Likväl måste eleven ta del av vad som utmärker en text 

som är osammanhängande och ostrukturerad. Kamratbedömning ger en varierad bild av hur 

en uppgift kan utföras eftersom den går att lösa på olika sätt. Utifrån betygskriterierna 

bedömer eleverna varandras arbeten och eleven får då kamraternas olika bedömningar. Eleven 
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får på detta sätt kunskap om hur den kan uppnå samma mål fast med olika tillvägagångssätt. 

(Jönsson 2012).  

Som vi tog upp i avsnitt 2.2 resulterar formativ bedömning i information som ska 

kommuniceras med elever i form av feedback för att på så sätt hjälpa eleven att nå målen. 

Beroende på syftet kan feedback vara olika utformad. En form av feedback är 

kamratbedömning. Kamratbedömning är ett formativt bedömningsredskap, som ger eleven 

verktyg att nå målen (Jönsson 2010). Inom den sociokulturella teorin handlar bedömning 

bland annat om att utvärdera både sitt men även kamraternas arbeten (Dysthe 2003). 

Kamratbedömning är ett sätt att utvärdera varandras arbeten. Vi beskrev tidigare i avsnittet 

hur lärandet kan ses inom den proximala utvecklingszonen och att lärandet sker i en social 

kontext där en vuxen eller en kamrat vägleder individen (Vygotsky 1978). Inom formativ 

bedömning sker lärandet i en dynamisk process tillsammans med vuxna eller kamrater. Det är 

en strategi för att individens kunskap ska utvecklas och flyttas till nästa nivå inom den 

proximala utvecklingszonen. Ur den sociokulturella teorin kan formativ bedömning ses som 

ett innehåll av kommunikation mellan lärare och elev där det klargörs vad som förväntas och 

hur eleven lär sig på bästa sätt (Shepard 2005).  

Den återkoppling som anses viktig inom formativ bedömning kan ses ur ett sociokulturellt 

perspektiv. Kommunikation och språk är en viktig aspekt som kan kopplas till feedback inom 

formativ bedömning (Sadler 1989). Bedömning ur den sociokulturella teorin ska vara 

integrerat i lärandet och ske kontinuerligt under processens gång. På detta sätt handlar 

lärandet om återkoppling och blir då bedömning för lärande (Dysthe 2003) som Christian 

Lundahl (2012) uttrycker det: 

“I kombination med att bedömningarnas sorterande funktioner tonades ned (i och med övergången 

från relativa betyg till målrelaterade betyg) och att elevers lust att lära blev ett mål i sig, skedde en 

övergång i synen på prov och bedömning - från bedömning av lärande till bedömning för lärande 

(Lundahl 2012, s 286). 

Som vi visat med ovan nämnda författare finns det en koppling mellan den sociokulturella 

teorin och formativ bedömning (Shepard 2005, Dysthe 2003, Sadler 1989, Jönsson 2010). I 

likhet med dessa författare ser vi att den sociokulturella teorin har en nära koppling till 

formativ bedömning. 
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2.4 Sammanfattning tidigare forskning 

Vi har beskrivit hur rektors roll har förändrats genom tiderna för att komma till det studien 

granskar och i uppsatsen är huvudperson och studieobjekt- rektor. Decentraliseringen 

medförde att rektor fick ett utökat ansvar för att exempelvis leda och utveckla den 

pedagogiska verksamheten inom skolan (Johansson 2011, Wahlström 2002). Det som 

utmärker en framgångsrik skola är att olika åsikter ses som en tillgång och rektor 

kommunicerar frågor om undervisning och lärande (Ärlestig 2011). Olika rektorsnormer 

framträder och rektor saknar ledarstrategier som det transformativa ledarskapet som 

involverar och leder till delaktighet (Hallerström 2006). Tidsbrist kan vara en orsak till en 

fysiskt frånvarande rektor (Nestor 2008). Bedömning sker ständigt i skolan men kan se olika 

ut beroende på vilket det bakomliggande syftet är. Bedömning användas på ett summativ eller 

formativt sätt beroende på syftet (Forsberg & Lindberg 2010). Den formativa bedömningen är 

en förlängning av den summativa eftersom eleven får återkoppling hur hon/han ska komma 

vidare i kunskapsutvecklingen (Jönsson 2012). Vi har redogjort för det sociokulturella teorin 

och dess syn på lärande, där utveckling av kunskap sker i en kommunikation och i ett samspel 

tillsammans med andra (Jönsson 2010, Dysthe 2003, Säljö 2000, Vygotsky 1987). Den 

sociokulturella teorin har kopplats samman med formativ bedömning då ett samband finns 

mellan dessa (Shepard 2005, Dysthe 2003, Sadler 1989, Jönsson 2010).  Den formativa 

bedömningen tillsammans med den sociokulturella teorin är aktuellt i skolorna idag och med 

tanke på hur rektors roll förändrats och frambringat den roll som rektor har idag som 

pedagogisk ledare som ska leda och utveckla verksamheten.  

 

2.5 Precisering av frågställningar 

Genomgången av tidigare forskning och teori visar hur och varför rektorsrollen har förändrats 

över tid. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur rektor som pedagogisk ledare hanterar 

bedömningsfrågor i sin verksamhet. Därav vår första frågeställning: Hur arbetar rektor som 

pedagogisk ledare med bedömningsfrågor? Vi analyserar rektorers praktiker med hjälp av 

begrepp från den sociokulturella teorin. Begreppet proximal utvecklingszon sätter fokus på 

ledarskap i den pedagogiska dimensionen mellan rektor och lärare. Finns det faktorer som 

påverkar rektors arbete med implementering av bedömningsfrågor?  

För att genomföra denna studie kopplas tidigare forskning samman med teoretisk förankring 

och med uppsatsens syfte. Detta har gjort det möjligt för oss att besvara frågeställningarna.  
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3 Metodologiskt tillvägagångssätt 

___________________________________________________________________________ 

Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar beskriver vi i det här kapitlet hur vi gick tillväga 

då vi gjorde urvalet till undersökningen. Sedan presenterar vi den kvantitativa metoden, 

enkäter, etik och hur vi genomfört vår undersökning. 

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Urval 

Studien avgränsas till samtliga rektorer inom kommunala och fristående grundskolor i två 

medelstora kommuner enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting). De båda kommunerna 

valdes ut eftersom de hade samma politiska styre och med tanken att de på så sätt har samma 

politiska förutsättningar. Anledningen till vårt urval av rektorer i grundskolan beror på att det 

är inom den delen av skolan som vi kommer att vara verksamma. 

Enligt Martyn Denscombe (2009) är enkät en typ av surveyundersökning. Forskare bör 

förutspå en låg svarsfrekvens eftersom det är vanligt med det i enkätundersökningar. En 

förväntad svarsfrekvens är 30 % . Därför valde vi att skicka ut totalt 134 enkäter ut till 

kommunala och fristående skolor. Vi hade med i beräkning att vi trots ett stort bortfall skulle 

få in minst 30 respondenter som Denscombe rekommenderat som ett minimum för att göra en 

mindre surveyundersökning. 

 

3.2 Kvantitativ enkätundersökning 

Vi låter Henry Olsson och Stefan Sörensen (2011) definition av begreppet kvantitativ metod 

inleda detta avsnitt: 

När kvantitativa metoder används är arbetsmaterialet siffror – hårda data till skillnad från mjuka 

data. Den kvantitativa forskningen syftar till att beskriva och förklara mätningsresultat (Olsson och 

Sörensen 2011, s 23). 

Forskning med kvantitativ design arbetar … med strukturerade frågeställningar som har 

formulerats i förväg. Dessa utgår vanligen från en teori och specificeras i form av hypoteser som 

kan verifieras och förkastas (Olsson och Sörensen 2011, s 54). 

Den kvantitativa metodens arbetsmaterial består av siffror och detta benämns som hårddata. 

En kvantitativ forskning vill förklara och beskriva mätresultatet. Forskningen har ett 

utifrånperspektiv och det huvudsakliga syftet är att inhämta informationen genom ett så 
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objektivt sätt som möjligt (Olsson & Sörensen 2011). Det är bearbetningen av enkäterna som 

gör att en undersökning benämns som deskriptiv eftersom svaren omvandlas till siffror (Patel 

& Davidson 2011). I vår undersökning har vi valt att använda en kvantitativ metod med 

deskriptiv design eftersom vi gjorde en enkätstudie för att samla in det empiriska materialet. 

Ett material som genom bearbetning, sortering, kategorisering slutligen ger möjlighet att få 

svar på våra frågeställningar. Martin Lind (2012) skiljer på informantundersökning, där 

svarspersonen är ett vittne eller om det är som i vår undersökning en respondentundersökning, 

där den som svarar är studieobjekt. Vi kallar därför de rektorer som svarat på enkäten för 

respondenter.   

För insamling av det empiriska materialet valde vi att genomföra en webbaserad 

enkätundersökning. Det var olika anledningar som gjorde att vi valde enkät som 

undersökningsmetod. Dels ville vi använda svaren till dataanalys, en annan orsak var att låta 

ett större antal rektorer komma till tals på den begränsade tid vi hade med detta 

examensarbete.  Det hade varit svårt att genomföra om vi valt intervju som metod. Enkätens 

styrka anser vi ligger i att alla respondenter får exakt samma frågor samt att de får tid att tänka 

igenom frågorna innan de svarar. En styrka med enkäter är att låta respondenterna vara 

anonyma. Det är viktigt att detta tydligt framgår i missivbrevet till respondenterna. Styrkan i 

en empirisk undersökningsmetod ligger inbyggd i att respondenterna svarar anonymt och att 

respondenterna därför kan känna sig fria att svara obehindrat och utan att behöva stå till svars 

eller bli utpekad (Patel & Davidsson 2011). Detta informerade vi om i missivbrevet och också 

i påminnelsebrevet. Nackdelar med webbaserade enkäter är att det är svårt att få utvecklande 

svar, ställa följdfrågor och svarsfrekvensen kan bli låg. En låg svarsfrekvens är något som är 

svårt att påverka och förutom väl genomtänkta frågor och missivbrev har vi valt att påminna 

respondenterna en gång (se bilaga 3) via mail. Enkätundersökningar genererar ofta i en låg 

svarsfrekvens, vilket vi var införstådda med. Vidare valde vi att följa Denscombes (2009) 

rekommendation att dela in respondenternas svar i några få kategorier eftersom det är lämpligt 

när det handlar om ett litet urval. Vi har dessutom läst på om frågor som rör bedömning och 

tidigare forskning omkring såväl rektors pedagogiska ledarskap som om bedömning. Vi ville 

lyckas så bra som möjligt med enkätfrågornas formulering. Denscombe (2009) har tre krav på 

en enkätundersökning för att den ska karaktäriserats som ett forskningsmässigt frågeformulär. 

 Vara utformade så att det går att använda den insamlade informationen till analys. 

 Identisk uppsättning av frågor skickas till samtliga respondenter. 

 Genom att fråga personerna om deras uppfattning direkt, alltså gå direkt till källan. 
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Vi anser att den enkät vi utformat uppfyllt ovan nämnda krav och kan därmed kalla vår 

enkätundersökning för forskningsmässig.  

Enkäterna sändes ut via e-post med ett medföljande missivbrev (se bilaga 2). Brevet innehöll 

information gällande vår undersökning samt de etiska principerna som vi tagit i beaktande 

(avsnitt 3.6). Själva utformningen av webbenkäten skapades i Google Documents. Svaren 

kom automatiskt in i ett kalkylblad där vi kunde göra enklare statistiska beräkningar. Det 

insamlade empiriska materialet användes dock i ett mer avancerat dataprogram som har 

förkortningen SPSS. Det kommer en utförlig beskrivning om under avsnittet 3.4. 

 

3.3 Bortfall 

Bortfallet som uppstår i en enkätundersökning benämns med termerna externt och internt. Om 

en person helt låter bli att svara på enkäten så bedöms det som externt bortfall. Med det 

interna bortfallet menas det som uppstår då det saknas svar på minst en fråga i enkäten 

(Olsson & Sörensen 2011). Sammanlagt togs nio enkäter bort från vår undersökning eftersom 

de hade internt borfall. Denscombe (2009) talar om en sannolik svarsfrekvens vid 

enkätundersökningar på 30 % något som stämde överens med vår undersökning. Vi nådde 

över den eftersträvansvärda procenten (37 %) och totalt 50 enkäter. 

 

3.4 Bearbetning och analys av det empiriska materialet. 

Det empiriska material vi fått in genom enkäten bearbetade vi i IBM SPSS Statistics, version 

20, vilket är ett dataprogram för statistisk analys. Förkortningen SPSS betyder Statistical 

Package for Social Scienses. Bearbetningen gjordes för att få en tydligare översikt genom att 

använda tabeller och diagram över respondenternas svar på enkäten och för att genomföra 

statistiska analyser samt för att koda om våra svar. För att göra en kvantitativ analys möjlig 

måste det empiriska materialet bestå av siffror (Denscombe 2009). Omkodning sker genom att 

ord blir tilldelade siffror, exempelvis i vårt fall blev svaren ja siffran ett och svaren nej siffran 

två. Programmet användes även till att konstruera de diagram och tabeller som finns med i 

avsnitt 4.1, för att få resultatet åskådliggjort och tydligt vid presentationen. Bearbetningen av 

data sker på olika nivåer och beroende på vad man vill ha ut av ett forskningsresultat 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010). Detta kan benämnas som variabelnivåer men det 

handlar om mätnivårer (Olsson & Sörensen 2011). Den enklaste av nivåerna kallas för 

nominalskalenivå. Där blir data mätt eller räknad och resultatet indelas därefter in i kategorier. 
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Nästa nivå kallas för ordinalskalenivån. Här blir data liksom i tidigare nivå också räknad eller 

mätt med det tillägget att den dessutom blir rangordnad, dock utan att något avstånd är 

explicit mellan intervallen. Intervallskalan uttrycker den sorterade och rangordnade datan med 

mätvärden mellan de olika intervallen. Kvotskalan ger samma information som 

intervallskalan men med skillnaden att den har en referenspunkt eller en nollpunkt (Patel & 

Davidsson 2011, Denscombe 2009).  

Till den första delen av resultatredovisningen sammanställdes enkäterna enligt nominalskale- 

och ordinalskalenivån. Intervall- och kvotskalnivån användes inte eftersom frågornas karaktär 

gjorde att dessa skalor var oanvändbara till en analys av enkätsvaren. Trots att det inte fanns 

signifikans i de svar vi fått gjorde vi korstabeller för att se om man kunde se ett samband 

mellan två variabler exempelvis “år i yrket” och “hur samarbetet med arbetslagen fungerar”. 

Det vi fann bland dessa jämförelser kommer vi tillsammans med våra andra iakttagelser att 

resovisa i avsnitt 4.1.  

I den andra delen av resultatredovisningen har vi analyserat och tolkat samtliga svar som 

enkätundersökningen genererat generellt. Den proximala utvecklingszonen ser vi som central 

när det gäller hur rektor ska lyckas implementera bedömning i arbetslaget. Vi ser rektor som 

den person med mer kunskap som därför kan leda, stötta och lyfta läraren till nästa 

utvecklingsnivå. En nivå där läraren kan utvecklas från ett steg till nästa. Därefter har vi valt 

ut adekvata svar som berörde de centrala aspekterna inom den sociokulturella teorin. Målet 

med analyssteg två är att knyta an det empiriska materialet till den teoretiska förankringen 

(avsnitt 2.3) inom den sociokulturella teorin. När vi betraktade det empiriska materialet fann 

vi att respondenternas svar kunde bearbetas genom att använda sociokulturella ”glasögon”. I 

analysen av det empiriska materialet fann vi tre områden som vi kopplade till fyra av de sex 

centrala aspekter som belysts i avsnitt 2.3. De fyra aspekter vi kopplade svaren till är: 

”lärande är huvudsakligen socialt”, ”lärande är distribuerat”, ”språket är grundläggande i 

läroprocesserna” och ”lärande är deltagande i en praxisgemenskap” (Dysthe 2003). De två 

aspekter som vi inte återfann i svaren har vi valt att bortse från i resultatredovisningen. Vi 

valde att använda oss av få kategorier som Denscombe (2009) rekommenderat och vi 

beskrivit i avsnitt 3.2. Det gick att applicera fler av de centrala aspekterna på två av de tre 

områden vi belyst med inspiration från den sociokulturella teorin. Eftersom aspekterna i vissa 

fall går in i varandra har vi valt att koppla de aspekter som vi ser berör innehållet inom de tre 

områden vi har i analyssteg två (avsnitt 4.2). 
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3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Det är önskvärt att ha både en hög validitet och reliabilitet. Det går inte att kompensera med 

en stark grad av den ena om den andra är svag och det poängteras att dessa båda kvalitetsmått 

har en relation till varandra (Patel & Davidsson 2011). Validiteten står för att det man mäter 

är det som ska mätas och validiteten är ett av de viktigaste forskningskriterierna. Validiteten 

står även för att bedömningarna i slutsatsen kommer ifrån en sammanhållen undersökning 

(Bryman 2011). Validiteten visar giltigheten om det vi frågar efter eller vill mäta. När det 

handlar om reliabiliteten visar detta tillförlitligheten i frågorna och besvarar hur vi ställt dessa 

frågor (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010). Reliabilitet visar graden av 

överensstämmelse och med detta menas att resultatet kommet att förbli detsamma varje gång 

man mäter. Dessutom ska mätinstrumentet vara detsamma vid mätningarna (Olsson och 

Sörensen 2011).  

Enligt Olsson och Sörenson (2011) går det att använda sig av test- rest metod för att 

undersöka ifall man får ett likartat resultat om samma undersökning utförs vid olika tillfällen. 

Vi gjorde en variant av detta när vi skickade ut enkäten till en tredje stad, en stad som vi inte 

använt på annat sätt än att vi ville undersöka reliabiliteten. Vi ville undersöka om vi fick 

samstämmiga resultat mellan kontrollstaden och de två städernas vars resultat vi använt oss av 

i vår studie.  Det visade sig att vi fick samstämmighet.  

På grund av att det finns flera faktorer som kan påverka resultatet i enkäten bör man vara 

försiktig med att generalisera resultatet till en större del av populationen (Bryman 2011). I 

vårt fall betyder detta att vi inte hade någon avsikt att generalisera och resultatet vi presenterar 

gäller enbart rektorer som svarat på undersökningen, inte rektorer generellt. En 

surveyundersökning av mindre skala skall inte använda sig av färre än 30 personer och med 

ett sådant litet antal respondenter skall generaliseringar undvikas (Denscombe 2009).  

3.6 Etik 

Forskning som leder till ny kunskap anses ha ett stort värde, både som ett medel för att uppnå 

något, men kunskapen i sig har också ett värde. För individens och samhällets utveckling är 

den nya kunskapen värdefull (Vetenskapsrådet 2011).  

Vetenskapsrådets (2011) God forskningssed tar upp fyra viktiga begrepp, tystnadsplikt, 

konfidentialitet, sekretess och anonymitet. Om en handling faller under sekretess gäller 
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tystnadsplikten vilket betyder att en forskare inte kan lova sekretess när forskningen som görs 

hamnar under någon paragraf inom offentlighets- och sekretesslagen. Angående 

konfidentialitetskravet ska forskare se till att försökspersonen, i vårt fall respondenten, är 

skyddad från insyn i sitt privatliv. När det gäller anonymitet finns det strikta krav på att namn 

och annat personligt avidentifieras.  Detta kan vara en förutsättning för att en studie ska bli 

godkänd av etikprövningsnämnden. Tystnadsplikt följer sekretess, men slår inte ut svensk 

lagstiftning. Framkommer det något i undersökningen som ska anmälas enligt lag så gäller 

lagstadgad anmälningsplikt (Vetenskapsrådet 2011).   

Vi har i vår studie haft Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer i beaktande när vi utformade 

enkätfrågorna och hur vi skulle hantera respondenternas svar. Det enda vi vet om de svar vi 

fått in till vår studie är att det svarat x antal från en stad och y antal från en annan stad. Vi har 

således inte nämnt i vår uppsats städernas namn utan endast indelningen enligt SKL (Sveriges 

kommuner och landsting). När vi utformade missivbrevet och påminnelsebrevet skrev vi att 

enkätundersökningen var frivillig, anonym och de svar vi fick in endast ska användas till 

denna uppsats. Vi valde att skicka ut ett påminnelsebrev där vi belyste detta igen. Med tanke 

på de etiska principerna att enkäten är frivillig skickade vi enbart ut en påminnelse. Efter 

påminnelsemailet fick vi in ytterligare 20 svar. Vi uppfattar att ett påminnelsemail är ett 

effektivt medel för att få in fler svar. 
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4 Resultat 

___________________________________________________________________________ 

Vi har nu gått igenom det tillvägagångssätt vi använt vid insamlingen av det empiriska 

materialet följer det resultat vi fått efter att vi analyserat och tolkat materialet i två steg. Vår 

avsikt är att i kapitlets första del åskådliggöra resultatet utifrån uppsatsens frågeställning. 

Därefter belyser vi frågeställningens andra del med inspiration från de centrala aspekterna 

inom den sociokulturella teorin. 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Analys av enkät 

I den här delen kommer presentationen av resultatet där vi besvarar den första 

frågeställningen ”Hur arbetar rektor som pedagogisk ledare med bedömningsfrågor?” 

Resultatets redovisning kommer att ske med hjälp av följande fem rubriker: 

 Rektorsutbildning och pedagogisk bakgrund 

 År i yrket 

 Skolformer 

 Formativ bedömning 

 Pedagogiskt ledarskap 

Då vi sammanställt och analyserat resultatet från enkätundersökningen fann vi några frågor 

som verkade intressanta att belysa statistiskt. Vi kommer att redogöra för dessa delar av 

resultatet och några resultat kommer även att redovisas med hjälp av tabeller eller diagram. 

En del frågor i enkäten hade svarsalternativ som bestod av en femgradig skala enligt: 1- inte 

alls, 2 - lite, 3 - medel, 4 - i hög grad och 5 - i mycket hög grad. När vi presenterar resultatet 

från dessa frågor använder vi oss av denna gradering. 

 

4.1.1 Rektorsutbildning och pedagogisk bakgrund 

I två av de inledande frågorna i enkäten efterfrågades om rektor hade pedagogisk bakgrund 

och rektorsutbildning. Eftersom det endast var 1/50 av respondenterna som saknade 

pedagogisk bakgrund och att vi inte fann något avvikande svarsmönster hos denne respondent 

valde vi att bortse från frågor som står i relation till pedagogisk bakgrund. Frågan som 
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kvarstod kom således att handla om respondenterna innehar en rektorsutbildning eller inte, 

och om detta i så fall hade någon betydelse i förhållande till olika frågekategorier. Värt att 

tillägga är att 15/50 av rektorerna saknade en rektorsutbildning medan resterande 35/50 

rektorer är rektorsutbildade. 

Fråga: ”Har någon utbildning anordnats inom bedömningsfrågor?” ställdes i relation till om 

det fanns ”rektorsutbildning eller inte”. Resultatet visade att utbildning anordnades mer 

frekvent i de skolor som har en rektorsutbildad rektor. Det visade sig att utbildning 

anordnades i 11/15 fall där det saknades rektorsutbildning, medan detta anordnades i 30/35 

fall i de skolor som hade en rektor med en rektorsutbildning. Totalt anordnades det alltså 

utbildning med bedömningsfrågor i 41/50 skolor. 

Fråga: ”Finns någon ansvarig i arbetslagen/skolan som implementerar bedömningsfrågor?” 

Resultatet visade att i de skolor som hade rektorsutbildad rektor mer frekvent hade ansvariga 

än i de skolor som saknade rektorsutbilda rektor. I skolor med rektor utan rektorsutbildning 

fanns det 12/15 ansvariga medan skolor med en rektorsutbildad rektor var det i 33/35 fall (se 

figur 1). Totalt fanns det ansvariga i arbetslagen/skolan i 45/50 skolor. 

 

Figur 1 Visar om rektorsutbildning har något samband med om det finns ansvariga i 

arbetslagen/skolan som implementerar bedömningsfrågor. Här blir det tydligt att det i större 
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utsträckning är de skolor som har en rektorsutbildad rektor som tillämpar ansvariga än de 

skolor som har en rektor som saknar rektorsutbildning. 

Fråga: ”Finns det samarbete med andra skolor kring bedömningsfrågor?”. 29/35 rektorer med 

rektorsutbildning svarade att det fanns samarbete medan det fanns i 11/15 fall där rektor 

saknade rektorsutbildning. Resultatet visade att skolor som har en rektorsutbildad rektor i 

större utsträckning har ett samarbete än de skolor med rektor som saknar rektorsutbildning. 

Fråga: ”Anordnas det temadagar om bedömningsfrågor?” ställde vi också i relation till om 

rektor hade ”rektorsutbildning eller inte”. Vi tolkar resultatet att skolor med rektorsutbildad 

rektor hade en lägre frekvens av denna typ av arbetssätt för att implementera 

bedömningsfrågor än de skolor som saknade rektorsutbildning.  I de skolorna med en 

rektorsutbildad rektor anordnas detta i 28/35 fall medan de skolor som saknade 

rektorsutbildade rektor anordnade temadagar i 14/15 fall. Totalt ordnades det alltså temadagar 

i 42/50 skolor. 

Kommentarer: Vi har sett efter att vi tolkat undersökningen resultat att det är vanligare att de 

skolor med rektorsutbildad rektor i högre grad använder sig av de olika sätt att implementera 

bedömning än de skolor som saknar rektorsutbildad rektor. 

 

4.1.2 År i yrket 

Fråga: ”Hur tycker Du att ditt samarbete med arbetslagen fungerar i egenskap av att vara 

pedagogisk ledare?” Vi har ställt denna fråga i relation till ”hur många år har Du arbetat som 

rektor?” och fann att 9/50 rektorer ansåg att deras samarbete fungerade medel. Av dessa nio 

rektorer var det fyra som arbetat mellan 0-5 år som rektor, tre hade arbetat mellan 6-11 år och 

slutligen fann vi att två av dessa rektorer hade arbetat mellan 18-23 år som rektor. Övriga 

rektorer svarade i hög grad eller i mycket hög grad.  

Kommentar: Vi ser att gruppen som har svarat medel på hur samarbetet fungerar är spridda i 

olika kategorier. Detta tolkar vi som att år i yrket inte är angörande för ett gott samarbete.  

 

4.1.3 Skolformer 

Fråga: ”Hur tycker Du att ditt samarbete med arbetslagen fungerar i egenskap av att vara 

pedagogisk ledare?” ställdes i relation till om det är en ”kommunal respektive fristående 
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skolform”. Av samtliga 50 rektorer är det 33 som arbetar inom den kommunala skolformen 

och 17 rektorer är verksamma inom den fristående skolformen. Rektorerna från de fristående 

skolorna svarade att det fanns ett samarbete med andra skolor i 12/17 fall. De kommunala 

skolornas rektorer svarade att de hade ett samarbete med andra skolor i 28/33 fall. Totalt hade 

40/50 skolor samarbete med andra skolor (se figur 2). Figuren visar att samarbetet finns i 

högre utsträckning inom den kommunala skolformen. Samarbetet med andra skolor kring 

bedömningsfrågor kommer vi utveckla under avsnitt 5.2. 

 

Figur 2 

Fråga: ”Har någon utbildning anordnats inom bedömning?” ställdes i relation till de ”olika 

skolformerna”. Här visade det sig att det var mer frekvent att använda sig av denna typ av 

implementering i den kommunala skolformen. Utbildning anordnades i 30/33 fall i den 

kommunala skolformen och i 11/17 fall i den fristående skolformen. 

Kommentar: När vi tolkat resultatet finner vi att den kommunala skolformen i större 

utsträckning använder sig av såväl samarbete som utbildning än den fristående skolformen.  

 

4.1.4 Formativ bedömning 

Fråga: ”I vilken grad är Du insatt i formativ bedömning?” Vi valde att åskådliggöra samtliga 

rektorers uppfattning av huruvida de är insatta i formativ bedömning. 1/50 rektorer ansåg sig 
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vara lite insatta i formativ bedömning. 4/50 rektorer svarade att de var medel. 28/50 rektorer 

svarade att de var insatta i hög grad och slutligen 17/50 rektorer svarade att det var det i 

mycket hög grad (se figur 3). 

 

Figur 3 

Fråga: ”Är detta något som det arbetas med i Din skola?” Här fick respondenterna gradera i 

vilken omfattning skolan arbetade med formativ bedömning. 5/50 svarade medel, 27/50 fall i 

hög grad och resterande 18/50 uppgav att det arbetad med formativ bedömning i mycket hög 

grad. 

Kommentar: I cirkeldiagrammet ovan (figur 3) redogör vi för vad samtliga rektorer svarat på 

frågan ”i vilken grad är Du insatt i formativ bedömning?” När vi ställde frågan mot år i yrket 

eller rektorsutbildning fann vi ingen kategori som var utmärkande. Vi återkommer med den 

rektor som svarade att hon/han var lite insatt i formativ bedömning under kommande avsnitt 

(4.1.5.). 

 

4.1.5 Pedagogiskt ledarskap 

Fråga: ”Hur omfattande anser Du att ditt pedagogiska ledarskap är i frågor som rör 

bedömning?” Resultatet visade att 3/50 rektorer svarade att de uppskattade det som lite. 14/50 

rektorer ansåg att omfattningen av sitt pedagogiska ledarskap låg på medel. 24/50 rektorer 
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ansåg att omfattningen av sitt pedagogiska ledarskap var i hög grad och slutligen 9/50 rektorer 

såg sitt pedagogiska ledarskaps omfattning var i mycket hög grad (se figur 4).  

 

Figur 4 

Kommentar: Vi tolkar att det pedagogiska ledarskapets omfattning gällande bedömning har 

brister och att det finns en utvecklingsmöjlighet här.  

Fråga: ”Tar Ni upp bedömningsfrågor på pedagogiska konferenser?” Där samtliga 

respondenter (50/50) svarade att så var fallet. Denna avslutande fråga kommer att inleda nästa 

steg i analysen. 

 

4.2 Analys utifrån sociokulturell teori av enkät 

Den sociokulturella teorin och den proximala utvecklingszonen ger oss en större förståelse att 

se rektors roll som pedagogiskledare. Vi ser att det kan finnas svårigheter för rektor som 

forskningen (avsnitt 2.1) visar med dilemmat att hinna med sina olika delar i uppdraget. Även 

att det kan finnas svårigheter för rektor att vara rekryterad från det egna ledet och vara chef 

med förväntningarna att veta mer eller bättre än sina tidigare arbetskamrater. Vi ser därför att 

det är viktigt att rektor har förmågan att se över vilka kompetenser det finns hos arbetslaget 

och vilka som besitter mer erfarenhet eller kunskap och använder detta genom den proximala 

utvecklingszonen för att utveckla verksamheten.  
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Vi kommer även att betrakta rektors arbete med bedömning utifrån genom att använda oss av 

fyra av de sex centrala aspekter som Dysthe (2003) organiserat inom den sociokulturella 

teorin. Dessa fyra aspekter är: 

 Lärande är huvudsakligen socialt 

 Lärande är distribuerat 

 Språket är grundläggande i läroprocesserna 

 Lärande är deltagande i en praxisgemenskap 

I undersökningen svarade samtliga rektorer att bedömningsfrågor togs upp på pedagogiska 

konferenser något vi kopplar till tre av de ovan nämnda aspekter inom den sociokulturella 

teorin. En förutsättning för att en diskussion kan uppstå är att det finns ett utrymme (tid och 

plats) där dessa diskussioner tillåts, om ett samspel kan uppstå som beskrivs som ”lärande är 

distribuerat”. Vid en pedagogisk konferens ges ett sådant utrymme. Vi ser kopplingen till att 

”lärandet är deltagande i en praxisgemenskap” där det är värdefullt att samtliga i ett arbetslag 

känner sig delaktiga och har möjlighet att diskutera bedömningsfrågor utifrån sin erfarenhet 

och kompetens. Förutsättningar finns när olikheter kommuniceras med avseende på de olika 

erfarenheter av bedömningsfrågor som finns hos var och en i arbetslaget. Detta kan i sin tur 

leda till att samtliga i ett arbetslag blir delaktiga i ett samspel som kan leda till en utveckling 

något man vill åstadkomma inom den sociokulturella teorin. Dysthe (2003) och Jönsson 

(2010) menar att samspelet mellan individen och omgivningen är i fokus och att det är i detta 

samspel som kunskap utvecklas. Vi ser relationen med att det kommunicerade kan tillvaratas 

och ser sambandet med aspekten ”språket är grundläggande i läroprocesserna”. Säljö (2012) 

uttrycker att kommunikationen är det som hjälper oss att förstå det som vi själva inte upplevt 

och att det är med språkets hjälp som vi kan analysera detta. När detta kommuniceras leder 

det till konsekvensen att de olika kompetenserna blir synliggjorda och kan således tas tillvara.  

Vi jämförde ”antal år i yrket” med frågan “hur tycker Du att ditt samarbete med arbetslagen 

fungerar i egenskap av att vara pedagogisk ledare?” Tanken var att vi ville se om de mer 

erfarna rektorerna hade genom sin arbetslivserfarenhet lyckats att utveckla ett gott samarbete 

med arbetslagen. Vi fann inte någon distinktion mellan år i yrket och ett gott samarbete. 

Dysthe (2003) och Jönsson (2010) anser att lärandet sker i en kontext som sker i samspel med 

andra och är individuellt. Vi ser i likhet med Dysthe och Jönsson att ett gott samarbete präglas 

av kommunikation och samspel. 9/50 rektorer svarade att deras samarbete fungerade medel. 

Dessa rektorer återfanns inom intervallet 0-23 år inom yrket. När 9/50 rektorer upplever sitt 
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samarbete med arbetslaget i egenskap av att vara pedagogisk ledare som medel, ser vi 

kopplingen med ”lärande är huvudsakligen socialt” därför att enligt den sociokulturella teorin 

kan inte lärande ske på egen hand utan måste integreras med andra människor. Vi ser även 

paralleller med ”lärandet är distribuerat” eftersom man ser att kunskap utvecklas genom att 

kommuniceras. Den sociokulturella teorin betonar delaktighet och samspel som avgörande 

faktorer för att ett lärande ska ske (Dysthe 2003, Jönsson 2010). Ingen lär sig på egen hand.  

I den första delen av resultatet ställdes frågan ”Hur omfattande anser Du att ditt pedagogiska 

ledarskap i förhållande är i frågor som rör bedömning
?”

. Anledningen till att frågan ställdes 

var för att utröna i vilken utsträckning rektor ansåg att de var delaktiga i bedömningsfrågor. 

17/50 rektorer svarade att deras omfattning var lite eller medel. Här ser vi att aspekten 

”lärande är huvudsakligen socialt” som gör sig gällande och att det kan finnas brister i den 

interaktion som är central inom den sociokulturella teorin. 
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5 Diskussion 

___________________________________________________________________________ 

När vi nu har redovisat resultatet från enkätundersökningen ska vi i detta avsnitt föra en 

metoddiskussion samt en diskussion kring resultatet och spegla det mot den tidigare 

forskningen som vi belyst i uppsatsen. 

___________________________________________________________________________ 

 

5.1  Metoddiskussion 

Vi gjorde valet att göra en kvantitativ undersökning med hjälp av en webbaserad enkät 

eftersom vi anser att det var en passande metod för uppsatsens syfte och att denna metod 

kunde ge svar på våra frågeställningar. Vi fick svar från rektorer med varierande ålder och 

med olika lång erfarenhet inom yrket, med detta anser vi att vi hade förutsättningarna för att 

få en relativ nyanserad bild av rektors ledarskap. På grund av att undersökningen räknas till en 

småskalig surveyundersökningen kan vi inte generalisera vårt resultat. Dock ser vi vid 

betraktandet av resultatet att det finns likheter i undersökningen vi nu utfört och med den 

tidigare forskning vi tagit del av (kapitel 2). För att skapa en djupare bild av rektors 

pedagogiska ledarskap hade det varit önskvärt att komplettera enkätundersökningen med 

exempelvis intervjuer, något som dock var alltför omfattande för vår studie med tanke på den 

tid vi fick till förfogande. Ett exempel på detta är att vi önskat få med en utveckling av frågan 

beträffande de samarbete fristående skolor har med andra skolor. Vi ställer oss frågande till 

hur detta samarbete ser ut i praktiken. Inom den kommunala skolan ser vi naturliga 

samarbetspartner i och med gemensamt rektorsområde. Hur och med vilka skolor den 

fristående skolan samarbetar med andra skolor faller sig inte lika självklart för oss. Ett annat 

exempel som vi inte fick fram genom enkätundersökningen var om det finns skolor som 

använder sig av andra arbetssätt än de i enkätens föreslagna svarsalternativ som rektor hade 

att välja på för att belysa hur de arbetar med bedömningsfrågor. Vi önskar även att vi hade 

haft med en följdfråga som rektor själv fick utveckla varför deras omfattning av ledarskapet 

som pedagogisk ledare var litet eller medel. I efterhand kan vi se att på den ställda frågan i 

enkäten “i vilken grad är Du insatt i formativ bedömning?” finns det ett tolkningsutrymme. Vi 

har dock valt att anta att rektorerna svarat på frågan utifrån det som vi hade som avsikt att 

veta, nämligen om rektor är insatta i den forskning som ligger till grund för formativ 

bedömning i skolan.  
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Studiens huvudsyfte var från början att genom en kvantitativ metod få svar på våra 

frågeställningar genom en enkätundersökning. Därför är vi medvetna om det glapp som finns 

mellan enkätfrågorna och analyssteg två. När vi utformade enkäten var vi inte klara över 

vilken metodologisk utgångspunkt vi skulle använda för analys det empiriska materialet. Det 

var först när enkäten var utskickad vi bestämde oss att använda den sociokulturella teorin för 

att lyfta analysen ytterligare en nivå. Därför återfinns inte den sociokulturella teorin i 

enkätfrågorna. Enkätundersökning som metod innebär bland annat att det är viktigt att få ut 

enkäten i god tid, för att hinna få in respondenternas svar. Vi ser ändå att de svar vi fick från 

enkäten givit oss värdefullt material som kunde analyseras med hjälp av de centrala 

aspekterna.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Tanken vi hade i början av vårt uppsatsarbete var att få en bild av hur den pedagogiska 

ledaren samverkade med arbetslagen. För att precisera oss och begränsa arbetet till en explicit 

frågeställning kom vår studie att handla om bedömning ur rektors perspektiv. Vi var dessutom 

intresserade av bedömningsfrågor, studiens ämne upplever vi som spännande och aktuellt.  

Vilket resulterade i att studiens syfte utvecklade sig till att undersöka hur rektor som 

pedagogisk ledare arbetar med bedömningsfrågor. I svaren från respondenterna fann vi att 

samtliga rektorer tog upp bedömningsfrågor på pedagogiska konferenser. Detta kan vi tolka 

och belysa utifrån den sociokulturella teorin. Den sociokulturella teorins betoning på att 

kommunikation och samspel är viktigt för att lärande ska ske och den proximala 

utvecklingszonen beskriver hur en mer kompetent individ kan hjälpa en annan människa att 

utvecklas. Pedagogiska konferenser kopplar vi till dessa begrepp inom den sociokulturella 

teorin. Vi ser pedagogiska konferenser som ett tillfälle där rektor kan bidra med kompetens 

och hjälpa lärarna till nästa nivå inom den proximala utvecklingszonen.  Resultatet i 4.1.1 som 

studien frambringat visar att det finns skillnader när det gäller implementering av 

bedömningsfrågor som beror på om rektor är rektorsutbildad eller inte. Vi såg att den rektor 

som är rektorsutbildad i större sträckning använde sig av de föreslagna 

implementeringsformerna av bedömning vi förde fram i enkäten. Efter att vi tolkat resultatet i 

avsnitt 4.1.2 finner vi att år i yrket inte har så stor relevans för hur gott samarbetet är. Vi 

kopplat detta till den sociokulturella teorin och dess betoning på kommunikation och samspel 

för att ett samarbete ska komma till stånd.  
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Vi ville undersöka rektors närvaro i rollen som den pedagogiska ledaren och ställde frågan till 

rektor om omfattningen av rektors pedagogiska ledarskap i bedömningsfrågor. Vi redovisade i 

avsnitt 4.1.5  att 17/50 rektorer ansåg att deras omfattning var liten eller medel. Det var här vi 

fann den rektor som tidigare svarat lite på frågan ”i vilken grad är Du insatt i formativ 

bedömning?” (avsnitt 4.1.4). Här ser vi att det finns ett utrymme som skulle kunna utvecklas i 

enlighet med aspekten ”lärande är huvudsakligen socialt”. När vi betraktat resultatet ser vi en 

överrepresentation bland gruppen som arbetat 0-5 år gällande svarsalternativ ”i hög grad” och 

”i mycket hög grad” på de frågor som rör samarbete, insatt i formativ bedömning, 

ledarskapsomfattning och implementering av bedömning. Vi ställer oss frågande till varför en 

rektor med färre år inom yrket svarar att de har en högre grad inom ovan nämnda områden än 

en rektor som har fler år inom yrket.  Vi såg att vår undersökning stämmer överens med den 

forskning som bland annat Hansen (2011), Franzén (2006) och Nestor (2008) har 

uppmärksammat beträffande bristerna gällande rektors närvaro i rollen som ansvarig för det 

pedagogiska arbetet. En orsak som kan göra det problematiskt för rektors hantering av det 

pedagogiska ledarskapet kan vara det som visat sig i Hallerströms (2006) avhandling om 

indikationerna att det finns en rektorsnorm som kan göra det bekymmersamt för rektor att 

“blanda sig i” lärares arbetsfält för att organisera och leda verksamheten. Bristande närvaro 

kan ha olika förklaringar men det framkommer inte i vår undersökning mer än det 

forskningen i kapitel 2 visat.  

När det gäller bedömning och den roll som rektor förväntas bära som pedagogisk ledare finns 

forskning som visar att det även här finns problem. Detta beskriver Hansen (2011) i sin 

uppsats där det visade sig att lärare upplever att de saknar stöd från den pedagogiska ledaren 

när det gäller implementering av bedömningsarbetet. Forskning som bland annat Nestor 

(2008) tar upp visade att tidsbristen kan vara en bidragande orsak som gör att rektor inte 

hinner med skolledarskapet eftersom det åligger rektor exempelvis att de administrativa 

uppgifterna tar överhand. Hallerström (2006) ser att rektor saknar transformativa 

ledarstrategier och att det finns brister i rektors sätt att hantera förändringsprocessen och för 

att låta arbetslaget bli delaktiga i processen. Vi ser här likheter med det resultat vår studie 

visar om rektor som pedagogisk ledare och menar att det är en förändringsprocess i och med 

det nya bedömningssystemet och med den nya betygskalan.  

Angående frågan om rektor hade rektorsutbildning, som vi tog upp i avsnitt 4.1.1, var det 

15/50 som saknade den. Samtliga av de som saknade rektorsutbildning uppgav att de jobbat 

som rektor 0-5 år. Som vi nämnt i avsnitt 2.1 är rektorsutbildningen obligatoriskt vid 
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rekryteringen av rektorer och att de som saknar utbildning skall inom en fyraårsperiod 

genomföra denna. Vi antar att det kan vara en orsak till att det är rektorer som saknar 

utbildning och arbetat mellan 0-5 år inte har hunnit slutföra utbildningen. Resultatet vi 

redovisar i avsnitt 4.1.4 som berör huruvida rektor är insatt i formativ bedömning visade att 

rektorerna var väl insatta. Vi menar att den pedagogiska ledaren ska vara väl insatt i forskning 

om formativ bedömning. Detta anser vi är en förutsättning för implementering av 

bedömningsfrågor. Forskning (avsnitt 2.2) visar att om man arbetar med den formativa 

bedömningen på rätt sätt så är detta att föredra eftersom det hjälper barnen att nå målen. Den 

summativa bedömningen bör kompletteras med den formativa bedömningen i skolan. Vi 

anser att rektors omfattning av det pedagogiska uppdraget i förhållande till frågor som rör 

bedömning inte är tillräckligt bra om man vill tillgodose det som uttrycks i Lgr 11 av vad som 

förväntas av rektor som pedagogiska ledare. 

2.8 REKTORNS ANSVAR 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det 

övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn 

ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och 

kunskapskraven (Lgr 11, s 18). 

Uppsatsen har givit oss en djupare förståelse för hur viktig rektors roll är som pedagogisk 

ledare för oss som lärare i vår fortsatta yrkesutövning. Det är viktigt att lärarkåren har insikt i 

vad styrdokumenten uttrycker om vilket ansvar rektor har för att förstå vilket stöd de kan 

förvänta sig. Kommunikation och samarbete har visat sig ha en stor betydelse för att rektor 

ska kunna utöva sitt pedagogiska ledarskap. Denna kommunikation kopplar vi till den 

sociokulturella teorin. Vi anser nu att uppsatsens syfte är uppnått och att vi svarat på 

uppsatsens frågeställningar och avslutar härmed vår studie.  

 

5.3 Vidare forskning 

Vi har i vår undersökning tagit reda på hur rektor anser att sitt samarbete med arbetslagen 

fungerar. Eftersom vi anser att det är viktigt att samarbetet fungerar från båda håll vore det 

intressant att undersöka hur arbetslaget tycker att samarbetet fungerar tillsammans med den 

pedagogiska ledaren. I resultatkapitlet svarade samtliga rektorer att frågor om bedömning togs 

upp på pedagogiska konferenser. Något som vore intressant att veta mer om är om vilket 

utrymme som ges för att kommunicera bedömningsfrågor utöver dessa konferenser.  
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Bilaga 2 

Missivbrev 

 

Bästa Rektor i grundskolan! 

Vi är två studenter som läser lärarprogrammet F-6 på Örebro universitet. Inom 

lärarprogrammet ingår en avslutande examinationsuppsats på 15 högskolepoäng som vi 

precis har påbörjat. I uppsatsen är vi intresserade av rektors roll som pedagogisk ledare och 

särskilt i relation till bedömningsfrågor. Vi har valt att undersöka vad samtliga rektorer i 

xxxxxxxx grundskolor har för uppfattning om sin roll som pedagogisk ledare och 

implementeringen av bedömningsfrågor i verksamheten. 

Insamlingen till vårt empiriska material till uppsatsen sker genom en enkät som vi utformat 

vars svar vi tänkt sammanställa och analysera på ett kvantitativt sätt. 

Vi önskar att Du i egenskap av rektor tar dig tid att besvara enkäten. Självklart är Din 

medverkan helt frivillig och kommer förbli anonym. Materialet som samlas in kommer enbart 

att användas till vår undersökning. Inga namn eller skolor kommer att nämnas i uppsatsen. 

Har du några funderingar kring enkäten eller uppsatsen får Du gärna höra av Dig. 

Vi bifogar med detta brev en länk som ligger nederst i detta brev som tar Er vidare till 

enkätundersökningen som vi ber Er allra ödmjukast ta Er tid att svara på. Genom detta bidrar. 

Du till vår forskning. 

 

Tack på förhand! 

 

Karin Fredriksson 07x-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx@xxxxx 

och Malin Lundberg 07x-xxxxxxxx xxxxxxxxxxx@xxxxx 
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Bilaga 3 

Påminnelsemail 

 

Bästa Rektor i grundskolan! 

För en tid sedan fick Du, i egenskap av rektor inom grundskolan, en webbaserad enkät. Med 

denna undersökning vill vi undersöka hur Du som pedagogisk ledare ser på frågor om 

bedömning. Resultatet kommer att redovisas i vår C-uppsats inom lärarprogrammet på Örebro 

Universitet. 

Vi hoppas att Du tar dig tid att besvara enkäten, vilket endast tar några minuter. Det skulle 

bidra mycket till vår undersökning, därför hoppas vi att Du tar dig tid att svara på enkäten 

som. Du når via länken nedan. Självklart är enkäten anonym och svaren kommer enbart att 

användas i vår uppsats. 

Har Du redan svarat på enkäten, vänligen bortse från denna påminnelse. 

 

Tack på förhand! 

 

Vid frågor kontakta 

Karin Fredriksson 07x-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx@xxxxx 

och Malin Lundberg 07x-xxxxxxxx xxxxxxxxxxx@xxxxx 

 

 

 

 


