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1. Inledning

Senare delen av 90-talet har inneburit stora förändringar för skolan. Staten har
det övergripande ansvaret, men kommunerna har fått större frihet och
befogenheter för att genomföra skolans mål. Samtidigt är arbetsbördan för
lärarna stor, och rektorerna har ett ansvarsfullt, ibland övermäktigt arbete.

Det verkar som om rektorer idag inte kan arbeta för mycket. Kraven är stora och
ibland kanske orimliga. De ska förse lärarna med de resurser som behövs,
samtidigt som skolornas budget stramas åt, då kommunerna inte har ekonomiska
förutsättningar att ge skolorna det de behöver. Att vara rektor idag är inte lätt.

Kraven på rektorer är många, de ska förbättra stämningen i kollegiet, de ska vara
konflikthanterare, de ska ha guldbyxor fulla med pengar och samtidigt vara
pedagogiska ledare med en vision för skolan.

Jag har under detta examensarbetet studerat hur lärarna anser att rektorerna
uppfyller eller inte uppfyller deras krav och förväntningar. I den empiriska
studien har jag velat undersöka olika lärares syn på rektorer. Jag ville försöka se
likheter och olikheter mellan olika lärare samt jämföra lärarnas åsikter med vad
som framkommit av den litteraturstudie som jag har gjort.

Detta arbete har för mig varit en nyttig erfarenhet, jag har fått se och höra saker
som har fått mig att bli mer uppmärksam på skolan som helhet. Rektorn har en
viktig roll och ansvarar för att skapa en positiv skola. Det är inte rektorns
uppgift att ta hand om allting, men rektorn har en mycket betydelsefull uppgift.
Som det står i Lpo-94 under rubriken 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 på att nå de riksgiltiga målen. Rektorn ansvarar för att en lokal
arbetsplan upprättas samt för att skolans resultat följs upp och utvärderas
i förhållande till de riksgiltiga målen och till målen i skolplanen och den
lokala arbetsplanen.



2. Syfte och frågeställningar

Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare ser på rektorns arbete i
skolan. Jag ville undersöka detta då det kändes intressant att få veta hur lärare
vill att rektorer ska vara och agera. Jag ville veta hur stor betydelse rektorn har
för den enskilde läraren i skolan.

Mina frågeställningar utgående från detta syfte lyder:

• Vilka arbetsuppgifter ska en rektor ansvara för idag enligt lärare?
• Hur anser lärare att rektorer ska vara, vad ska rektorer prioritera?
• Vad innebär det att vara pedagogisk ledare enligt lärare?
• Vad anser lärare att decentraliseringen har fått till följd för rektorns arbete?



3. Litteraturstudie

3.1 Lärares syn på rektorer

I boken ”Rektor lyssnar, lär och leder” beskriver Nordheden (1996)
rektorsrollen utifrån ett lärarperspektiv. Hon tar upp centrala frågor om
rektorsrollen såsom vad det är som gör en person till en bra ledare, samt vilka
egenskaper som en bra rektor behöver ha. Det som hon betonar i sin bok är att
det viktiga är personen bakom ledaren och dennas motivation och syfte med sitt
arbete. Hon tar upp frågan om vi verkligen måste ha ledare. Hela skolan är full
utav ledare, dvs vanliga lärare. Det gäller att ta tillvara på varje människas
kompetens. Aktivitet hos flera människor leder till att motivationen höjs. Det är
viktigt att allas åsikter kommer fram, anser Nordheden, och detta måste en
skolledare se till så att det händer.

3.1.1 Lärares syn på styrningen

I Skolverkets bok ” Från regler till eget ansvar” skriver Lundberg (1997) om
hur lärare ser på styrningen i skolan. Lärarna försöker att hantera situationer där
elever, undervisning, tidsbrist och sociala frågor upptar hela tiden, medan
rektorerna arbetar med att lösa administrativa och organisatoriska problem, utan
att ha någon större insyn i praktiken. Lärarna beskrev i Lundbergs undersökning
problem då förutsättningar ofta saknades för att kunna genomföra reformer och
förändringar av olika slag. I klassrummet tycker sig lärarna kunna bestämma och
styra till stor del, och skolledarna beskrivs som ointresserade av vad som
försiggår i klassrummet. Att skolledarna är ointresserade tolkade de flesta
lärarna som att de inte ”prioriterade sitt pedagogiska ansvar samt att de inte var
tillräckligt kunniga för att engagera sig” (Lundberg 1997, sid.108) Lärarna
saknade feedback från skolledarna. De saknade den positiva bekräftelsen på att
de hade gjort en bra arbete. Utanför klassrummen ansåg lärarna att det var
skolledarna som bestämde hur saker och ting skulle vara. Lärarna visade också
upp en motsägelsefull bild då de efterfrågade pedagogisk ledning, handledning
samt en ökad kontroll av lärarens arbete. Men samtidigt som de ville detta så
höll de hårt på att klassrummen skulle vara endast för dem, de ville inte gärna
släppa in någon innanför klassrummets väggar.

Grönberg (i Stålhammar 1993) skriver att skolan i stort saknar styrning.
Målstyrning är bara ett begrepp som ännu inte har blivit verklighet i skolan. Han
menar att det kan bero på att skolledarna har svårt att veta vad man ska
prioritera. Målbeskrivningarna är inte tillräckligt tydliga.



Rimstén (i Stålhammar 1993) skriver om den starka tradition av central styrning
som finns i skolan. Skolan har under lång tid styrts av riksdag och regering, och
man har tidigare velat ha en detaljstyrd skola. Han anser att detaljstyrning, eller
regelstyrning, har inneburit att det har varit ett försök att styra uppifrån (av
staten) med hjälp av detaljerade regler. Målstyrning innebär, enligt Rimstén, att
det blir färre regler och tydligare mål. Målstyrningen ska också leda fram till en
decentralisering.

Figur 1. Från centralisering till decentralisering

        centralisering

             1            2

         regelstyrning                                 målstyrning
           3            4

        decentralisering

(Rimstén i Stålhammar 1993, sid. 196)

Med denna bild vill Rimstén visa att målstyrning innebär en strävan att gå från 1
till 4, dvs från regelstyrning och makten centraliserad till en decentraliserad
skola med målstyrning.

3.1.2 Lärares syn på hur rektorer ska vara

Grönberg (i Stålhammar 1993) har gjort en undersökning angående lärarnas
uppfattning om vad skolledaren prioriterar, samt vad skolledaren borde
prioritera. 275 lärare svarade på enkäten. Resultatet visar att lärarna tycker att
skolledaren främst arbetar med administrativa uppgifter såsom tjänste-
fördelning, resursfördelning, fortbildning och arbetsplaner. Det de minst ägnar
sig åt är enligt lärarna lektionsbesök, arbetsmiljön, personalvård samt att stödja
och uppmuntra.

Det lärarna förväntar sig utav skolledarna är att de borde prioritera personal-
vård, arbetsmiljön, elevvård samt stöd och uppmuntran. Det skolledarna ska
syssla minst med tycker de är lokaler, fortbildning, resursfördelning och
arbetsplaner.



Linde (i Stålhammar 1993) har gjort undersökningar där han har försökt att få
lärarnas bild utav skolledarna. Bl.a. så frågade han om lärarnas möjlighet att
påverka besluten på sin skola. På denna fråga svarade de flesta lärare att de
kunde påverka då det gällde elevvård, elevmedverkan och föräldrakontakter.
Också vad beträffar möjligheten att påverka beslut rörande resursfördelning,
tjänstefördelning, schema och ekonomi ansåg de att de hade ganska goda
möjligheter.

Däremot då det gällde den psykiska och fysiska arbetsmiljön ansåg sig lärarna
inte ha mycket att säga till om. Lärarna ville främst ha möjlighet att påverka den
fysiska miljön, sedan resursfördelningen, den psykiska miljön samt ekonomin.
Lärarna fick också en fråga hur de går tillväga då de vill förändra något på sin
skola. Svaren blev att man vände sig till: skolledning, tillsynslärare, studie-
lärare, personal, kolleger, arbetsenhet och därefter facket. Linde tar fram saker
som skolledaren bör göra sedd ur ett lärarperspektiv.

- sträva efter ett tydligt ledarskap
- ha kunskap om målen och kunna tydliggöra dessa
- ge möjlighet till diskussioner om målen och utvecklingen på skolan
- bör se det administrativa arbetet som ett hjälpmedel att få en bättre
  verksamhet
- sträva efter god personalvård, samt skapa goda relationer
(Linde i Stålhammar 1993, sid. 133)

För lärarna var det viktigt att skolledarna försökte att sträva efter att nå dessa
mål.

3.2 Rektorns syn på sin egen roll

Rektorn har en nyckelposition i den svenska skolan, enligt Zetterholm
Ankarstrand (1997). Rektorn är den person som har ansvar för skolans resultat,
hon/han har ansvar för att mål utarbetas och ska vara pedagogisk ledare. Rektorn
ska vara arbetsledare och få de administrativa åtaganden att gå ihop. En av
rektorns viktigaste uppgifter blir härmed att kontrollera verksamheten. Då man
ser på alla dessa uppgifter inser man ganska snart att rektorn ständigt befinner
sig i ett spänningsfält med många verksamma krafter. Möller (i Zetterholm
Ankarstrand 1996) skriver ”Samtidigt som det förväntas att rektorn utformar en
professionell och självständig ledarroll på varje skola, blir rektorn själv utsatt för
stark styrning ovanifrån, nedifrån och från sidan” (sid.10). Möller beskriver
rektorns arbete som en dragkamp mellan olika sfärer:

- förvaltning av utbildningen
- ledning av skolans undervisningsarbete
- legitimering av skolans arbete utåt
- samordning och förhandling



(Zetterholm Ankarstrand 1996, sid. 11)

Grönberg (i Stålhammar 1993) har undersökt vad rektorerna själva skulle vilja
prioritera. Det visade sig då att de främst skulle vilja arbeta med skolans mål,
initiera diskussion om arbetssätt och arbetsformer, utvärdering, initiera
arbetsplaner och utbildningsplaner, personalvård samt att stödja och uppmuntra
lokala utvecklingsarbeten. Detta var vad rektorn skulle vilja prioritera, men de
arbetsuppgifter rektorn tvingades göra var främst resursfördelning, tjänste-
fördelning, fortbildning, elevvård och lokalfrågor.

Stålhammar (1984) beskriver i ”Rektorsfunktionen i grundskolan Vision-
Verklighet” fem olika ledningsnivåer. Dessa har han kommit fram till genom att
intervjua rektorer, och då kunnat konstatera att rektorn själv ser sin viktigaste
uppgift i att vara ”förvaltare” eller ”förändrare”. Mellan dessa anser dock
Stålhammar att det finns olika ledningsnivåer. Dessa ledningsnivåer har han
kommit fram till genom en analys av sina empiriska studier. Han använder
begreppet ledningsnivå för att uttrycka rektorns dominanta drag i sin
ledningsfunktion. Han kallar dem ledningsnivå A-E.

A-  Den förvaltande, detta är en traditionell rektor, som inte lägger sig i undervisningen.
B-  Den stabiliserande, detta är samordnaren. Personen skapar ett positivt
      klimat och är en bra konfliktlösare. Är rättvis och kan samarbeta.
C-  Den stödjande, denna person stimulerar lärarna till att utveckla skolan.
     Stödjer utvecklingsarbete. En stadig och stark ledare.

        D- Den initierande, prioriterar pedagogiskt ledarskap. Har en trygghet i
     sin ledarroll och försöker nå skolans mål och väjer inte för konflikter på
     vägen.
 E- Den förändrande, denna personen är en ideolog. Vill hela tiden få till
      stånd en förändring, och har en helheltssyn på skolan. Skolan ska inte
      bara ge kunskap utan också skapa aktiva och kritiskt tänkande
      människor.

(Stålhammar 1984, sid. 205)

Någonstans i dessa olika ledningsnivåer ansågs sig de skolledare befinna sig
som Stålhammar hade intervjuat.

3.2.1 Kort historik om skolan och skolledarutbildning

Då andra världskriget hade tagit slut betraktades det viktigt att satsa på skolan.
Hartman (sid. 41-42 i Zetterholm Ankarstrand 1996) har gjort en
sammanställning av olika årtionden:

1940-talet var utredningarnas årtionde.



En obligatorisk bottenskola (en skola som skulle vara gemensam för alla barn)
diskuterades, vars främsta mål skulle vara att fostra demokratiska människor.
1950-talet blev en försöksperiod.
Ny enhetsskola prövades och man började utveckla olika läromedel.
1960-talet blev genomförandets årtionde.
En grundskola bildades. Ett centraliserat förvaltningssystem byggdes upp, samt
en långsiktig läroplansutveckling påbörjades.
1970-talet ägnades åt att fullfölja reformarbetet.
Skolledarutbildningen startades. Man arbetade med att utveckla ”en skola för
alla”.
1980-talet kan kanske kallas ett utvärderingsskede i grundskolans historia.
Decentralisering och målstyrning är nyckelord i skolan.
1990-talet är revisionens årtionde.
Lättare att starta fristående skolor. Skolor profilerar sig. Lärarutbildning utreds.
Kommunalisering, konkurrens och valfrihet är mycket använda ord.

Skolans utveckling har på många sätt påverkat rektorsrollen genom åren. Bl.a.
kan man se att styrsystemet i skolan har ändrats från ett centraliserat regelstyrt
system, till ett decentraliserat målstyrt system (se 3.2.3), vilket i sin tur har
medfört en förändrad rektorsroll.

Skolledarutbildningen startade 1977 och initiativet kom huvudsakligen från
staten. 1988 blev utbildningen treårig. 1992 ersattes skolledarutbildningen av
den statliga rektorsutbildningen. Denna rektorsutbildning har fyra mål: skolans
mål och dess styrning, verksamhetsuppföljning, uppföljning och utvärdering.
(Zetterholm Ankarstrand 1996, sid. 40)

3.2.2 Rektorns ansvar för skolans styrning

Nytell (1994) redogör i sin avhandling bl.a. för SOU 1988:20, En förändrad
ansvarsfördelning och styrning på skolområdet. Det handlar här framförallt om
det pedagogiska ledningsansvaret vilket sammanfattningsvis för skolledaren
innebär att hon/han skall:

- hävda och främja ett arbete i enlighet med läroplanens mål och riktlinjer
- stödja lärare med svårigheter i undervisningssituationen samt
- följa upp och utvärdera skolans verksamhet
(Nytell 1994, sid. 45)

Enligt utredningen skall skolledaren också ha ett ansvar för administration,
organisation och ekonomi.



I regeringens proposition 1988/89:4, Skolans utveckling och styrning,
poängteras, enligt Nytell (1994) att skolledningen i jämförelse med tidigare har:

1)  en tydligare ledningsroll i förhållande till undervisningen och den enskilde
     läraren samt
2)  ett redovisnings- och resultatansvar
(Nytell 1994, sid. 46)

I propositionen 1988/89:4 Skolans utveckling och styrning diskuteras
ansvarsfördelning och styrning inom skolan. Berg (i Nytell 1994) har analyserat
denna proposition, och kommit fram till att den visar på att skolledaren skall:

- solidarisera sig med och hävda läroplanens mål i skolans vardagsarbete
- ansvara för förverkligande av läroplanens mål i skolans undervisning och
  övriga verksamheter
- påverka lärare och övrig personal att omfatta målen
- administrera en målinriktad verksamhet
(Nytell 1994, sid. 46)

I Läroplanen för den obligatoriska skolan 1994 (Lpo-94) betonas att det är
rektorn som är chef över lärarna och som har ansvar för resultat av
verksamheten. Berg menar i sin analys att skolledaren har ett
verksamhetsansvar. Berg skriver (i Segerstad 1994) om det som kallas för en
hypotes om det ”osynliga kontraktet”. Den lyder:

Lärare kontrollerar undervisningens innehåll och form, skolledare kontrollerar administrationen och
den löpande förvaltningen. Givet detta följer ett ”osynligt kontrakt” mellan skolledare och lärare med
följande (här något tillspetsade)
innehåll: Administration och förvaltning överlåts åt skolledare under
förutsättning att skolledare inte lägger sig i undervisningens innehåll och form.
(Segerstad 1994, sid. 41)

Skolledaren kan ses som den verksamhetsansvarige eller kan ha förväntningar
på sig att agera som förste handläggare. Skolledarens uppgifter är då att
orientera verksamheten mot gällande politiska beslut, samt att administrera och
förvalta verksamheten. Lärarna ser sig själva som verksamhetsföreträdare, och
skolledare som förvaltare av de administrativa uppgifterna. Det är då viktigt att
skolledaren gör det han har till uppgift och inte inskränker på lärarens
territorium. ”kontroll över administrationen, undervisningen åt lärarna” (ibidem
sid.41) ”Skolledarskapet innebär att hålla visionerna levande, att hävda målen,
svara för överblick och samordning samt se till att det finns en gemensam
strategi att uppnå verksamhetens mål.” (Scherp i Segerstad 1994, sid.56)

3.2.3 Rektor i ett decentraliserat styrsystem

Det centraliserade styrsystemet har ersatts med ett decentraliserat styrsystem.
Detta decentraliserade styrsystem innebär, enligt Zetterholm Ankarstrand



(1997), att resurser frigörs samt att de inblandade människorna får ett större fritt
utrymme och större självständighet. Systemet innebär också att man skulle
kunna lösa konflikter på lokal nivå, vilket skulle vara enklare. Mårdén
(i Zetterholm Ankarstrand 1996) beskriver decentralisering som följande:

- beslutsförflyttning, uppifrån och ner i hierarkin
- befogenhetsförskjutning, vilket innebär att ge möjligheter, befogenheter
  ha förtroende för
- ansvarsfördelning, ger möjlighet till delaktighet i de beslut som fattas
- maktförskjutning , från en nivå till en lägre
(Zetterholm Ankarstrand 1996, sid. 13)

Decentraliseringen utvecklades då man ansåg att ”…man vet ju bäst hur man ska
förhålla sig där man befinner sig, man kan se konsekvenserna om jag bestämmer
si eller så…” (Zetterholm Ankarstrand, intervju). Detta innebar då att rektorn
har fått en ”buffertroll”. Rektorn har ett ansvar gentemot politikerna att sköta
ekonomin, samtidigt som han ska se till så att lärarens arbete under-
lättas. ”Rektorn blir då alltså en person som ska vara alla till lags”. (Zetterholm
Ankarstrand, intervju).

Ledarskapet i detta decentraliserade system förutsätter ett ledarskap som är
ideologiskt-pedagogiskt inriktat, enligt Zetterholm Ankarstrand (1997). Med
detta menas en ledare som klarar av att leda verksamheten mot skolans mål och
samtidigt ta tillvara på skolans resurser på bästa sätt. Men rektorn får i detta
styrsystem en kontrollerande uppgift och ska se till så att verksamheten stämmer
överens med de nationella intentionerna. Detta kan medföra att det blir ett
motsatsförhållande mellan rektor och lärare. Detta kan lösas på så sätt att rektorn
står för den byråkratiska/ administrativa delen, medan lärarna står för den
professionella/ pedagogiska delen, enligt Zetterholm Ankarstrand (1997).

I detta decentraliserade system så har rektorn fått mera makt, samtidigt som
rektorns status under en längre tid har sjunkit. Rektorn har inte längre samma
legitimitet som förut. Samtidigt som titeln har fått lägre status har också lönen
minskat. Zetterholm Ankarstrand tror att detta bland annat kan vara en följd av
att det finns mycket fler kvinnor i rektorspositionen än vad det fanns förr. En
ökad andel kvinnor kan medföra att lönen sjunker. En annan anledning kunde
vara att rektorsnamnet har genomgått förändringar. Man har tagit bort titeln och
kallat ”rektor” för andra namn såsom föreståndare m.fl. Skolledarförbundet har
kommit fram till att det finns närmare 40 titlar på rektor (Zetterholm
Ankarstrand, intervju).

3.2.4 Rektors professionalism

Mårdén (i Zetterholm Ankarstrand 1996) har i sina studier utav skolledaren bl.a.
analyserat tre aspekter på skolledarens ledarskap; att stödja lärare, att slå vakt



om skolans mål och att styra och leda verksamheten. (Zetterholm Ankarstrand
sid. 22)

Ett av kraven för professionellt ledarskap är att kunna samarbeta med och stödja
lärare. Detta sker främst genom samtal. För att kunna nå upp till skolans mål
måste skolledaren skapa förutsättningar för detta, samt tolka läroplanen i
samarbete med lärarna. För att kunna styra och leda verksamheten krävs det
flera personliga egenskaper av skolledaren såsom diplomati, flexibilitet m.m.
För att skolan ska kunna fungera, och för att skolan ska kunna slippa konflikter
krävs det att skolledaren är tydlig och att han/hon känner sig trygg i sin yrkes-
roll. Skolledaren måste kunna skapa förståelse för sina beslut och ställnings-
tagande. Skolledaren och lärarna har ett gemensamt ansvar för skolans
utveckling (ibidem).

Nytell (i Berg, Englund & Lindblad 1995) skriver om att skolledaren behöver få
en professionsutveckling. Denna utveckling kan ske då flera kriterier har
uppnåtts. Han talar bl.a. om skolledarens kunskapsbas. En ideal kunskapsbas
grundar sig, enligt Nytell, på såväl formella uppgifter vilka kräver kunskaper om
skolans uppdrag, omvärldskunskap, kunskap om hur mål utformas, kunskap om
hur personal kan ledas m.m. som informella förväntningar som sköta skolans
ekonomi ansvara för elevomsorg och personalomsorg. Det räcker dock inte att
bara förstå dessa uppgifter och förväntningar, skolledare måste också ha
förmågan att omsätta dem i handling.

3.2.5 Rektor som pedagogisk ledare

”Det allra viktigaste är, det framgår ju också av Lpo-94, att vara ledare för den
pedagogiska verksamheten, eller som vi i dagligt tal säger: vara pedagogisk
ledare”. Detta anser Zetterholm Ankarstrand (intervju).
Det pedagogiska ledarskapet är, enligt Zetterholm Ankarstrand, det allra
väsentligaste för en rektor. Att vara pedagogisk ledare innebär för Zetterholm
Ankarstrand att ”rektorn är ju så att säga motorn, energin. Måste se till att
lärarna får tillfälle till reflektion. Att föra en pedagogisk diskussion i skolan”
(intervju).

Då rektorn är arbetsledaren på en skola, så har denna person naturligtvis det
övergripande ansvaret. Det är dock en omöjlighet för en rektor att själv klara av
alla aspekter som det finns på det pedagogiska ledarskapet. Det handlar istället
om ett samarbete mellan de personer som arbetar inom skolan, skriver Lernberg,
Stålhammar & Wennås (1983). Rektorn kan direkt påverka den pedagogiska
situationen i skolan så tillvida att rektorn har ansvaret för resursfördelning. Det
kan handla om alltifrån hur veckotimmarna ska fördelas till läromedel och



lärarresurser i de olika klasserna. Ett annat sätt för rektorn att påverka är genom
samtal och konferenser samt fortbildningsplanering.

I en intervjustudie av skolledare har Zetterholm Ankarstrand (1996) kommit
fram till följande då det gäller ansvaret för en pedagogisk ledare. ”..ansvar för att
få fart på den pedagogiska diskussionen, men utan att komma med färdiga
lösningar” (sid. 51) Dessutom skulle skolledarnas ledningsuppgift vara att
”utveckla lärarnas medvetenhet om deras uppdragsansvar och medvetandegöra
lärarna om styrmedlen … liksom att skapa förutsättningar; tid, ekonomiska
resurser, fortbildning så långt ramarna tillåter.”(ibidem sid. 51) Det är viktigt att,
enligt Zetterholm Ankarstrands undersökning, ställa de rätta frågorna till lärarna
så att de kan utvecklas. Skolledaren ska vara den som ”får igång” lärarna på
olika sätt och med olika hjälpmedel. Det stora problemet för att kunna vara en
pedagogisk ledare är tidsbrist. Skolledarna har många andra uppgifter och
åtaganden som de ska hinna med. Skolledarnas tankar om hur de tror att lärarna
vill att de ska vara kan delas in i två grupper.

Enligt skolledarna så består den första gruppen av de lärare som vill ha ett
samspel mellan lärare-rektor och som vill ha med rektorn i diskussioner. Den
andra gruppen består av lärare som menar att rektorn ska vara den person som
ordnar allt, fixar till saker. Rektor ska veta allt, men inte lägga sig i lärarens
arbete i klassrummet (ibidem).

Problemet med att vara pedagogisk ledare är, enligt Zetterholm Ankarstrand, att
rektorerna inte vet hur man är när man är pedagogisk ledare. Rektorer kan inte,
som t.ex. företagsledare som visar på den ekonomiska vinsten som företaget
gjort, visa att de har gjort ett bra arbete, att de är bra pedagogiska ledare.
(Zetterholm Ankarstrand, intervju)

Olika författare har olika syn på vad pedagogiskt ledarskap innebär. Stålhammar
(1993) har sammanställt olika författares syn på pedagogiskt ledarskap. Bl.a.
dessa åsikter:

Författare Pedagogiskt ledarskap

Stålhammar- att tolka och formulera mål samt avväga resurser
Wennås (1975) och metoder för att nå dessa mål(sid.149)

Lernberg- att skapa förutsättningar för ett socialt och
Stålhammar- kreativt klimat och sätta igång tankeprocesser
Wennås(1983) (sid.41)

Dahlgren- ledarskap i en pedagogisk organisation där all
Erickson verksamhet skall präglas av skolans mål och därför har ett
pedagogiskt syfte (sid.7)



Stålhammar att professionellt leda skolan så att arbetet leder till
(1991) så hög grad av måluppfyllelse som möjligt(sid.67)

(Stålhammar 1993, sid.164)

Dessa olika författares syn på pedagogiskt ledarskap pekar bara ännu en gång på
problematiken, som enligt Zetterholm Ankarstrand är, att rektorerna inte vet hur
man ska vara som pedagogisk ledare. Det finns många olika åsikter och teorier
om hur en pedagogisk ledare ska vara.

3.2.6 Rektorers etiska dilemman som rör lärare

Rektorer befinner sig ofta utsatta för etiska konflikter i olika ställningstagande
som de måste ta. Då det gäller etiska dilemman som rör lärarna har Zetterholm
Ankarstrand (1997) gjort en undersökning bland skolledare. Skolledarna har då
beskrivit problem så som lojalitetsdilemma då t.ex. en lärare uppfattas som
”dålig” utav föräldrar eller elever. Ett annat problem för skolledare är löne-
avtalen. Dessa kan skapa missnöje och dålig stämning på skolan. De
ekonomiska nedskärningarna är ett stort problem då dessa får till följd att det
blir större klasser, för lite resurser i klasserna och skolledaren måste bedöma
vem som är i störst behov utav kompetensutveckling. Problem kan också uppstå
då det finns lärare som motsätter sig förändringar, samt problem mellan lärare,
mellan lärare och elever och mellan lärare och föräldrar.

Ett annat dilemma är styrdilemman. Det handlar då om man har mandat eller
legitimitet att pedagogiskt styra sina lärare. Detta kan då få till följd att man
hamnar i etiska dilemman (ibidem).
Det viktiga här är att man ”inte gömmer sig bakom nånting, utan att man istället
är öppen och tydlig, och det är man inte om man gör upp nånting med en elev
eller lärare” (utan den andres vetskap C.J), enligt Zetterholm Ankarstrand
(intervju). Det handlar om en professionell inställning till olika etiska
ställningstagande.



4. Metod

4.1 Metodval

Jag ville undersöka lärares uppfattningar om rektorer och valde då att använda
mig av en lätt strukturerad intervjumetod. Detta innebär enligt Trost (1993) att
studien ska ha högre grad av strukturering än av standardisering. Studien har
högre grad av strukturering om jag vet vad jag vill fråga om och allt handlar om
just det ämnet. Man tar frågorna i den ordning som det passar den intervjuade
och följdfrågor formuleras beroende av tidigare svar. Jag försökte att ställa
öppna frågor där den intervjuade hade möjligheter att formulera sina svar på det
sätt som han/hon uppfattade frågorna.

4.2 Urval

Jag intervjuade sex lärare som alla arbetar med elever i år 7-9. Fyra av dem
arbetar på en skola, och de andra två arbetar på en annan skola. Jag valde att
intervjua tre män och tre kvinnor. Lärarna valdes också beroende på vilka
ämnen som de undervisar i. Detta gjordes också för att om möjligt kunna
urskilja likheter och olikheter dem emellan. Jag kontaktade lärarna via e-mail
eller telefon.

4.3 Presentation av intervjuade personer

Jag har namngett personerna med påhittade namn. Namnen är endast till för att
underlätta för den fortsatta läsningen i resultatdelen.

Person A (Arne): En 31-årig man. Han tog sin lärarexamen 1994 med
inriktning mot Ma/NO 4-9. Han har arbetat på två skolor innan den nuvarande
skolan.

Person B (Bengt): En 51-årig man. Han tog sin lärarexamen 1984 i matematik,
fysik och teknik. Han hade arbetat 10 år som lärare innan han utbildade sig. Han
har arbetat på fyra skolor innan den nuvarande.

Person C (Cecilia): En 30-årig kvinna. Hon tog sin lärarexamen 1995 med
inriktning mot SO 4-9. Hon har arbetat på två skolor innan den nuvarande
skolan.

Person D (Doris): En 41-årig kvinna. Hon tog sin lärarexamen 1992 i Sv/Eng,
Sv2. Hon har arbetat på två skolor innan den nuvarande skolan.



Person E (Eva): En 49-årig kvinna. Hon tog sin lärarexamen 1983 i matematik,
fysik och kemi. Hon har arbetat på två skolor innan den nuvarande.

Person F (Felix): En 30-årig man. Han tog sin lärarexamen 1999 med inriktning
mot Ma/NO 4-9. Han har under en längre tid vikarierat på en skola tidigare.

4.4 Intervjuernas genomförande

Jag intervjuade lärarna i mindre rum såsom grupprum och konferensrum.
Intervjuerna spelades in på band, för att sedan kunna bearbetas. Jag skrev ut
dessa ordagrant på dator. Intervjuerna tog mellan 30 min till 45 min per lärare,
och jag ansåg att det var en trevlig stämning vid samtliga intervjuer. Personerna,
som jag intervjuade, var från början införstådda med att de gjorde intervjun helt
anonymt. De var alltså på det klara med att deras svar inte på något sätt skulle
kunna härledas till dem eller till deras skola.

4.5 Intervjufrågorna

I mina intervjuer utgick jag ifrån frågorna i Bilaga 1. Lärarna fick läsa igenom
frågorna innan intervjun påbörjades, för att de skulle veta hur frågorna var
utformade. Jag ställde frågorna och förtydligade dessa då det behövdes. Jag gav
även följdfrågor på lärarnas svar, då jag tyckte att det behövdes för att förtydliga
eller för att understryka deras åsikter.

4.6 Fördelar och nackdelar med metoden

En fördel var att det var lätt att kunna ge en följdfråga då svaret inte var helt
tydligt. Det var lätt för lärarna att fråga mig om de var osäkra på frågan, och jag
kunde då förklara vad jag menade. De fick läsa igenom frågorna innan intervjun
påbörjades och fick svara på frågorna i den ordning som de ville.
Det hade varit intressant att se om man hade kunnat urskilja ännu flera likheter
och skillnader genom att ha flera intervjuer, eller undersökning i form av
enkäter. Detta var dock inte mitt syfte att göra en så omfattande studie, utan
mera att se hur ett antal lärare ser på sin situation på skolan då det gäller
samarbete med rektorn och liknande.



5. Resultat av intervjuerna

Materialet i undersökningen består av sex intervjuer med lärare. Jag har utgått
från frågorna i Bilaga 1 då jag sammanställde resultaten.

5.1 Den ideala rektorn

Lärarna hade många olika åsikter om hur den ideala rektorn skulle vara. De tog
upp flera olika egenskaper bl.a:

Rak och tydlig är saker som jag uppskattar väldigt mycket. (Arne)
…och stå för det dom gör, det är nog egenskaper som de definitivt
måste ha. (Arne)

Så en ideal rektor idag, det är en rektor som har en egen vision om
vad verksamheten hos området som man är rektor vad den ska gå ut
på…(Bengt)
…rektor ska vara den som så att säga inspirerar, berömmer, stöttar sin
personal och sina elever (Bengt)
han ska naturligtvis se till så att skolan får resurser så att man kan
utvecklas (Bengt)

ungefär lite den som vi är för eleverna, mycket frihet under ansvar
(Cecilia)
tydlig med vad det är som gäller men ge en stor frihet och lita på sin
personal (Cecilia)

vara öppen för nya idéer (Doris)
…lätt att prata med (Doris)
ge positiv uppmuntran (Doris)

…att han är närvarande och med det så menar jag då att han känner
elever på skolan och att han känner personal på skolan och sen att han
ska vara tillgänglig (Eva)
…att han är engagerad i den pedagogiska utvecklingen på skolan (Eva)

öppen för förslag, ska vara organisatorisk (Felix)
…framförallt också den pedagogiske ledaren (Felix)

Dessa egenskaper hade lärarna kunnat se hos en del rektorer, men inte hos
andra.

Då jag frågade hur viktig rektorn var för att man skulle arbeta kvar på skolan
ansåg de flesta att rektorn var mycket viktig.

Bengt tyckte att läraryrket innebar att man ville åstadkomma något särskilt.
Detta ansåg han medförde att det var viktigt vilka visioner och värderingar
rektorn hade. Överensstämde inte dessa med ens egna ansåg Bengt att man
skulle försöka söka sig till en annan skola. Arne ansåg att rektorn var väldigt
viktig. Han hade bytt skola pga en rektor. Han menade att om rektorn inte har



det som krävs så blir stämningen på skolan dålig. Har man däremot en bra rektor
kan man få lärarna att arbeta mot samma mål. Cecilia ansåg att rektorn var
mycket viktig, men var inte övertygad om hur hon skulle reagera om hon inte
trivdes med en rektor. Antagligen skulle hon sluta, men hon hade aldrig upplevt
den situationen. Doris tyckte att rektorn var viktig. Hon tyckte dock att det
berodde på hur det påverkade henne i vardagen, om hon skulle byta skola pga
rektorn. Hon tyckte inte att man såg rektorn så ofta att det påverkade henne så
mycket, utan viktigare var att det fungerade bra i arbetslaget. Felix ansåg att det
kunde vara svårt att känna förtroende för en rektor som man inte litade på, men
arbetskollegiet var ändå för honom det primära. Eva tyckte att det var viktigt
med en bra ledare, och hon skulle sluta om det inte fungerade.

På frågan vilka krav man kan ställa på en rektor tyckte många att rektorn har ett
stort ansvar, och att han har ett arbete med många olika arbetsuppgifter. De var
alla eniga om att rektorn har mycket att göra, men dessa krav tyckte lärarna att
man kunde ställa.

Kunnig på det som är hans eller hennes område (Doris)
och det gäller att kunna se helheten (Doris)
att finnas med i verksamheten på ett rätt tydligt sätt också skulle jag
vilja sätta som ett krav (Doris)

han ska vara så pass insatt i verksamheten så att rektorn vet vad som
pågår vad som händer i olika klassrum arbetslag. Hur personalen mår
och hur eleverna mår. (Bengt)
Han ska också finnas som nån slags trygghet. (Bengt)

Är man medveten om vad det är man går in i så tror jag att man vill
gå in och göra det så bra som möjligt. Man vill göra ett bra jobb.
(Cecilia)

…han är tillgänglig…och att han lyssnar (Eva)

bra organisatör och lyssna på fotfolket så att säga. (Felix)

5.2 Rektorns första prioriteringar

Då det handlar om rektorns sätt att prioritera olika saker, skilde sig åsikterna
mellan lärarna åt.

Tyngdpunkten är ju att skaffa materiella och…pedagogiska resurser…
veta vart man ska och skapa möjligheter både så att säga med pengar
och med tankar, det är det absolut viktigaste. Att eleverna vet precis
vem rektor är och ungefär hur rektor är som person och vad han står
för, och det är viktigt för lärarna att man syns i verksamheten… (Bengt)

…mer för sin personal, ha kunskap och kännedom om den i första hand.
(Cecilia)

…för att skolan ska komma igång så måste man kanske ha visionen och
det pedagogiska ledarskapet liksom det tydligt i början men att samtidigt
så måste man ju då ha elevkontakt för att visa sig och för att de ska veta



vem man är…olika perioder som man får prioritera olika saker där tror
jag, men ja det är helheten att försöka se den, det är det absolut
viktigaste. (Arne)

Ja det är väl detsamma som vi alla gör för eleverna, det är det som är
grunden… det är viktigt att man hela tiden tänker på varför gör man det
här, varför är vi så här många, vem kommer det till nytta. (Doris)

ja det blir den pedagogiska delen (Felix)

han ska vara närvarande och tillgänglig och kunna lyssna och kunna fatta
beslut (Eva)

5.3 Rektorn som pedagogisk ledare

En del av lärarna pratade om att rektorn skulle vara pedagogisk ledare. De tyckte
så här om vad pedagogiskt ledarskap är.

Jag tycker att en rektor så ska ha en klar vision om vad de vill, att det ska
va genomtänkt för det är dom som styr om man säger i skutan, och vet
man inte vart man ska någonstans som rektor då blir det liksom att det
blir massor med olika lärare på skolan som går och traskar åt lite olika
håll och så där då…(Arne)

…den här visionen och målen som finns för skolan ger en sån tydlig
vägledning om hur man ska jobba, för där ska det vara sånt som vilken
elevsyn man har och vilket utrymme det finns för att prova olika sätt att
jobba ska framgå där klart och tydligt. Men han ska inte vara pedagogisk
ledare så att han går in till lärare A och säger att du ska jobba
Waldorfinspirerat t.ex då blir det fel…men det ska vara tydligt vilken
frihetsgrad det finns och vad slutmålet är…(Bengt)

Jag tror att det är viktigt att man kommer ihåg att diskutera pedagogik
med jämna mellanrum också. Att man diskuterar strukturer för dittan och
projekt här och funderar på vilken pedagogik som är viktig, eller att man
för en diskussion om hur man vill jobba. (Doris)
Här tror jag att rektorn ska ha liksom ganska stora visioner,
övergripande och sen så får arbetslagen eller viss personal som är
mer intresserad av pedagogiska frågor att bryta ner det till mindre
pedagogiska visioner och mål. Rektorn står bara för de större så där.
(Cecilia)

det är ju att man alltså kan få pröva att undervisa på lite andra sätt
och i lite andra grupperingar, och att rektorn alltså ger en frihet och
ger en möjlighet (Eva)

se till att pedagogiken kommer i centrum, inte bara handla om
ekonomin utan hur folk trivs på sitt arbete, hur det bedrivs utveckling
(Felix)

5.4 Lärares erfarenheter av rektorer jämfört med deras förväntningar

Lärarnas erfarenheter av sina rektorer har varierat. En del rektorer har nått upp
till lärarnas förväntningar, en del inte.



Bengt säger att det har varit väldigt varierande. Han jämför sina rektorer med
företagsledare och säger att det är viktigt vad man gör på företaget, vad det blir
för något. Han anser att kommunerna måste få bestämma då det gäller valet av
rektor. Där finns det så ett stort problem då det ”…finns inte tillräckligt utbud på
bra ledare va´ och samtidigt så vet inte kommunerna vilka det är som är bra
ledare. Så det finns alltså rätt mycket skräp i ledande befattningar och det är ett
problem”. Doris säger om sina rektorer att hon har haft en som var duktig på att
ordna pengar, men klimatet där var inte lika trivsamt. Sedan har hon haft lite
tama rektorer som inte har kunnat lösa konflikter. Det har enligt Doris
antagligen berott på att de inte har haft kunskapen, alltså en viss oförmåga att
kunna hantera konflikter. Arne anser att det som gör en rektor till en bra ledare
är att ”de har ömsesidig respekt de respekterar mig som lärare liksom…de
lyssnar på vad jag har att säga och samtidigt så är de raka och tydliga. Åhh det är
liksom inget tjafs utan de vågar ta konflikter också och är något fel så tar de tag i
det…” Han bytte skola då han ansåg att rektorn inte hade de kvalifikationer som
enligt honom är viktigt hos en rektor. Cecilia ansåg att en rektor ska försöka stå
bakom sin personal och stötta dem så mycket det går. Hon menar att det är
viktigt för en rektor att hitta sitt område, och sedan delegera ut arbetsuppgifter.
Det är viktigt att rektorn säger att det här tar jag hand om det är mitt ansvar. Det
är, enligt henne, viktigt att man får rätt person på rätt ansvarsområde.

5.5 Rektorsrollens förändring

Jag frågade lärarna om de kunde se någon förändring av rektorsrollen under de
år som de arbetat inom läraryrket. Här vill jag dela upp svaren i två kategorier.

Den ena förändringen av rektorsrollen som tydligt har med decentraliseringen att
göra, dels andra övriga förändringar. Jag börjar med att citera förändringar som
har med decentralisering att göra.

Om man säger då att väldigt många utav arbetsuppgifterna har kommit
ner då på arbetslagets nivå då. Att när jag började då så var det rektor
som hade väldigt mycket ansvar om allting åh och sen så kom arbetslagen
och nu börjar arbetslaget få ekonomiskt ansvar, ansvar för fortbildning
och såna saker då. Där har det skett en förändring. (Arne)

förr så var ju rektorn ähm den som skulle se till att det som bestämts
av statliga myndigheter, alltså tilldelningen av medel, fördelades efter de
normer som var, det var väldigt precis hur mycket som pengarna skulle
räcka till…läroplanen har ju alltid funnits men det var ju detaljreglerat
det stod ju precis och rektor skulle se till att det följdes…lärarna då och
även idag kan man väl säga de är ju sina egna arbetsgivare och det är ju



det som är problemet idag, när vi går mot en målstyrd skola, att man
fortfarande tror, varje lärare att han är sin egen men då förr var det
kanske inte ett så stort problem utan då var det accepterat. Rektor var
alltså ingen ledare, rektor var en som såg till att resurser fördelades
och att man följde dom bestämmelser som fanns. Idag måste en rektor
vara ledare och få med sig sina medarbetare och som kan puffa på och
få folk att jobba så att säga gemensamt så det är jättestor skillnad. (Bengt)

Övriga förändringar hos rektorsrollen som lärarna berättade om var bl.a:

Jag kan tänka mig att det är precis som för lärarna mer arbetsuppgifter,
mycket mer saker som kommer upp. Mycket dokument som ska fyllas i,
rapporter som ska skrivas och papper som ska skickas in och mål och…
(Cecilia)

det hela tiden är mer ekonomi i det hela, och det är synd om arbets-
kollegiet för jag tror inte att arbetsklimatet främjas av det (Felix)

Jag kan ju ana en förändring av ett närmande mellan rektorer och lärare
och personalen överhuvudtaget. Och det här glappet, från att ha varit den
här som satt nånstans och så så, det var ju väldigt hierarkiskt uppbyggt på
det sättet. Visst det är hierarkiskt idag också, men ändå har man ett
samtal med rektorn. Det går ju att lyfta luren direkt och prata. (Doris)

Jag frågade även lärarna om dessa förändringar var positiva och om de ledde
fram till något bra.

Det tycker jag att det är, det gäller ju att hitta sånt…vad är jag för person
idag, vilka saker ska jag hålla på med. (Cecilia)

Jag föredrar ju att det är lätt att prata med ens chef, än att man ska gå och
dra sig ett par dar innan man vågar och funderar på hur man ska lägga
fram sin fråga eller sitt tyckande. (Doris)

Ja det är bättre nu, fast problemet är då att arbetsgivaren har ju bytt. Förr
var staten arbetsgivare sen har kommunen blivit arbetsgivare, och
kommunens roll som arbetsgivare i skolan, det finns inga traditioner och kommunpolitiker, lite
generaliserande i allmänhet, har lite svårt att hålla
fingrarna borta från verksamheten. Man vill lägga sig i åsikter om detaljer…
(Bengt)

Det är svårt att säga för det har väl inte riktigt utvärderats ännu om det blir
bättre eller sämre, men till viss del är det ju definitivt bättre om besluten
kommer så nära som möjligt. Men å andra sidan så är det för oss lärare just
nu så att det blir väldigt mycket arbetsuppgifter som vi får lösa helt plötsligt
i det nya arbetslaget (Arne)



6. Analys av resultaten

Efter att ha skrivit ned alla resultat, gjorde jag en analys av dessa för att tydligt
kunna se var skillnaderna och likheterna i de olika intervjuerna var. Jag ville
även kunna jämföra de resultat som framkommit under intervjuerna med
litteraturstudien.

6.1 Den ideala rektorn

Lärarnas ideala rektor kanske man skulle kunna beskriva som följande. En
person som tydligt kan delge sin personal vilka visioner personen har för skolan,
som vågar stå för sina åsikter och vågar ge nya idéer en chans. En person som
kan ordna resurser då det behövs, och ge positiv uppmuntran och feed-back till
sin personal. Rektorn ska också vara den som personalen kan prata öppet med,
ska vara engagerad och som ska kunna ge sina medarbetare stor frihet och kunna
lita på dem.

6.2 Rektorns första prioriteringar

I mina intervjuer har det kommit fram att lärarna tyckte att rektorn borde
prioritera följande:

• personalvård var viktigast
• att eleverna alltid skulle ha första prioritet
• att skaffa materiella och pedagogiska resurser
• ha en vision och det pedagogiska ledarskapet tydligt synligt
• att vara närvarande och tillgänglig
• tydlighet och ge uppmuntran skulle vara viktigt för en rektor

Grönberg (i Stålhammar 1993) gjorde en undersökning om lärarnas syn på vad
rektorns första prioritering borde vara. Enligt denna skulle rektorn prioritera
personalvård, arbetsmiljön, elevvård samt stöd och uppmuntran.

Arbetsmiljön är det enda som de intervjuade lärarna inte har nämnt som rektorns
viktigaste prioritering. Däremot sammanfaller de andra prioriteringarna väl med
Grönbergs undersökning.



6.3 Rektorn som pedagogisk ledare

De intervjuade lärarna tyckte att rektorn skulle vara pedagogisk ledare på så vis
att han skulle ha en övergripande vision för skolan, samt uppmuntra till
pedagogiska diskussioner.

Enligt Zetterholm Ankarstrand finns det ingen konkret definition på vad
pedagogisk ledarskap är enligt forskning (intervju). Olika författare har olika
syn på vad pedagogiskt ledarskap innebär. Stålhammar (1993) har sammanställt
olika författares syn på pedagogiskt ledarskap. Bl.a. dessa åsikter:

Författare Pedagogiskt ledarskap

Stålhammar- att tolka och formulera mål samt avväga resurser
Wennås (1975) och metoder för att nå dessa mål(sid.149)

Lernberg- att skapa förutsättningar för ett socialt och
Stålhammar- kreativt klimat och sätta igång tankeprocesser
Wennås(1983) (sid.41)

Dahlgren- ledarskap i en pedagogisk organisation där all
Erickson verksamhet skall präglas av skolans mål och därför har ett
pedagogiskt syfte (sid.7)

Stålhammar att professionellt leda skolan så att arbetet leder till
(1991) så hög grad av måluppfyllelse som möjligt(sid.67)

(Stålhammar, sid. 164)

Mellan dessa författares åsikt och de intervjuade lärarnas åsikt kunde man
tydligt se likheter. Författarna talar om att ha klara mål, och skapa
förutsättningar för diskussioner, vilket var ungefär det som lärarna också talade
om.

6.4 Lärares erfarenheter av rektorer jämfört med deras förväntningar

De intervjuade lärarnas rektorer har varit olika bra på att nå upp till lärarnas
förväntningar. Samtidigt har lärarnas förväntningar varit olika. En del tyckte att
arbetsklimatet skulle prioriteras, rektorn skulle vara en bra konflikthanterare.
Andra tyckte att rektorn ska vara lyhörd och uppmärksam på vad lärarna önskar.
Det viktiga är inte att ordna pengar utan det finns så många andra viktiga
arbetsuppgifter. De tyckte också att rektorn måste vara duktig på att delegera
arbetsuppgifter.

I litteraturen sägs att om rektorerna själva fick prioritera, så skulle de främst
vilja arbeta med skolans mål, initiera diskussion om arbetssätt och arbetsformer,



utvärdering, initiera arbetsplaner och utbildningsplaner, personalvård samt att
stödja och uppmuntra lokala utvecklingsarbeten (Grönberg i Stålhammar 1993).
Rektorernas egna prioriteringar (enligt litteraturen) och vad lärarna önskar att de
ska göra stämmer till viss del överens.

6.5 Rektorsrollens förändring

Alla lärarna (i mina intervjuer) ansåg att rektorsrollen hade förändrats, och de
flesta tyckte att förändringen var positiv. Någon ansåg att man ännu inte visste
om förändringen var positiv, och någon tyckte att kommunernas insats inte var
till belåtenhet.

Vissa tyckte att många arbetsuppgifter hade getts till arbetslaget. Dessa kunde
nu ha ansvar för ekonomi och fortbildning i det egna laget. Samtidigt trodde de
att rektorn hade fått mera arbetsuppgifter i form av pappersarbete. De tyckte
också att avståndet mellan rektor och personal hade minskat. Skolan är inte lika
hierarkiskt styrd som den var förr.

Enligt Zetterholm Ankarstrand (1996) har detta decentraliserade system medfört
att rektorn har fått mera makt, men samtidigt har rektorns status under en längre
tid sjunkit. Rektorn har inte längre den legitimitet som förut. Rektorstiteln har
fått lägre status, samtidigt som också lönen har minskat. Fördelningen av
arbetsuppgifter är också en följd av decentraliseringen då ansvaret och makten
mer och mer flyttas närmare ”verkligheten”.

6.6 Slutkommentar

I mina intervjuer har jag kunnat se en viss skillnad mellan män och kvinnor, då
det gäller hur viktig rektorn är för det dagliga arbetet. För männen innebar en
dålig rektor att man bytte skola, för kvinnorna var detta inte lika självklart. Det
var för kvinnorna viktigare hur det fungerade i arbetslaget. De kunde dock inte
arbeta på en skola under en längre tid om de inte trivdes med rektorn.
Den ideala rektorn skulle enligt männen vara rak, tydlig och ha en egen vision.
Kvinnorna prioriterade sådant som vara öppen för nya idéer, lätt att prata med,
tydlig och ge positiv uppmuntran. Kvinnornas åsikter är lite mjukare, och
handlar mera om omsorg om varandra. Även då det gäller rektorns första
prioritering så säger kvinnorna att rektor skall prioritera eleverna och sin
personal, medan männen talar om att rektorn ska prioritera materiella,
pedagogiska resurser.
Det framkom inte några tydliga skillnader beroende på ålder/antal år som lärare.

7. Diskussion



Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur lärare ser på rektorns arbete i
skolan. Dessutom ville jag fördjupa min egen kunskap om rektorns arbete i
skolan. Jag ville också undersöka om rektorns roll i skolan sammanfaller med
vad läraren anser är rektorns uppgifter. Jag vill i denna diskussion försöka
sammanfatta det som jag har funnit intressant, dels genom mina intervjuer dels, i
litteraturen. Jag vill försöka besvara de frågor som jag inledningsvis skrev och
på så vis knyta samman mitt arbete.

De arbetsuppgifter som lärarna anser att rektorerna borde prioritera är
personalvård, arbetsmiljön, elevvård samt att ge stöd och uppmuntran till
lärarna. Enligt Lindes undersökningar (i Stålhammar 1993) av hur lärare anser
att en rektor bör vara framkom att rektorn bör vara en tydlig ledare, kunna målen
och ge möjlighet till diskussion kring dessa samt sträva efter att personalvård
prioriteras. I mina intervjuer kom det fram att personalvård var viktigt, eleverna
skulle sättas i första hand och att rektorn skulle skaffa materiella och
pedagogiska resurser. Rektorn skulle vara pedagogisk ledare, vara närvarande
och tydlig samt ge uppmuntran.

I en jämförelse mellan Stålhammars (1984) undersökningar av rektorns olika
ledningsnivåer och mina intervjuer kan man se att lärarna (i mina intervjuer)
ville ha en rektor som är en blandning utav B, C och D nivån (sid. 8). Lärarna
ville ha ett positivt arbetsklimat med en rektor som prioriterar det pedagogiska
ledarskapet samtidigt som han/hon skulle stimulera lärarna på olika sätt.

I litteraturen framgick det att rektorerna själva ville prioritera att arbeta med
skolans mål, leda diskussioner om arbetssätt och olika arbetsformer. Rektorerna
ville leda arbetsplaneringsdiskussioner och utbildningsplaner, samt prioritera
personalvård och stödja och uppmuntra lokala utvecklingsarbeten. Mårdén (i
Zetterholm Ankarstrand 1996) har i sina undersökningar kommit fram till att
rektorn har till uppgift att stödja lärare, slå vakt om skolans mål samt att styra
och leda verksamheten.

De arbetsuppgifter som rektorn ville prioritera och de uppgifter som lärarna
önskade av rektorn sammanfaller ganska tydligt. Däremot så ansåg rektorerna
själva att det de nu främst arbetade med var resursfördelning, tjänstefördelning,
fortbildning, elevvård och lokalfrågor. Detta skiljer sig från både från vad
rektorerna önskar att arbeta med, samt vad lärarna vill att rektorerna ska
sysselsätta sig med.

Denna klyfta mellan vision och verklighet måste vara en problemfaktor för
skolledarna. Den kan också leda till att rektor får minskad legitimitet hos
lärarna.



Vad det innebär att vara pedagogisk ledare, finns det enligt Zetterholm
Ankarstrand ingen konkret definition på. Däremot så finns det många tankar och
åsikter om hur man ska vara enligt gemene man. Rektorerna har enligt Lpo-94
en skyldighet att vara pedagogiska ledare. I mina intervjuer ansåg lärarna att det
var viktigt för rektorn att var pedagogisk ledare, och detta innebar då för dem att
rektorn skulle ha en övergripande vision, samt uppmuntra till pedagogiska
diskussioner.

Decentraliseringens följder har en del lärare redan märkt av medan andra inte
vet varför situationen ser ut som den gör för rektorerna idag. Arbetslaget har fått
flera uppgifter enligt en person. Rektor var förr en som fördelade resurser men
måste idag vara en ledare som kan entusiasmera sina medarbetare och arbeta
tillsammans med dem mot ett gemensamt mål enligt en annan person. Övriga
förändringar av rektorsrollen var främst att rektorn hade fått mera
arbetsuppgifter och hade fått större krav från omgivningen.

Mårdén (i Zetterholm Ankarstrand 1996) beskriver decentraliseringen som en
beslutsförflyttning, befogenhetsförskjutning, ändrad ansvarsfördelning och
maktförskjutning. Mer resurser blir fria och rektorerna får större utrymme att
agera självständigt. Samtidigt anser Zetterholm Ankarstrand att rektorernas
status har sjunkit. Man kan tro att i och med decentraliseringen så kan rektorerna
få precis som de vill, men detta är en sanning med modifikation. Rektorerna kan
fortfarande bara få en summa pengar, vilken varierar beroende på om man bor i
en rik kommun eller inte.

7.1 Personlig reflektion

Det har varit mycket intressant att intervjua lärarna om deras syn på rektorer.
Alla lärare har haft en åsikt om hur deras egen rektor ska vara, och alla har haft
åsikter om rektorernas uppgifter. Det är en upplevelse att få komma ut och prata
med lärarna i deras egen miljö och höra dem berätta om sina egna upplevelser,
vad de tycker är viktigt och vad man som lärare kan förvänta sig av en rektor.
Det hade också varit intressant att få intervjua rektorer om deras arbete. Jag
ansåg dock att detta skulle medföra ett mycket större arbete, och begränsade mig
istället till att läsa om andras undersökningar av rektorer och deras arbete.

Lärarnas förväntningar på rektorn är stora och jag anser att lärarna har all rätt att
ställa stora krav. Rektorerna betyder mycket för hela skolan. Rektorerna präglar
hela skolan med sitt sätt att arbeta och sköta sin åtaganden. Naturligtvis kan man
inte ställa orimliga krav på rektorerna, utan de måste på något sätt delegera
arbetsuppgifter till andra personer. I min studie har det också framkommit att



rektorerna ofta arbetar med andra uppgifter än de som de helst vill prioritera.
Tiden för rektorerna räcker inte till, eller arbetsbördan är för stor. Vad lösningen
på problemet är vet inte jag. Däremot anser jag att det är viktigt att börja fundera
på vad som kan hända i skolan om vi inte har bra och professionella rektorer
eller  om de rektorer som finns i dagens skola inte orkar arbeta på grund av
överbelastning.
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Bilaga 1.

Intervjuunderlag för lärare om rektorer.

Ålder: Man: Kvinna:

Utbildning:
När:
Var:

Lärare antal år:

Undervisar i vilka ämnen:
Undervisar i vilka årskurser:

1. Hur anser du att en ideal rektor ska vara?

2. Vilka krav anser du att man kan ställa på en rektor?
 

 

3. Hur viktig är din rektor för dig/för skolan?
 

 

4. Vad ska vara viktigt för en rektor?

5.  Tycker du att dina skolledare/rektorer har uppnått till dina förväntningar?

6.  Hur har rektorsrollen förändrats genom dina år som lärare?

   


