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SAMMANFATTNING 
 
Rektors pedagogiska ansvar i korstryckssituationen mellan ideologiska och ekonomiska intressen är 

ett område som är väldokumenterat inom forskningen. Forskningsresultat visar på svårigheter i att 

förverkliga de förväntningar som riktas mot rektor eftersom det ökande kommunala ansvaret för 

skolans finansiering tyder på att ekonomisk effektivitet kommer att styra skolan i större utsträckning 

än utveckling av den pedagogiska verksamheten och målstyrt arbete. Denna avhandling undersöker 

hur rektorsuppdraget är formulerat och vilka områden en rektor prioriterar i den dagliga verksamheten. 

Det övergripande syftet är att granska hur rektor prioriterar det statliga uppdraget, i konkurrens mellan 

olika intressen, med en förhoppning om att kunna bidra till diskussionen om den korstryckssituation 

mellan ideologiska och ekonomiska intressen som enligt professor Lars Svedberg anses karaktärisera 

rektors arbete. Den teoretiska förståelsegrunden baseras på ett konstruktivistiskt perspektiv och 

delaktighetsteorin. Den grundläggande forskningsansatsen kan härledas ur de kvalitativa 

forskningsansatserna och empirin i föreliggande fallstudie utgörs av ledningsprotokoll från en 

normalstor kommunal gymnasieskola i en mindre mellansvensk kommun. Den analysform som 

använts i undersökningen är funktionell idéanalys. Resultaten, i korthet, verifierar tidigare forskning 

som belyser att rektor ofta tenderar att vända sig inåt mot den lokala lärarkulturen, snarare än att möta 

de statliga eller kommunala förväntningarna och nationella målen. Den slutsats som arbetet lett fram 

till är att delaktighet i och kunskap om de nationella målen på ett lokalt plan främjar den statliga 

målstyrningsprincipen. Mitt förslag till framtida forskning är, att det görs en undersökning om hur man 

kan skapa delaktighet på det lokala planet kring den statliga styrningen av skolan. 

 

 

 

Sökord: rektor, ledarskap, delaktighet, rollkonception, målstyrning och resultatstyrning 
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1. INLEDNING OCH PROBLEMFORMULERING 
 
Enligt Myndigheten för skolutvecklings rapport Rektorsprogrammet- ett nationellt program för 

utbildning av rektorer och stöd för rektorsfunktionen (2006:29, s. 4) har rapporter från Skolverkets 

utbildningsinspektion pekat på en mängd brister hos skolledare, ofta har de dålig kunskap om det 

nationella styrsystemet och om sin roll och sitt ansvar som myndighetsutövare. Vidare saknas även 

kunskaper om lagar och regler som styr skolan. Enligt Myndigheten kan rektorer ha väldigt olikartade 

bakgrunder och ledarerfarenheter, många har begränsade erfarenheter till följd av den vanligt 

förekommande internrekryteringen. Det förekommer att rektorer startar sin rektorsutbildning långt 

efter att de blivit tillsatta, vilket måste innebära att de handlar i blindo under en lång period.  

På den kommunala nivån har man haft svårigheter att tydliggöra utvecklingsmål utifrån de 

nationella målen. Det ökande kommunala ansvaret för skolans finansiering tyder på att ekonomisk 

effektivitet kommer att styra skolan i större utsträckning än utveckling av den pedagogiska 

verksamheten och målstyrt arbete (Ekholm m.fl., 2000, s. 40-41).  

Skolledare har idag fått nya krav på sig. Följande citat belyser huvuduppgiften i detta nya 

ledarskap. ”Skolledare har till huvuduppgift att organisera och leda den pedagogiska verksamheten vid 

skolorna. De förväntas utöva ett pedagogiskt ledarskap”(Ekholm m.fl., 2000, s. 65)  

Enligt min mening är det av stort intresse att undersöka vilka områden en rektor egentligen 

prioriterar i sin yrkesutövning. Uppdraget finns tydligt formulerat i olika styrdokument och 

förordningar med det ”pedagogiska uppdraget” som det viktigaste. Stämmer detta överens med 

verkligheten eller överlåter man detta ansvar helt åt professionen? Jag vill ge en beskrivning av 

verkligheten genom en analys av ledningsprotokoll.   

 

1.1 Syfte 
Arbetets övergripande syfte är att undersöka hur rektor prioriterar det statliga uppdraget i konkurrens 

mellan olika intressen. Därmed hoppas jag kunna bidra till diskussionen om den korstryckssituation 

mellan ideologiska och ekonomiska intressen som enligt Lars Svedberg (2000) karaktäriserar rektors 

arbete.  

  

1.2 Frågeställning 
Hur är rektorsuppdraget formulerat i lagar och statliga styrdokument? 
Vilka områden prioriterar en skolledare/ rektor i den dagliga verksamheten? 

 

1.3 Definitioner 
Här definieras begrepp som behöver klargöras för läsaren för att uppnå konsensus. 
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1.3.1 Skolledare/ rektor 
Kvalifikationer enligt skollagen. 

2 kap. Den kommunala organisationen för skolan. 

2 § För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn skall hålla sig 

förtrogen med det dagliga arbetet i skolan. Det åligger rektorn att särskilt verka för att 

utbildningen utvecklas (Utbildningsdepartementet. SFS 1985:1100). 
 

1.3.2 Pedagogiskt ledarskap 

Lars Svedberg hävdar, i sin skrift Att skapa mening i korselden mellan konkurrerande synsätt, att 

forskare kan enas kring att ett pedagogiskt ledarskap i den goda skolan både år önskvärt och 

nödvändigt. Det är dock svårt att enas kring hur ett sådant ser ut. ”Det kan handla om att vara en 

pedagogisk förebild, att vara effektiv i största allmänhet, att vara en god vuxenpedagog, att leda en 

lärande organisation, att leda en organisation där lärande är mål och inte medel eller att i ord och 

handling leda skolan i enlighet med läroplanen och den kommunala skolplanen” (Holmberg & 

Henning (red.), 2003, s. 93). 

 
1.3.3 Huvudmans uppgift/ roll 

”Huvudmannen, kommunal eller fristående, har huvudansvaret för skolverksamheten och för hur den 

ska organiseras samt att skolan får de resurser och förutsättningar som behövs för att de riksgiltiga 

målen ska uppnås” (www.skolverket.se). 

 

1.3.4 Ledningsgrupp 

I SOU 2004:116 förklarar man begreppet ledningsgrupp inom skolan enligt följande. Ledningsgrupp 

är en grupp som chefen (rektor/ skolledare) sammankallar för information och rådslag. De personer, 

förutom chefen, som tillhör gruppen är oftast i ledande ställning inom organisationen och befinner sig 

närmast under chefen i den hierarkiska nivån. Inom den kommunala skolan kan rektor/ skolledare ingå 

i två ledningsgrupper, förvaltningschefens ledningsgrupp i vilken kommunens rektorer samlas och i 

rektorns egen ledningsgrupp. Inga formella krav eller restriktioner på förekomst av ledningsgrupp 

finns och en ledningsgrupp tar inga beslut eftersom de beslut som fattas i ledningsgruppen formellt 

sett är chefens beslut. 
 

En ledningsgrupp kan vara ett forum dit olika 

verksamhetsansvariga går för att hävda den egna funktionens 

positioner och kämpa för sina egna resurser. Den kan också vara 

ett forum dit varje medlem i gruppen går med inställningen att 

här tar man sin del av det gemensamma ansvaret för hela 

verksamheten. I skolan måste varje rektor själv bestämma om  
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hon eller han vill ha en ledningsgrupp och i så fall vilken 

funktion den ska ha och hur den ska arbeta. 

                                                                                                                (SOU 2004:116, s.42f) 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

 
Nedan följer en forskningsöversikt som belyser hur rektorsuppdraget är formulerat samt beskriver 

teorier och tankar kring effektivt ledarskap i skolan. Denna förståelse är av vikt för läsaren då studien 

syftar till att studera den effekt vedertagna idéer (styrdokument) har på styrningen av skolan i Sverige 

genom en fall och litteraturstudie. Forskningsöversikten presenteras tematiskt, med rubriker som är 

sorterade efter de variabler som behandlas i uppsatsen och ligger till grund för den vertikala axeln i 

matrisen vilken används i analysen, samt genom en rubrik som tar upp ledarskap och effektiva skolor 

vilken syftar till att ge den grundläggande förståelsen för forskningsområdet. De författare som berörs 

kommer att föra ett samtal i texten. 

 

2.1 Ledarskap och effektiva skolor 
Enligt Mats Ekholm m.fl. (2000, s. 87) existerar det inga mängder av adekvat forskning om ”effektiva 

skolor”, men det ”effektiva ledarskapet” är däremot mer noggrant analyserat. Det effektiva ledarskapet 

har till en början kunnat ta hjälp av forskning kring ledarskap inom andra verksamheter än skolan. Då 

rörde forskningen vanligen egenskaper som personlighetsdrag och beteenden som förklarade ett gott 

ledarskap. Ekholm m.fl. (2000) redogör sedan för att ledarskap inte är situationsbundet varför man 

med tiden insåg att det krävdes olika typer av forskning kring ledarskap. Detta ledde till att teorierna 

senare kom att kretsa kring ”relationen mellan ledarskap och organisationskultur” (Ekholm m.fl., 

2000, s. 87). Två typer av ledarskap, förhandlande respektive utvecklande, börjar växa fram genom 

forskningen, samtidigt som ledarskapet börjar ses som en transformerande kraft snarare än som en 

serie transaktioner inom en given ram. Den förstnämnda kännetecknas av bibehållandet av kontroll 

och skillnader i status mellan ledning och personal medan den andra tillgodoser individens 

immateriella behov och har en ledare som är medveten om de uppställda målen samt vägarna att nå 

dem (Ekholm m.fl., 2000, s. 87f). 

Mats Ekholm m.fl. (2000, s. 87) har utrett vad som är karaktäristiskt för effektiva skolor i 

forskningsöversikten Forskning om rektor. Författaren menar att faktorerna som bidrar till en effektiv 

skola kan variera i forskningslitteraturen, men en punkt överensstämmer ofta nämligen att ledarskapet 

är en viktig faktor. Ledaren påverkar skolans effektivitet genom att intressera sig för undervisningen 

på skolan och genom att försöka påverka den selektivt. På de skolor som fått goda resultat är rektor 

delaktig i och intresserar sig för de arbetsplaner lärarna gör upp, rektor gör lärarna delaktiga i 

beslutsprocessen, samt stimulerar lärarna till att noga dokumentera elevernas resultat (Ekholm m.fl., 

2000, s. 84; SOU 2004:16, s.97f). Ekholm (2000, s. 86) refererar till en sammanställning som gjorts, 

av Reynolds och andra forskare, över vad som framkommit i Storbritannien om effektiva skolor och 

många av de faktorer som redovisas överensstämmer med en svensk undersökning gjord av Kåräng 

(1996) för skolverket . Ett professionellt ledarskap med målmedvetenhet och strävan att skapa samsyn  
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och konsekvens inom skolans ledningsram framhävs. Det ska finnas en enighet kring skolans uppdrag 

och konsensus kring värderingarna. Gemensamma visioner och mål är viktiga. Rektor ska verka för en 

miljö som främjar inlärning, en tilltalande miljö med ordning och reda. Undervisningen bör vara 

målinriktad, väl förberedd och välstrukturerad med tydliga ramar för elevernas eget ansvar. Slutligen 

betonas även uppföljning och utvärdering av elevernas utveckling samt elevinflytande ( Ekholm m.fl., 

2000, s. 86).  

 
2.1.1 Fem offentliga chefsroller 

I studien används handlingsgrundskolumnen i tabell 1 nedan som grund för den horisontella axeln i 

analysmodellen. Svedberg (2006, s.40) och Schartau (1993, s. 205) förklarar att handlingsutrymme 

vanligen inte består av att välja mellan två varandra uteslutande handlingsalternativ utan hävdar att 

många rektorer utvecklat manipulativa strategier för att omtolka och endast genomföra delar av 

politiska beslut.  

Svedberg (2006, s.46) och Lundquist (1997, s. 48) diskuterar rektors dilemma. Skolledare måste 

göra val och agera i brytpunkten mellan olika sociala verkligheter och konkurrerande 

värderingsmönster. Det ledarskapsdilemma som uppstår är att; ” Rektor förväntas visa lojalitet uppåt, 

mot de överordnade, solidaritet inåt organisationen, mot personal, trohet utåt, mot klienterna, och på 

en och samma gång vara sann mot sig själv, med andra ord uppleva äkthet (vara autentisk) och känna 

en inre övertygelse” (Svedberg, 2006, s. 46). Lundquist (1997, s. 48) framställer tjänstemannens 

position på ett liknande sätt.  Rektor ska lyda lagen, vara lojal mot överordnade samt visa hänsyn mot 

samhällets medlemmar under beaktande av professionell och yrkesmässig kunskap. Svedberg (2006, s. 

91) förklarar att det gemensamma bästa är en huvudprincip som står över lagen eftersom lagar, regler 

och förordningar som motverkar detta inte är acceptabla. ”Grundtanken är att man gör det rätta (enligt 

vårt offentliga ethos) för att uppnå det goda (enligt det gemensamma bästa)” (Lundquist, 1997, s. 19). 

Svedberg (2006, s. 92f) använder sig av Lundquist (1997) resonemang för att klarlägga fyra olika 

idealtypiska rollkonceptioner som förklarar tjänstemannarollen. Med konception menar Svedberg 

(2006, s. 92) grundläggande och meningsbärande drag i sättet att uppfatta och konstruera 

tjänstemannarollen. Dessa olika rollkonceptioner, som kan relateras till ett offentligt ethos, använder 

jag mig, precis som Svedberg, av i undersökningen för att förklara och analysera skillnader och spåra 

mönster i rektors sätt att tolka och handla i konkurrensen mellan de olika domänernas 

meningserbjudanden. Svedberg (2009) har gjort ett tillägg till tolkningen av tjänstemannarollen, en 

femte konception, nämligen manager, vilken jag ämnar använda i min underökning, se tabell 1. 

Enligt ämbetsmannakonceptionen står tjänstemannen över politikers snabba och beslut och 

svängningar. Tjänstemannen är direkt underställd regelsystemet och oberoende av de politiska 

makthavarna. I denna konception är tjänstemannen främst statens och kommunens tjänare, inte den 

sittande regeringens. Ur denna konception betraktas politiker ofta med misstro och stor vikt läggs vid 

distans och autonomi. Ämbetsmannakonceptionen betonar problemlösning i enlighet med gällande  
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regelsystem och själva verkställigheten av politiska beslut är värdemässigt neutral. Rättsäkerheten står 

i fokus och juridiska och formella förhållanden blir viktiga. 

Tjänstemannen blir politikernas förlängda arm enligt politikerkonceptionen. Enligt denna princip 

skall rektor tveklöst verka i kommunledningens anda i ledningen av skolan. Huvudmannens linje skall 

drivas till varje pris oavsett konflikter med lärare och andra intressenter, annat vore enligt denna 

modell inte demokratiskt korrekt. Det är folket som genom politiska val bestämt inriktningen på 

verksamheten- inte förvaltningen. 

I den professionella konceptionen är tjänstemannens specialkunskaper avgörande. ”Den egna 

professionens norm- och kunskapskällor är grunden i självförståelsen- vetenskaplighet och beprövad 

erfarenhet betonas” (Svedberg, 2006, s. 92f). I rektors fall kan dessa kunskapsområden röra 

undervisning- och utbildningsfrågor, organisationsfrågor och ekonomiska frågor.  

De som direkt berörs, dvs. lärare, elever, föräldrar och samhällsmedlemmar ges möjligheter att 

själva kunna påverka verksamheten enligt intressentkonceptionen. De som är nära vardagen, dvs. 

intressenter och brukare, skall själva med förvaltningen som arena komma med lösningar till 

problemen. Direktinflytande betonas framför representativt inflytande. ”Rektor skall enligt denna 

rollkonception vara lyhörd för intressenter i skolan och i närsamhället och ge dem ett direktinflytande 

genom samverkansgrupper, elevråd, förvaltningsråd etc.” (Svedberg, 2006, s. 93). 

 

Tabell 1. Rollkonceptioner 

Rolltolkning Ideal Handlingsgrund Attityd 

Ämbetsman Rättsstaten  Lagen  Opersonlig 

Politisk- Redskap Demokratin Politiken 

(Lokal- central?) 

Lojal 

Professionell- Expert Professionen  Kunskapen  Rationell 

Intressent- 

Ombudsman 

Service Klienterna Välvillig 

Manager Entreprenörskap Effektivitet  Kreativ 

 
Källa: Lars Svedberg, Om spelplanen: Skolans styrning – att arbeta i ett politiskt styrt system, 
Introduktionsinternat 17-18 nov 2009, s.18. 
 

Falk och Sandström fann i en enkätundersökning som riktade sig till 577 rektorer att:  

 
”Den enda signifikanta samvariationen med 

rektorernas faktiska arbetsinsatser finns med 

personalens förväntningar på ledarinsatser. Rektorerna 

tycks således i första hand vara lyhörda gentemot den 

egna skolans lärarkultur. Varken de statliga eller 
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kommunala förväntningarna på arbetsinsatser tycks få 

någon större genomslagskraft i rektorernas 

vardagsarbete jämfört med den lokala lärarkulturen.” 

(Ekholm, M mfl., 2000, s. 41) 

 

Enligt denna forskning är det således intressentkonceptionen som rektorerna lägger störst vikt vid samt 

agerar utifrån. 

 

2.2 Det pedagogiska ansvaret 
Det pedagogiska ansvaret finns formulerat i olika lagstiftningar och styrdokument. Detta uppdrag 

vänder sig i skrift direkt till rektor varför denne enligt lag har makten att avgöra och fatta beslut i dessa 

frågor utan att ta hänsyn till huvudmannen. Det pedagogiska ledarskapet ger enligt Svedberg (2006, s. 

197) legitimitet åt statens myndighetsutövning genom läroplanen och i viss mån genom den av staten 

styrda rektorsutbildningen. Det faktum att den statliga målstyrningsdiskursen skall transformeras och 

realiseras i den kommunala verkligheten leder enligt svensk forskning till problem och Svedberg 

(2006) refererar till en rad andra forskare för att belägga detta påstående såsom; Stålhammar (1984); 

Arfwedson & Lundman (1984); Berg (1993); Nestor (1995); Nytell (1994) och Scherp (1998). Enligt 

författarna är det pedagogiska ledarskapet således en konsekvensens av avregleringen och 

decentraliseringen av skolan. Konflikter som har behandlats centralt flyttas genom decentraliseringen 

ner på lokal nivå till rektors/ skolledares bord. Konsekvensen av detta blir, enligt Svedberg (2006, s. 

198), att rektor får en tung arbetsbelastning då kommunens administrativa uppföljning i det nya 

styrsystemet blir alltmer krävande. Mjuka pedagogiska uppgifter får ofta stå tillbaka för de uppgifter 

som efterfrågas från den kommunala förvaltningen. Riksrevisionsverket har i en rapport från år 1998 

uppmärksammat denna utveckling. Den ökande administrationen kan enligt rapporten förklaras med 

en ökande redovisningsplikt gentemot kommunen för planer, resultat, ekonomisk uppföljning m.m. 

Utvecklingssamtal, lönesamtal och att försvara och dra till sig ekonomiska resurser anses också utgöra 

tunga arbetsuppgifter. Svedberg (2006, s. 199) förklarar att begreppet pedagogiskt ledarskap också är 

att göra rektor/skolledare ansvarig för kvaliteten i verksamheten. Han menar att det inte är en slump att 

skolan avkrävs att arbeta med kvalitetsfrågor samtidigt som de ekonomiska anslagen generellt sett har 

minskat. Vidare hävdar Svedberg (2006, s. 200) att det pedagogiska ledarskapet är en kompetensfråga 

då den korta utbildning som rektorer i allmänhet har endast i begränsad omfattning svarar mot dessa 

kompetensområden. Tid och tidsanvändning blir också ett dilemma för rektor då pedagogiska 

ledningsuppgifter i undervisningssituationer kräver delaktighet och därför många gånger får stå 

tillbaka för mer akuta administrativa spörsmål. 
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2.2.1 Skollagen (1985:1100) 2 kap. 2§ 

I skollagen formuleras rektors uppdrag enligt följande. ”För ledningen av utbildningen i skolorna skall 

det finnas rektorer. Rektorn skall hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan. Det åligger 

rektorn att särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Som rektor får bara den anställas som genom 

utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt”. 

 
2.2.2 Regeringens proposition 1990/91:18 

 

”I propositionen föreslås en klarare ansvarsfördelning mellan staten och 

kommunerna när det gäller verksamheten inom grundskolan, 

gymnasieskolan och den kommunala utbildningen för vuxna. Staten skall 

ange mål och riktlinjer som är nationellt giltiga. I skollagen skall anges 

grundläggande mål för utbildningen. Grundläggande demokratiska 

värderingar, aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 

gemensamma miljö skall prägla all utbildning. Mål och riktlinjer för 

utbildningen skall anges i läroplaner för de olika skolformerna. 

Läroplanerna, som primärt skall rikta sig till lärare och skolledare, skall 

vara klara och tydliga. Kommunerna skall svara för all verksamheten 

genomförs inom de ramar och riktlinjer som riksdagen och regeringen 

lägger fast. De föreslås få stor frihet att organisera skolverksamheten. Kom-

munerna skall vara skyldiga att använda lärare som har en utbildning som 

huvudsakligen svarar mot den undervisning som läraren skall bedriva. De 

skall också vara skyldiga att se till att lärarna fortbildas.”  

                 (Regeringens proposition 1990/91:18) 

 
2.2.3 Lpo 94, Lpf 94 

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

ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de nationella målen. Rektorn ansvarar för 

att en lokal arbetsplan upprättas samt för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till 

de nationella målen och till målen i skolplanen och den lokala arbetsplanen” (Lpo  94, Lpf 94, s.16 f). 

 
2.3 Målstyrning & resultatstyrning 

Målstyrning innebär att man snabbt identifierar problem genom delaktighet och spritt ansvarstagande. 

Lars Svedberg (2003b, s. 96) förklarar den målstyrningsdiskurs för det svenska skolväsendet som 

formulerades i början av 1990- talet enligt följande; Staten anger riksgiltiga mål och riktlinjer som 

tolkas i varje kommuns skolplan. Skolan gör sin precisering i en arbetsplan och sedan i det avslutande 

steget planerar och prioriterar den enskilde läraren och elever sitt arbete inom angivna ramar. Lärare, 
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skolor och kommuner förväntas följa upp och utvärdera verksamhetens resultat på varje nivå för 

externa såväl som interna syften. De sammantagna resultaten återförs sedan via Skolverket till en 

nationell nivå. Tanken är att de där ska utgöra underlag för vidare politiska ställningstaganden och 

beslut. På det lokala planet beskrivs denna målrationella process enligt följande i 1994 års läroplan för 

det obligatoriska skolväsendet. 

 
Den dagliga pedagogiska ledningen och lärarnas 

professionella ansvar är förutsättningen för att 

skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att 

undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten 

följs upp och utvärderas och att nya metoder 

prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i 

aktivt samspel mellan skolans personal och elever 

och i nära kontakt med såväl hemmen som det 

omgivande samhället.  
        (Lpo 94, s.7) 

 

Svedberg (2006) bedömer att de motsättningar och motsägelser som finns konstruerade i det 

pedagogiska ledarskapet kan leda till en instrumentaliserad kompromiss där skolan deltar i 

målstyrningsritualer. Skolan ger således sken av att kunna mäta det omätbara medan man egentligen 

förlitar sig på subjektiva bedömningar och beprövad erfarenhet. Enligt författaren håller rektor genom 

denna kompromisstrategi balansen mellan såväl lärare som huvudmannen ”- finns det inte 

förutsättningar att arbeta i målstyrningsdiskursens anda kan man i alla fall göra det i dess bokstav” 

(Svedberg, 2006, s. 201). 
 

Tabell 2. Målformuleringsprocessen 

 

 l 

 
Källa: Lars Svedberg, Om spelplanen: Skolans styrning – att arbeta i ett politiskt styrt system, 
Introduktionsinternat 17-18 nov 2009, s.8. 

REALISERINGSARENA 

Processer där politiska beslut förverkligas/verkställes. 

FORMULERINGSARENA 

Processer där utbildningspolitik utformas och mål formuleras. 
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2.3.1 Regeringens proposition 1990/91:18  
 
I regeringens proposition 1990/91:18, Om ansvaret för skolan, fastställde riksdagen grunden för en 

mål- och resultatorienterad styrning av skolan. Skolverket sammanfattar denna styrning enligt 

följande. 

  
” Riksdagen och regeringen anger riksgiltiga mål som gäller för alla skolor 

och som ska garantera att utbildningen i landet blir likvärdig. 

Huvudmannen, kommunal eller fristående, har huvudansvaret för 

skolverksamheten och för hur den ska organiseras samt att skolan får de 

resurser och förutsättningar som behövs för att de riksgiltiga målen ska 

uppnås. Rektor och lärare i samarbete med eleverna ska ge skolarbetet 

struktur och innehåll och också utveckla och förbättra undervisningen.” 

                   (www.skolverket.se/sb/d/2773) 

     

2.3.2 Lpo94 

Rektorn ansvarar för att en lokal arbetsplan upprättas samt för att skolans resultat följs upp och 

utvärderas i förhållande till de nationella målen och till målen i skolplanen och den lokala arbetsplanen 

(Lpo 94, Lpf 94, s. 16). 

 

2.3 Rektorn fattar beslut 
I skolverkets stödmaterial Rektors ansvar för uppföljning och måluppfyllelse är beslutsfattande i 

enlighet med bestämmelserna i skolformsförordningen ett av de fyra grundläggande ansvarsområdena 

som finns formulerade. 

 
2.3.1 Gymnasieförordning (1992:394) 

1 kap. 2 §. Den som har det ledningsansvar som enligt 2 kap. 2 § skollagen (1985:1100) vilar på 

rektorn skall också benämnas rektor. 
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 3. METOD 
 

I det här kapitlet beskrivs tillvägagångssättet vid undersökningen genom en redogörelse för 

vetenskapliga utgångspunkter, en beskrivning av förförståelsen, en redogörelse för urval, en 

beskrivning av hur materialinsamlingen och materialbearbetningen gått till, samt genom en 

beskrivning av de etiska överväganden som gjorts.  

Empirin i föreliggande fallstudie utgörs av ledningsprotokoll från en normalstor kommunal 

gymnasieskola (ca. 600 elever) i en mindre mellansvensk kommun. För att besvara frågeställningar 

klargörs det hur rektorsuppdraget är formulerat genom lagar och styrdokument. Den forskningsansats 

som arbetet bygger på är således en kvalitativ, då den enligt Malterud (1996, s.34) är lämplig för att 

klarlägga frågeställningar som Vad är? Vad innebär? Hur försiggår? Målet i kvalitativ metod är 

snarare att förstå än att förklara, och man söker en kunskap som visar oss vad något består av, hur det 

kan avgränsas och kallas samt hur det förhåller sig till något annat. Intresset förskjuts enligt Backman 

(1998, s. 47) och Kvale (1997, s. 34ff) mot att studera hur människan uppfattar och tolkar den 

omgivande verkligheten, inte som i den naturvetenskapliga traditionen hur man observerar, registrerar 

och ”mäter” en mer eller mindre given verklighet. Backman (1998, s.48) menar att man ställer frågan; 

hur tolkar och formar individen en/ sin verklighet, vilket är relevant i denna studie, då syftet är att 

studera hur rektor tolkar rektorsuppdraget i verkligheten. Vidare beskriver Backman (1998, s.48) det 

kvalitativa förhållningssättet som hypotesgenererande (induktivt) snarare än hypotesprövande 

(deduktivt). Arbetet börjar enligt författaren med empirin och insamlande av data för att därefter 

formulera begrepp i form av hypoteser och teorier. 

Studien bygger på två metoder; en deskriptiv litteraturstudie av vad som sägs i skriftliga dokument 

(litteratur, styrdokument, lagar och förordningar) för att formulera uppdraget, samt en explorativ, 

insamlande av data (ledningsprotokoll) som granskas genom en textanalys, vilken syftar till att ge en 

bild av den faktiska prioriteringen (Patel & Davidsson, 1994, s.11). Det analytiska verktyg jag har 

konstruerat för textanalysen är en modifiering av den matris Lars Svedberg (2009) skapat, med 

inspiration från Lennart Lundquists (1997) tankar kring tjänstemannens roll i rapporten I demokratins 

tjänst. 

Undersökningen avgränsas till ledningsprotokoll från år 2005 till år 2007, med ett nedslag på 

månaderna januari, maj, augusti och november, vilket sammanlagt utgör sjutton stycken. Vid analysen 

av ledningsprotokollen används fyra stycken variabler i den vertikala axeln, som studeras närmare. 

Dessa variabler formuleras utifrån formuleringen av rektors uppdrag som finns i olika styrdokument, 

lagar och förordningar och sammanfattas i skolverkets stödmaterial Rektors ansvar för uppföljning och 

måluppfyllelser: 
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• Rektorn ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet.  

• Rektorn ska som pedagogisk ledare ta det övergripande ansvaret för att verksamhetens inriktas på 

att nå de nationella målen.  

• Rektorn ska ta ansvar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de 

nationella målen. 

• Rektorn ska fatta beslut enligt bestämmelserna i skolformsförordningen. 

 

Den horisontella axeln i matrisen utgörs av Svedbergs (2009) kriterier för ledares handlingsgrund 

vilken beskrivs under rubrik 2.1.1. 

 

3.1 Fallstudie 

Enligt Nationalencyklopedin är en fallstudie en datainsamlingsmetod inom samhälls- och 

beteendevetenskaplig samt medicinsk forskning. ”En fallstudie används för att nyansera, fördjupa och 

utveckla begrepp och teorier, ibland även för att illustrera eller stärka hypoteser” (www.ne.se).  

 
The case study has proven to be in complete 

harmony with the three key words that 

characterise any qualitative method: describing, 

understanding, and explaining. 

             (Hamel, 1993, s. 39) 

 

En fallstudie precis som den kvalitativa strategin ”undersöker ett fenomen i sin realistiska miljö eller 

sin kontext, där gränserna mellan fenomen och kontext inte är givna” (Backman, 1998, s. 49). Enligt 

Backman (1998, s. 49) är det ibland svårt att avgöra vad som är ett fall och att dra gränser. I det första 

skedet i processen formuleras ett forskningsproblem (ofta något som rör en vardaglig praktik inom en 

viss domän), i det andra skedet väljs analysenhet (individ, grupp, organisation, företeelse, händelse 

etc.) som ska bli föremål för granskning och slutligen väljs ett konkret fall, enligt författaren. Vidare 

behöver, enligt författaren, en fallstudie inte begränsas till ett fall och den kan ha olika avsikter såsom 

deskriptiv (beskrivande) och explorativ (förklarande, utredande). 

Denna studie kan ses som en fallstudie, där en kommunal gymnasieskola studeras över tid. 

Anledningen till att just denna gymnasieskola har valts ut som analysenhet är att det varit enkelt att få 

tillgång till ledningsprotokoll/ minnesanteckningar. Skolan är belägen i en förort till Stockholm. 

Skolan har idag ca 600 elever, vilket innebär att skolan vare sig tillhör någon av de största eller någon 

av de minsta gymnasieskolorna. Skolan har ett brett upptagningsområde, med elever från hem med 
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varierande utbildningsbakgrund. Pga. skolans läge väljer de flesta elever på orten att söka sig till 

berörd gymnasieskola varför det finns en stabilitet i strukturen och variation i elevunderlaget. Vid 

granskningen av tidigare forskning växte en hypotes fram, nämligen att rektor inte prioriterar det 

pedagogiska uppdraget. Denna insikt bidrog till forskningsfrågan, vilka områden prioriterar en 

skolledare/ rektor i den dagliga verksamheten?, något som senare undersöktes genom 

ledningsprotokollen (konkreta fall) på den berörda gymnasieskolan.  

Bristande systematik vad gäller datainsamling och svaghet gällande representativiteten är delar av 

den kritik som brukar framföras mot fallstudier (Hamel, 1993). Denna studie är således inte 

generaliserbar utan resultaten gäller bara för det studerade fallet. Jag vill dock hävda att resultaten kan 

användas för att verifiera eller ifrågasätta tidigare forskning. Mitt forskningsbidrag syftar till att 

ytterligare bredda det gedigna forskningsfält som redan existerar kring det pedagogiska ledarskapets 

funktion och betydelse. 

 

3.2 Analys av text 

Studien baseras på en textanalys av olika dokument från den berörda skolan. Det finns flera olika 

textanalytiska inriktningar där Bergström & Boréus (2005, s. 149ff) beskiver fem olika varianter. Av 

dessa anser jag att den tredje inriktningen, idé- och ideologianalys, lämpar sig bäst för studien. 

 Idé- och ideologianalys, kan användas för att analysera idéer vilket lämpar sig väl för syftet. En 

idé kan, enligt Bergström & Boréus (2005), betraktas som en tankekonstruktion som utmärks av en 

viss kontinuitet. De tar fram två huvudstråk av ideologidefinitioner. Den första innebär att ideologin är 

en typ av idésystem, vilket ger ett neutralt ideologibegrepp. I den andra byggs ideologins funktion in i 

begreppet. Ideologin kan då ses som ett beteendemönster eller en social praktik. Enligt Bergström & 

Boréus (2005) utgår olika inriktningar inom idé- och ideologiforskning från att vilja analysera 

förekomsten av idéer i allmänhet eller från ett grupp- eller aktörsperspektiv. I Innehållslig idéanalys 

söker man efter logiken i en politisk ideologisk argumentation. Den analysform som passar studien 

bäst är funktionell idéanalys, vilken kan vara inriktad på såväl idéers effekter som deras ursprung 

(Bergström & Boréus, 2005, s. 155f). I studien analyseras det huruvida de statliga uppdraget, 

styrdokumenten, har effekt på hur rektor prioriterar sitt uppdrag och om det råder diskrepans 

eller kongruens i sättet att tolka det statliga uppdraget. 

Den femte textanalysen som Bergström & Boréus (2005, s.305) lyfter fram är diskursanalys vilken 

jag ser som en möjlig analysform för studien. Formuleras frågan diskursivt söker vi snarare kartlägga 

på vilket sätt olika föreställningar om rektors pedagogiska ansvar framträder i språket, men vi kan 

också intressera oss för hur dessa föreställningar uppstår och upprätthålls. 
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3.3 Tolkning av texter 

Bergström & Boréus (2005) menar att varje läsare närmar sig en enskild text med en viss förförståelse 

eller med fördomar och att tolkningen är omöjlig utan denna förförståelse. Även forskarens tolkningar  

av texter påverkar resultatet enligt författarna. Därför bör läsaren få klart för sig vilken förförståelse 

författaren har samtidigt som det är bra om läsaren har funderat över sin egen tolkningsram. Jag har 

arbetat under några år som lärare och arbetslagsledare både i grundskolan och i gymnasieskolan. 

Således har jag en viss förförståelse för de texter jag läser och tolkar därför dessa texter utifrån dessa 

”glasögon”. 

 

3.4 Urval 

Jag har valt att utgå från ledningsgruppsprotokoll som är upprättade under en avgränsad period. Det 

går inte att inom denna uppsats omfång gå igenom alla dessa dokument, utan jag har valt att bearbeta 

samtliga dokument under vissa månader. Dokumenten går under olika rubriker såsom protokoll, 

minnesanteckningar och anteckningar. Skillnaden i beteckning för dokumenten följer ingen logik då 

samtliga dokument är mötessammanfattningar. Sannolikt går majoriteten av dokumenten under 

arbetsnamn minnesanteckningar då dylika inte kräver sekreterare och justerare. Undersökningen 

avgränsas till ledningsprotokoll från år 2005 till år 2007, med ett nedslag på månaderna januari, maj, 

augusti och november. Detta innebär att jag bearbetat sammanlagt sjutton stycken protokoll från 

sammanlagt tre läsår, vilka kan specificeras enligt följande: 

 

2005 Rektor A tillträder den 1/1- 05. B som varit tillförordnad rektor blir administrativ chef 

05/A Protokoll från ledningsgruppen 2005-11-09 

05/B Protokoll från ledningsgruppen 051116  

 

2006 Rektor A, Studierektor B  

06/A Minnesanteckningar från ledningsgruppens möte den 11 januari 2006 

06/B Minnesanteckningar från LK1, 25 januari 20062 

06/C Minnesanteckningar från ledningsgruppens möte den 3 maj 2006 

06/D Minnesanteckningar från ledningsgruppens möte den 10 maj 2006 

06/E Minnesanteckningar från ledningsgruppens möte 17 maj 2006 

06/F Minnesanteckningar från ledningsgruppens möte den 31 maj 2006 

06/G Minnesanteckningar från ledningsgruppens möte den 8 november 06 

06/H Minnesanteckningar från ledningsgruppens möte den 15 november 06 
                                                 
1 LK utgör en förkortning för ledningskonferens. 
2 Skolchefen närvarar vid mötet. 
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06/I Minnesanteckningar förda vid LK 2006-11-22 

 

2007 Rektor A. Studierektor B har slutat under våren. Alla vårens protokoll fattas. 

07/A Protokoll LK den 8/8 2007 

07/B Protokoll LK 2007-08-22 

07/C Protokoll LK (Ledningskonferens) den 29 augusti 2007 

07/D Anteckningar förda vid ledningsgruppsmöte 1 november 2007 

07/E Protokoll från Ledningskonferensen den 7 nov 07 

07/F Protokoll Ledningskonferens 2007-11-213 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Enligt Kvale (1997, s.113) bör forskaren ställa sig några frågor kring hur forskarens roll påverkar 

undersökningen. För att säkra forskningens vetenskapliga kvalitet och oberoende måste jag förhålla 

mig objektiv till resultaten, vilket är okomplicerat då jag inte har någon egen inblandning eller vinning 

i vad undersökningen resulterar i. Otillbörliga påtryckningar från den som beställt eller finansierat 

projektet kan jag bortse ifrån, då undersökningen inte är beställd, utan ingår i en utbildning. Min 

förförståelse och grund ligger i de styrdokument som används i analysramen och jag har ingen 

anledning att identifiera mig med dem som framställt det undersökta materialet, vilket skulle kunna 

resultera i att jag förlorar mitt kritiska perspektiv på den kunskap som erhålls. 

 

3.7 Forskningsetiska principer  

Kvale (1997, s. 109) redogör för konfidentialitetskravet inom forskningen som innebär att data som 

beskriver privata data och kan identifiera undersökningspersoner inte kan redovisas. Då det gäller 

frågan om konfidentialitet har personer, organisationer och vissa tryckta källor (såsom protokoll och 

minnesanteckningar) avidentifierats. I och med detta anser jag att de informations-, samtyckes- och 

konfidentialitetskrav som uttrycks i Humanistiskt- samhällsvetenskapliga forskningsrådets etikregler 

har beaktats (HSFR, 1994). 

                                                 
3 Skolchefen närvarar vid mötet. 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Jag kommer att använda mig av ett konstruktivistiskt perspektiv som grundkonstruktion för min 

undersökning samt kommer delaktighetsbegreppet att influera min förståelse av resultaten. 

 

4.1 Konstruktivistiskt perspektiv 
Då min övertygelse är att skolledarens roll i den pedagogiska processen i skolan är av högsta betydelse 

för verksamheten utgår jag ifrån ett konstruktivistiskt perspektiv. Ekholm (2000) beskriver att denna 

syn på ledarskap innebär att ledarskap inte handlar om bestämda färdigheter eller beteenden utan om 

hur ledarens agerade skapar mening för organisationens medlemmar.  

 
Enligt det konstruktivistiska sättet att se är ledarskapet 

viktigt genom  sin koppling till organisationskulturen. Det 

innesluter personalens tankar, värderingar och känslor 

kring vad som är viktigt, vilka problemen är och hur man 

bör arbeta. Ledaren  påverkar kulturen såväl medvetet 

som omedvetet. De underställda följer en ledare som 

förmår skapa mening kring det man arbetar med. 

                           (Ekholm, 2000, s. 89-90) 

 

Samspelet mellan ledarskap och organisationskultur står i fokus i det konstruktivistiska perspektivet.  

 
4.2 Delaktighet 
Då rektorer och skolledare enligt nutida forskning upplever att lagar och styrdokument hamnar i 

konflikt med kommunens och lärarkårens syn på hur skolan ska styras, anser jag att delaktighetsteorier 

skulle kunna vara relevanta för uppsatsen. Hur påverkar graden av delaktighet styrningen av skolan? Är 

delaktigheten relevant för huruvida de statliga styrdokumenten har effekt på rektorers sätt att driva 

skolor? Litteraturen visar att de som arbetar i skolan inte känner sig delaktiga i de beslut som fattas. 

 
4.2.1 Delaktighetens domäner  

Martin Molin (2004) reder ut begreppet delaktighet och menar att delaktighet kräver engagemang, 

tillgång och samtidighet. Dessa olika begrepp går, enligt författaren inte hand i hand. ”Individen kan 

ha tillgång till behövda resurser, vara accepterad, vara inkluderad och ta del av något (t.ex. 

korrespondens) utan att i egentlig mening vara engagerad eller aktiv”( Molin, 2004, s.52).  Detta är en 

viktig aspekt i studien kring hur rektor prioriteter sitt uppdrag, då en rektor trots att han/ hon har 

kunskap och vetskap om sitt statliga uppdrag kanske inte har någon användning av detta, då 

engagemang och/ eller aktiv handling saknas. 

Interna förutsättningar innebär enligt Molin (2004) att ha en för uppgiften fungerande 
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kroppsfunktion samt en vilja att delta. ”Interna förutsättningar för delaktighet rör således individuella 

faktorer (mikronivå) beträffande en persons kapacitet (”capacity”) inom ett visst område”( Molin, 

2004, s. 62). 

      Delaktighen konstitueras enligt Molin (2004) inte enbart genom de interna förutsättningarna utan 

även av de externa. De externa förutsättningarna avser tillgängligheten i fysiska och sociala miljöer, 

regler och normer som möjliggör deltagande etc. 
 

Tabell 3. Matris över olika förutsättningar för delaktighet samt delaktighetens domäner. 

Delaktighetens domäner 

 

 

Delaktighetens  

förutsättningar 

 

Skola 

 

Hem Fritid Sysselsättning Politik 

Vilja till 

delaktighet 

Interna 

 

Förmåga till 

delaktighet 

     

Externa Tillgänglighet 

dvs. tillfälle till 

delaktighet 

     

 
(Molin, 2004, S.62) 



 23

5. ANALYS 

Analysen är uppbyggd kring den matris som använts i undersökningen (se bilaga 1). Rubrikerna är 

sorterade efter de olika handlingsgrunderna i den horisontella axeln medan underrubrikerna är 

sorterade efter år. Denna struktur syftar till att ge en möjlighet att undersöka variation i materialet.  

 

5.1 Lagen 
Här följer en sammanställning av resultatet kring lagen som handlingsgrund.   
 

5.1.1. Protokoll/ Minnesanteckningar 2005  

Att rektorn ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet tas upp två gånger i lagen som 

handlingsgrund och i båda fallen är det relaterat till arbetsmiljöfrågor. De områden som berörs är 

arbetsställningar och utrymningsövning. Att rektorn ska som pedagogisk ledare ta det övergripande 

ansvaret för att verksamhetens inriktas på att nå de nationella målen tas upp en gång i lagen som 

handlingsgrund nämligen då man planerar att en kompetensutvecklingsdag ska inriktas på att 

kursplaner ska granskas i enlighet med den nya läroplanen. Variabeln att rektorn ska ta ansvar för att 

skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen tas upp en gång i 

förhållande till lagen. Detta gäller kvalitetsutveckling och en person från barn och 

ungdomsförvaltningen vill träffa Ledningsgruppen för att utveckla kvalitetsarbetet. Att rektorn ska 

fatta beslut enligt bestämmelserna i skolformsförordningen syns två gånger med lagen som 

handlingsgrund. Man tar upp ett ovälkommet besök från främlingsfientliga grupper och rektor 

informerar om att skolan tar avstånd från främlingsfientliga grupper. Det dokumenteras även att rektor 

beslutar att de individuella valen även i fortsättningen måste vara helt valfria, trots ämnesgruppers 

begäran om ändring. 
 

5.1.2 Protokoll/ Minnesanteckningar 2006 

Att rektorn ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet syns två gånger med lagen som 

handlingsgrund under 2006. Detta gäller indragning av studiemedel och rutiner kring detta samt val 

inför nästa läsår. Elever väljer inriktningsval och individuella val. 

Att rektorn som pedagogisk ledare ska ta det övergripande ansvaret för att verksamhetens inriktas 

på att nå de nationella målen syns sju gånger med lagen som handlingsgrund under 2006. Tre av dessa 

punkter rör olika typer av fortbildning och organisatoriska förändringar kring den nya 

gymnasiereformen, gymnasiekola 07. Två dokument berör prövningar och riktlinjer kring dessa. 

De andra dokumenten följer inget mönster utan rör, planering av besök från Pia Enoksson på 

Skolutvecklingsenheten och att betygskatalogen ska godkännas. 

Det faktum att rektor ska ta ansvar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande 

till de nationella målen betonas fyra gånger i protokollen från 2006 genom kvalitetsredovisning och 

styrkort som skolchefen presenterar, genomgång av individuella studieplaner tillsammans med elever, 
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utvärdering av elev och föräldraenkät samt information kring inställda uppföljningskonferenser där det 

skulle ha gjorts en inventering av elever som riskerar att inte nå målen. 

Rektorn ska fatta beslut enligt bestämmelserna i skolformsförordningen syns i förhållande till 

handlingsgrund lagen på tre punkter i protokollen från 2006. Det framkommer att rektorn har tagit 

beslut om att neka Nationaldemokraterna tillträde till skolan då detta strider mot skolans värdegrund. 

Det framkommer även att man föreslår och fastslår en revidering av handlingsplanen mot droger. 

 
5.1.3 Protokoll/ Minnesanteckningar 2007 

Det faktum att Rektor ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet syns på fyra positioner, i 

protokollen från 2007, genom planering av TF vid rektors frånvaro, kommunen erbjuder 

ledningsgruppen en arbetsmiljöutbildning den 25/9, diskussion kring arbetsmiljö då skyddsronder och 

diverse utvärderingar ger den fysiska arbetsmiljön skarp kritik samt en diskussion med skolchefen 

kring framtida sviktande elevunderlag och förberedelser kring detta. Diskussion med skolchefen kring 

regeringens gymnasiereform och vad den innebär samt om utformning av individuella programmet. 

Skolchefen informerar om annons till rektorstjänst. 

Att rektor som pedagogisk ledare ska ta det övergripande ansvaret för att verksamhetens inriktas 

på att nå de nationella målen påvisas tre gånger i protokollen från 2007. Man befäster att foldern 

”Vision och verklighet” ska delas ut samt diskuterar man ett öppet möte med dem som gått 

handledarutbildningen. Diskussion kring introduktionsprogrammet för nyanställda, nyexaminerade 

lärare bör ha ämnesmentor samt diskussion kring uppdraget att vara VFU- handledare. En inbjudan 

från Jämo och Myndigheten för skolutveckling vilken avser värdegrundsarbete med fokus på 

jämställdhet omnämns. 

Variabeln att ”rektor ska ta ansvar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande 

till de nationella målen” i förhållande till lagen som handlingsgrund påvisas en gång i protokollen från 

2007 genom diskussion kring kvalitetsrapport. 

Att Rektorn ska fatta beslut enligt bestämmelserna i skolformsförordningen syns i förhållande till 

lagen som handlingsgrund i ett protokoll från 2007 då man diskuterar ett besök från skolverket 

angående likabehandlingsarbetet. 

 

5.2 Politiken 
 
Här följer en sammanställning av resultatet kring politiken som handlingsgrund.   
 

5.2.1. Protokoll/ Minnesanteckningar 2005  

Att rektor ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i förhållande till politiken som 

handlingsgrund framgår av en punkt i protokollen från 2005. Detta rör ekonomi och rektor efterfrågar 

äskande från utvecklingsledare och kontoansvariga. 
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Det faktum att rektor som pedagogisk ledare ska ta det övergripande ansvaret för att verksamhetens 

inriktas på att nå de nationella målen, framgår av en punkt i protokollen från 2005 och denna punkt 

gäller ekonomi. Återhållsamhet vid inköp av läromedel efterfrågas pga. att kostnader överstiger 

utrymmet i budget. 

Variabeln att rektor ska ta ansvar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till 

de nationella målen syns inte i förhållande till politiken som handlingsgrund i protokollen från 2005. 

Rektor ska fatta beslut enligt bestämmelserna i skolformsförordningen med politiken som 

handlingsgrund syns på två ställen i protokollen från 2005. Punkterna rör undervisningsutbud, ett nytt 

gymnasieprogram ligger hos nämnden för beslut samt att elprogrammet eventuellt skall flyttas till 

annan kommun. 

 
5.2.2. Protokoll/ Minnesanteckningar 2006 

Att rektor ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i förhållande till politiken som 

handlingsgrund framgår på fjorton ställen i protokollen från 2006. Fyra stycken punkter rör ekonomi 

såsom information om underskott från 2005 på 400000 kr, effektivare användning av lokal, 

information om att alla beställningar görs centralt och information om att skolan ser ut att klara 

budgetramen för läsår 2007. Fem stycken punkter rör organisation och organisationsförändringar; 

Önskemål om tjänst, diskussion kring vikten av att en ny organisation fyller en funktion, planering för 

diskussioner kring ny organisation på PK, planering för diskussioner kring organisationsförändringar 

på kompetensutvecklingsdag och slutligen information kring att tillsatt utvecklingsledare beslutar sig 

för att avstå från tjänsten. Övriga punkter som tas upp i protokollen i förhållande till politiken är, 

lönesamtal, målsamtal, sammanställning av ledningsgruppens mål, årsplan, tjänsteskrivelse från barn 

och ungdomsförvaltningen har inkommit angående strukturförändringar i gymnasieskolan samt 

påminnelse om medarbetarenkäter.  

Det faktum att rektor som pedagogisk ledare ska ta det övergripande ansvaret för att 

verksamhetens inriktas på att nå de nationella målen i förhållande till politiken syns inte i protokollen 

från 2006. 

Rektor ska ta ansvar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella 

målen syns på två ställen i protokollen från 2006. Information om lokal skolutvecklingsgrupp som 

skall göra djupintervjuer i arbetslagen för att bedöma hur skolan lyckats med utvecklingsarbetet samt 

information om att skolutvecklingsplanen behöver revideras. 

Variabeln att rektorn ska fatta beslut enligt bestämmelserna i skolformsförordningen framkommer 

inte i förhållande till politiken som handlingsgrund i protokollen från 2006. 

 

5.2.3. Protokoll/ Minnesanteckningar 2007 

Att rektor ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet framkommer i åtta punkter i förhållande till 

politiken i protokollen från år 2007. Punkterna berör varierade frågor såsom; Kommunens värdegrund 
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som ska behandlas vid PK och i arbetslag, organisationsplatser för år 1. (SYV samtalar med 

intagningskansliet om antalet platser skolan har att erbjuda. Samt beslutar LG att fortsätta med fyra 

stycken Sp- program men är öppna för att ett kanske måste dras in vid sviktande elevunderlag), 

ombyggnation diskuteras och kommunens utredare i uppdraget ”lokalfrågor ur prognossynpunkt” är 

på besök i egenskap av kontaktperson för ombyggnaden av gymnasiet (information kring kommunens 

hållning att lokalförtäta), information kring att skolchefen skriver nytt avtal med idrottsklubbar som är 

knutna till skolan, inventering av intresseanmälningar till lärarlyftet, förslag till läsårsdata lämnas in 

till utbildningsnämnden för beslut, ombyggnaden av fysiksalen beräknas bli mycket dyr vilket medför 

fortsatt diskussion med berörda lärare samt informerar kommunens ekonomiavdelning om 

faktureringssystemet, IM. 

Variabeln att rektor som pedagogisk ledare ska ta det övergripande ansvaret för att verksamhetens 

inriktas på att nå de nationella målen omnämns en gång i förhållande till politiken som handlingsgrund 

under 2007 och då gäller frågan ensamkommande flyktingbarn som kommunen beslutat att ta emot. 

Barnen har enligt kommunen rätt till undervisning och ledningsgruppen är positiva till att ordna 

svenskstudier för dem. 

Variabeln rektorns ansvar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de 

nationella målen berörs inte i förhållande till politiken som handlingsgrund under 2007 och samma 

gäller variabeln rektorn ska fatta beslut enligt bestämmelserna i skolformsförordningen. 

  

5.3 Kunskapen 
Här följer en sammanställning av resultatet kring kunskapen som handlingsgrund.   
 

5.3.1. Protokoll/ Minnesanteckningar 2005  

Kunskapen som handlingsgrund berörs endast i variabeln ”rektorn ska som pedagogisk ledare ta det 

övergripande ansvaret för att verksamhetens inriktas på att nå de nationella målen” i protokollen ifrån 

år 2005. Fyra stycken punkter tas upp såsom; förslag till bearbetning tillsammans med elever av 

nationalistiska flygblad, planering av studiedag där kursplaner skall tas med, information om att 

representanter ska skickas till skolkonferens och slutligen redogörelse för förändringar i det tematiska 

schemat för att passa pedagogiken bättre. 

 

5.3.2. Protokoll/ Minnesanteckningar 2006  

Att rektorn ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet syns på tre ställen i förhållande till 

kunskapen som handlingsgrund i protokollen från år 2006. Dessa punkter gäller ämneskonferenser och 

de lärare som är aktuella för ämnesöverskridande kurser, arbetslagen skall informeras kring 

förutsättningar kring VFU- verksamheten och slutligen besök av kvinnojouren som en del i 

livskunskapskursen. 
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Det faktum att rektor som pedagogisk ledare ska ta det övergripande ansvaret för att verksamhetens 

inriktas på att nå de nationella målen framgår i förhållande till kunskapen som handlingsgrund sex 

gånger i protokollen från år 2006. Inför studiedag finns önskemål från lärare om kurs i retorik och 

samtalskonst inför utvecklingssamtal, beteendevetenskapsprogrammet vill göra studiebesök för att 

studera temaläsning, temadag om demokrati, erbjudande från utomstående utbildningssamordnare om 

att anordna lärlingsutbildning, diskussion och beslut kring organisering av extra stöd vid NP i 

matematik ( spec. kopplas in) och avslutningsvis väcktes frågan om huruvida arbetslagen har olika 

kriterier för betygsunderlag då det gäller projektredovisningar. 

Att rektor ska ta ansvar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de 

nationella målen tas upp en gång i protokollen från 2006, i förhållande till kunskap som 

handlingsgrund. Denna punkt gäller rester och omprov. En utvärdering av hur restriktiv hållning kring 

rester och omprov slagit utförs i arbetslagen och bland eleverna. 

Variabeln att rektor ska fatta beslut enligt bestämmelserna i skolformsförordningen tas inte upp i 

några protokoll under 2006 i förhållande till kunskapen. 

 
5.3.3. Protokoll/ Minnesanteckningar 2007  

Kunskapen som handlingsgrund tas endast upp under variabeln ”Rektorn ska som pedagogisk ledare ta 

det övergripande ansvaret för att verksamhetens inriktas på att nå de nationella målen” i protokollen 

från 2007. De två punkter som omnämns behandlade information om likabehandlingsplan och 

prövningar (rektor informerar elever vid tre tillfällen) samt att en utvecklingsledare initierade frågan 

om programträffar vilket efterfrågats av personalen (konferenser där lärarna arbetar kring 

programmålen och hur dessa genomsyrar temaarbetet). 

  

5.4 Klienterna 
Här följer en sammanställning av resultatet kring klienterna som handlingsgrund.   
 

5.4.1. Protokoll/ Minnesanteckningar 2005  

Att rektor ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet framkommer vid fem tillfällen med klienten 

som handlingsgrund i protokollen från 2005. De punkter som berörs är, utvärdering 

mentorskonferenser (planering av när konferenser bör äga rum för att undvika krockar), 

informationskväll för åk 2 och 3 där föräldrar och elever inbjuds, öppethus i december och planering 

inför niornas besök och slutligen meddelande om rutiner kring lärares frånvaro. 

Det faktum rektor som pedagogisk ledare ska ta det övergripande ansvaret för att verksamhetens 

inriktas på att nå de nationella målen framkommer i en punkt i förhållande till klienten som 

handlingsgrund då det tas beslut om att skolan finansierar elever med 800 kr per person för resa 

tillsammans med lärare till Spanien. 

Övriga variabler berörs inte i förhållande till klienten som handlingsgrund under 2005. 
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5.4.2. Protokoll/ Minnesanteckningar 2006  

Det faktum att rektorn ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet berörs trettio gånger i 

förhållande till klienten som handlingsgrund i protokollen. Sju av dessa punkter rör festligheter såsom; 

förslag på hur 20-årsjubileet kan uppmärksammas, festkommittén är i full gång med planeringen, över 

hundra personer anmälda till jubileumsfesten, elevernas jubileumsfirande flyttas, personalavslutning 

den 15/6, julavslutningsfest för personal samt julfest. Tre punkter rör öppet hus såsom att annonsering 

om öppet hus kommer att finnas i Aftonbladets bilaga Klick, beslut om datum för öppet hus och 

planering samt presentation av program för öppet hus. Två punkter berör planering av ledighet och 

komp såsom beslut om arbete på valfri plats den 5 juni och omröstning bland lärare kring komp och 

planeringsdagar för höstlovet. Fyra punkter rör skolavslutning och student för elever såsom P.m. inför 

avslutningen, frågor kring att pris till ”bästa elev ” från varje arbetslag delas ut på studentlunchen, 

serveringspersonal till studentlunchen samt att namnen på de elever som skall premieras skall lämnas 

in. Två frågor rör effektivisering av datortillgängligheten (40 nya datorer inhandlas varav alla 

utvecklingsledare får en och alla arbetslag får en). Två frågor rör bemanning då en utvecklingsledare 

slutar på skolan och en går på föräldraledighet samt att en personal utnämns som ansvarig för 

lärlingsprogrammet. Tre frågor rör ekonomi såsom diskussion kring om Plus- jobbare kan agera 

elevstöd, information om VFU- pengar och information om att elever inte får bjudas på lunch. Övriga 

punkter som tas upp är: påminnelse om att kompetensutvecklingsdokument skall fyllas i, diskussion 

kring att beteendevetenskapsprogrammet skall göras känt bland elever i år 9, rapport från arbetslagen, 

stämningen god bland lärare och elever, schemaplanering på planeringsdag, namnskyltshållare 

inköpta, struktur kring Skola 24 och indraget musikkort samt att schemagruppen arbetar för att starta 

skoldagen kl 08.20 nästa läsår och för att förlänga lunchen till 50 min. 

Att rektor som pedagogisk ledare ska ta det övergripande ansvaret för att verksamhetens inriktas 

på att nå de nationella målen syn på sju ställen i protokollen från 2006 med klienten som 

handlingsgrund. Sex av fallen gäller fortbildning eller kurser för lärare och en punkt gäller belöning 

för elevers närvaro. Två lärare vill åka till Kina på en studieresa. Då detta är mycket kostsamt skjuts 

beslutet upp. Beslut om att lärare får 4000 kr i bidrag för historiedagarna i Riga. Ingen motivering 

lämnas. Kompetensutveckling: En personal får delta i en endagskonferens om turismutbildning. En 

personal får gå på föreläsning om kost och hälsa. Bildläraren på skolan erbjuder en 

kompetensutvecklingskurs. Ansökningar till denna behandlas på samma sätt som andra 

kursansökningar. Fortbildning: Tre lärare vill gå en kurs kring UF-företagande då detta blir en ny kurs 

på HP-programmet, kostnad 3800 kr. En lärare vill gå en historiekurs i Riga, kostnad 6200 kr, 

pedagogisk motivering saknas. Beslut skjuts upp. Beslut om att lärare får gå på matematikbienetten. 

Belöning vid närvaro. 

Det faktum att rektor ska fatta beslut enligt bestämmelserna i skolformsförordningen syns på en 

punkt i protokollen från 2006 och då gäller det gemensamt ordningsdokument för resor med elever. 

En variabel omnämns inte med klienten som handlingsgrund. 
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5.4.3. Protokoll/ Minnesanteckningar 2007  

Att rektor ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet framgår av tjugotvå punkter med klienten 

som handlingsgrund i protokollen från 2007. Fyra av dessa punkter rör ombyggnation och 

lokalförsörjning. Två punkter gäller elevskåp och depositionsavgift för dessa. Två punkter rör upprop 

och inskolning vid skolstart. Två punkter rör julavslutning och personalens julfest. Två punkter rör 

fortbildningsärenden, en ansökan om fortbildning bifalles och en avslås. Inga pedagogiska 

motiveringar finnes. På punkten läsårsdata beslutas att använda höstlovet till kompetensutveckling 

gemensamt eller individuellt då detta är ett prioriterat område. Två punkter rör utvärderingar: 

Utvärdering av skolstart, ledningsgruppen nöjd med starten, samt utvärdering av ämneskonferenser 

och resan till Nådendal som blev lyckade både socialt och arbetsmässigt. Rutiner kring individuella 

val kan förbättras kan förbättras enligt utvärdering. Utvärdering av besök från åk nio. Tre punkter ger 

information kring personal/ bemanning.  Nytt avtal för lärare som undervisar i Fjäll och 

Skärgårdskurser. En speciallärare är tillbaka i tjänst efter tjänsteledighet. Skolvärdinna vill arbeta 

deltid, beviljas. Planering av TF då rektor är på rektorsutbildning under november. Information ska 

ges till nyanställda. Guidad tur i kommunen den 20/9. Sex punkter är odefinierbara såsom; information 

kring utställning om Linné på biblioteket i kommunen, kontaktpersoner från ledningsgruppen utses till 

sex- och samlevnadsgruppen samt Friends, elever klagar på att lärare röker utanför skolan (förbud 

finns mot rökning på skolgården), ansvarsområden (ett av arbetslagen upplever att de har för många 

svåra utvecklingsområden att ta hand om och ledningsgruppen uppmärksammar att detta förtjänar mer 

tid i form av planering och tydliga åtgärder), läromedelsutlåning via biblioteket (detta för att underlätta 

hanteringen av läromedel och kostnaden förespås öka i samband med detta varför det beslutas att starta 

i liten skala) och slutligen beslut att avslå barn och ungdomsförvaltningens förfrågan om att få låna 

datasal.  

Att rektorn som pedagogisk ledare ska ta det övergripande ansvaret för att verksamhetens inriktas 

på att nå de nationella målen syns i en punkt nämligen i ett beslut om att val av individuella val- kurser 

görs på nätet.  

Övriga två variabler täcks inte med klienten som handlingsgrund.  

 
5.5 Effektiviteten 
Här följer en sammanställning av resultatet kring effektiviteten som handlingsgrund.   
 

5.5.1. Protokoll/ Minnesanteckningar 2005  

Under 2005 finns inga punkter där man tar upp effektiviteten som handlingsgrund. 

 
5.5.2. Protokoll/ Minnesanteckningar 2006  

Att rektor ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet syns sju gånger i protokollen från 2007 med 

effektiviteten som handlingsgrund. Tre av dessa sju punkter berör gymnasiemässan och vikten av att 
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göra reklam där för att inte förlora sökande. Övriga punkter är besök av rektorer som utför en 

kulturanalys, central bokutlåning (bibliotekssystem skall datoriseras), nya rutiner för protokoll och 

slutligen planering av nästa års Asperger- program. 

Det faktum att rektor som pedagogisk ledare ska ta det övergripande ansvaret för att 

verksamhetens inriktas på att nå de nationella målen syns i en punkt då man diskuterar att Carl von 

Linné fyller 300 år.  

Att rektorn ska fatta beslut enligt bestämmelserna i skolformsförordningen med effektiviteten 

som handlingsgrund syns i en punkt nämligen information kring lärlingsutbildning (till hösten startar 

en lärlingsutbildning på IV, utbildningen är fyraårig och sex elever antas, skolan ansvarar för 

betygssättningen som sker i samråd med handledaren). 

En ett område inom effektiviteten som handlingsgrund täcks inte i protokollen från år 2007.  
 

5.5.3. Protokoll/ Minnesanteckningar 2007  

Att rektor ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet syns på en punkt som rör information kring 

gymnasiemässan. Att rektor som pedagogisk ledare ska ta det övergripande ansvaret för att 

verksamhetens inriktas på att nå de nationella målen syns i en punkt med effektiviteten som 

handlingsgrund då skolchefen informerar om att idrottsföreningar är positiva till ett samarbete kring 

innebandy (gymnasiet kommer därför att kunna erbjuda ca 15 platser till höstterminen 2008). 

Två variabler tas inte upp med effektiviteten som handlingsgrund. 
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6. SAMMANFATTANDE  DISKUSSION 

 
Här följer en diskussion kring resultaten där huvudrubriken utgörs av respektive handlingsgrund och 

underrubriken är de variabler som utgör rektors uppdrag i matrisens vertikala axel. Denna uppdelning 

syftar till att ringa in resultaten. Resultaten diskuteras, analyseras och jämförs med tidigare forskning. 
 

6.1 Lagen 
Här följer en diskussion runt resultaten kring lagen som handlingsgrund. Rubrikerna är ordnade efter 

variablerna i den vertikala axeln. 
 

6.1.1. Rektorn ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet 

Under 2005 rör alla frågor kring lagen arbetsmiljöfrågor såsom arbetsställningar och 

utrymningsövningar, frågan tas inte upp i protokollen från 2006 men återkommer i protokollen från 

2007 då kommunen erbjuder arbetsmiljöutbildning samt en diskussion kring skarp kritik mot den 

fysiska arbetsmiljön som framkommit av utvärderingar och skyddsrond. Under 2006 tas frågor upp 

som är kopplade till rutiner och regler som gäller studiemedel och inriktningsval och 2007 sker en 

diskussion med skolchefen om det sviktande elevunderlaget, regeringens nya gymnasiereform, 

utformning av individuella programmet samt information från skolchef kring rekrytering av ny rektor. 

I protokollen från 2007 planeras även för tillförordnad chef vid rektors frånvaro. 

Då arbetsmiljö är bärande i fältet ”lagen och rektorns förtrogenhet med det dagliga arbetet är det 

rimligt att befästa att arbetsrätten tar upp en stor del av detta utrymme. De variabler som tas upp i 

förhållande till lagen är statligt reglerade riktlinjer som måste följas, det finns inga tecken på en vilja 

att diskutera det statliga uppdraget eller styrdokumenten på eget initiativ. 

 
6.1.2 Rektorn ska som pedagogisk ledare ta det övergripande ansvaret för att verksamhetens inriktas 

på att nå de nationella målen 

Det finns en variation i hur ofta rektors pedagogiska ansvar omnämns i protokollen då det gäller olika 

år. Under 2005 tas det upp en gång, då man planerar en kompetensutvecklingsdag som ska inriktas 

mot en granskning av kursplaner i enlighet med den nya läroplanen, medan det tas upp sju gånger 

under 2006 varav tre av dessa punkter rör olika typer av fortbildning och organisatoriska förändringar 

kring den nya gymnasiereformen, gymnasieskola 07 och ytterligare två punkter berör prövningar och 

riktlinjer kring dessa. I protokollen från år 2006 och 2007 finns en punkt som rör besök/ samarbete 

med myndigheten för skolutveckling. Under 2007 kan man se ett fokus på nyexaminerade lärare, 

VFU-handledare och ämnesmentorsrollen. 

Det är tydligt hur påverkad den berörda skolan blir av den nya gymnasiereformen som stundar. 

Detta tyder på att reformer är ett exempel på en statlig styrning som ger direkt effekt på hur ofta 
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rektors pedagogiska uppdrag omnämns i ledningsprotokollen. Här kan man ur ett funktionellt 

perspektiv tala om kongruens. Under de år som gymnasiereformen står för dörren (2006 och 2007) 

omnämns myndigheten för skolutveckling i protokollen, frågan är om detta är en konsekvens av den 

statliga styrningen kring implementeringen av gymnasiereformen. Då fokus ligger på nyexaminerade 

lärare och VFU- handledare under 2007 ligger det nära till hands att förmoda att det skulle kunna 

finnas en koppling till statliga styrdokument här. 

 
6.1.3 Rektorn ska ta ansvar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de 

nationella målen 

Variabeln tas upp en gång i protokollen från 2005 och 2007 medan den berörs fyra gånger i 

protokollen från 2006. Punkten som tas upp under både 2005 och 2007 rör kvalitetsrapporter och 2005 

får ledningsgruppen besök från barn och ungdomsförvaltningen för att få hjälp att utveckla 

kvalitetsarbetet. Rektors ansvar för att skolans resultat följs upp och utvärderas betonas fyra gånger i 

protokollen från 2006. Skolchefen presenterar styrkort och kvalitetsredovisning. Man diskuterar en 

genomgång av individuella studieplaner tillsammans med elever samt en utvärdering av elev och 

föräldraenkät. Uppföljningskonferenser för inventering av elever som riskerar att inte nå målen ställs 

in. 

I denna variabel finns en intressant aspekt då man intresserar sig för hur målstyrningen fungerar. 

Under 2005 och 2007 berörs variabeln en gång medan den 2006 berörs fyra gånger, kan detta vara ett 

resultat av att barn och ungdomsförvaltningen kommer på besök 2005 och hjälper skolan att utveckla 

kvalitetsarbetet. Här är huvudmannen inne och styr skolan i riktning mot det nationella uppdraget. I 

regeringens proposition 1990/91:18 fastställde riksdagen grunden för en mål- och resultatorienterad 

styrning av skolan och då angav man att huvudmannen, kommunal eller fristående, har huvudansvaret 

för skolverksamheten och för hur den ska organiseras, samt att skolan får de resurser och 

förutsättningar som behövs för att de riksgiltiga målen ska uppnås.  Det är anmärkningsvärt att skolan 

sedan återigen bara omnämner variabeln en gång i protokollen från år 2007. Tyder detta på att 

diskrepans infinner sig mellan det statliga uppdraget och den lokala arenan om inte huvudmannen 

kontrollerar och styr verksamheten i denna riktning? Det faktum att man väljer att ställa in 

uppföljningskonferenser, där det skulle ha gjorts en inventering av elever som riskerar att inte nå 

målen, klingar illa med rektors ansvar över att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande 

till de nationella målen. I realiteten utgör protokollet i detta fall en egen dokumentation över att man 

blundar inför lagen. 

 
6.1.4 Rektorn ska fatta beslut enligt bestämmelserna i skolformsförordningen. 

Variabeln tas upp både 2005 och 2006 då rektor tagit beslut om att skolan tar avstånd från 

främlingsfientliga grupper samt att neka Nationaldemokraterna tillträde till skolan då det strider mot 

värdegrunden. Det dokumenteras även att rektor beslutar att de individuella valen även i fortsättningen 
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måste vara helt valfria, trots ämnesgruppers begäran om ändring. Under 2006 föreslås och fastslås en 

revidering av handlingsplanen mot droger och under 2007 diskuteras ett besök från skolverket 

angående likabehandlingsarbetet. 

I de frågor som tas upp finns tydliga kopplingar till lagregleringar. Rektor tar beslut emot lärarnas 

önskemål, då det i enlighet med skollagen fastslås att individuella valen skall vara valfria vilket tyder 

på en kunnighet om skollagen i denna fråga. Här ser vi ett exempel på hur viktig kunskapen är som 

handlingsgrund, trots att det i detta fall rör sig om lagen som handlingsgrund. Detta resultat befäster 

även vikten av att skollagen (1995:1100) formulerat ett krav på att rektor genom utbildning och 

erfarenhet har förvärvat sig pedagogisk insikt. 

 

6.2 Politiken 
 
Här följer en diskussion runt resultaten kring politiken som handlingsgrund.  Rubrikerna är ordnade 

efter variablerna i den vertikala axeln. 
 

6.2.1. Rektorn ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet 
Under 2005 berörs variabeln endast en gång och då gäller punkten ekonomi. Att rektor ska hålla sig 

förtrogen med det dagliga arbetet i förhållande till politiken som handlingsgrund framgår på fjorton 

ställen i protokollen, från 2006, varav fyra stycken punkter rör ekonomi . Fem stycken punkter rör 

organisation och organisationsförändringar under 2006. Övriga punkter som tas upp i protokollen i 

förhållande till politiken är, lönesamtal, målsamtal, sammanställning av ledningsgruppens mål, 

årsplan, tjänsteskrivelse från barn och ungdomsförvaltningen angående strukturförändringar i 

gymnasieskolan samt påminnelse om medarbetarenkäter. Variabeln förekommer i åtta punkter i 

förhållande till politiken i protokollen från år 2007 och två av dessa gäller ombyggnation och 

lokalförtätning. Några punkter gäller organisationsplatser för år 1 samt struktur kring befintliga 

program pga. eventuellt sviktande elevunderlag. Övriga punkter under 2007 är kommunens 

värdegrund, lärarlyftet, läsårsdata och faktureringssystem. 

Man kan se en tydlig stegring i antal punkter år 2006 främst ifråga om ekonomi och 

organisationsförändring vilket eventuellt tyder på kommunala nedskärningar i ekonomin. Under 2007 

vänds fokus från organisationsförändring till strukturella frågor kring elevernas organisationsplatser. 

Fokus vänds från personalperspektiv till elevperspektiv avseende eventuella besparingskrav. Andra 

frågor som är kopplade till ekonomi är ombyggnation och lokalförtätning vilket är motsägelsefullt ur 

ett ekonomisktperspektiv. Dessa resultat verifierar den tidigare forskningen (Svedberg, 2006; 

Riksrevisionsverket, 1998:26) som hävdar att mjuka pedagogiska frågor får stå tillbaka för uppgifter 

som efterfrågas från den kommunala förvaltningen såsom administrativa och ekonomiska frågor. 
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6.2.2. Rektorn ska som pedagogisk ledare ta det övergripande ansvaret för att verksamhetens inriktas 

på att nå de nationella målen 

Rektors pedagogiska ansvar omnämns knapphändigt i förhållande till politikens som handlingsgrund. 

Under 2005 ger det utfall i protokollen en gång och då gäller det ekonomi och återhållsamhet vid 

inköp av läromedel, då kostnader överstiger budgetutrymmet. Under 2006 omnämns inte variabeln och 

under 2007 förekommer den i en punkt i protokollen då man diskuterar kommunens skyldighet att 

ordna svenskundervisning för ensamkommande flyktingbarn. 

Politiken är osynlig när det gäller det pedagogiska ansvaret eftersom de två punkter som tas upp 

berör ekonomi och reglerad undervisningsskyldighet. Även detta resultat verifierar tidigare forskning 

inom området som tyder på att det leder till problem när den statliga målstyrningsdiskursen ska 

transformeras och realiseras i verkligheten (Svedberg, 2006; Stålhammar, 1984; Arfwedson & 

Lundman, 1984; Berg, 1993; Nestor, 1995; Nytell, 1994 och Scherp, 1998). 

 
6.2.3 Rektorn ska ta ansvar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de 

nationella målen 

Denna variabel berörs inte i protokollen från 2005 och 2007. 2006 Att rektor ska ta ansvar för att 

skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen syns på två ställen i 

protokollen från 2006. Information om lokal skolutvecklingsgrupp som skall göra djupintervjuer i 

arbetslagen för att bedöma hur skolan lyckats med utvecklingsarbetet samt information om att 

skolutvecklingsplanen behöver revideras. Här sker en form av målstyrning från politikerhåll ifråga om 

skolutveckling. 

 
6.2.4. Rektorn ska fatta beslut enligt bestämmelserna i skolformsförordningen. 

Att rektor ska fatta beslut enligt bestämmelserna i skolformsförordningen med politiken som 

handlingsgrund syns på två ställen i protokollen från 2005. Punkterna rör undervisningsutbud, att ett 

nytt gymnasieprogram ligger hos nämnden för beslut samt att elprogrammet eventuellt skall flyttas till 

annan kommun. Variabeln omnämns inte i protokollen från 2006 och 2007. Ur ett huvudmanna 

perspektiv måste verksamheten vara väl förankrad och säker på att undervisning och verksamhet går i 

linje med skolformsförordningen då detta inte berörs i protokollen mer än i fråga om nya program som 

ska förankras i enlighet med bestämmelserna. 

 

6.3 Kunskapen 
Här följer en diskussion runt resultaten kring kunskapen som handlingsgrund. Rubrikerna är ordnade 

efter variablerna i den vertikala axeln. 
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6.3.1. Rektorn ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet 

Denna variabel upptas inte i protokollen från år 2005 och 2007. Att rektorn ska hålla sig förtrogen med 

det dagliga arbetet syns på tre ställen i förhållande till kunskapen som handlingsgrund i protokollen 

från år 2006. Dessa punkter gäller ämneskonferenser, de lärare som är aktuella för 

ämnesöverskridande kurser, arbetslagen skall informeras kring förutsättningar för VFU- verksamheten 

och slutligen information om besök av kvinnojouren som en del i livskunskapskursen. I det dagliga 

arbetet verkar kunskapen inte ligga till grund för arbetet. Under 2006 sker dock en del planering kring 

det dagliga arbetet grundat på professionalism. Det kan upplevas märkligt att inte samma typer av 

tankar/ planering förekommer under samma period även andra år eftersom ledningsstrukturen är 

densamma.  

 

6.3.2 Rektorn ska som pedagogisk ledare ta det övergripande ansvaret för att verksamhetens inriktas 

på att nå de nationella målen 

Fördelningen mellan åren när det gäller det pedagogiska ledarskapet är ojämn med kunskapen som 

handlingsgrund, då det omnämns fyra gånger 2005, sex gånger 2006 och två gånger 2007. Det 

pedagogiska ledarskapet tas upp två gånger vid planering av studiedagar med pedagogsikt innehåll, en 

av dessa initieras av personalen som vill utveckla sin retorik vid utvecklingssamtal (2005 och 2006). 

Under 2005 tas de nationalistiska flygbladen upp ur ett pedagogiskt perspektiv kopplat till 

professionalism då man vill bearbeta frågan tillsammans med eleverna. Det tematiska arbetet och 

schemat tas upp fyra gånger och omnämns minst en gång under alla de berörda åren. Frågor gäller 

studiebesök för att bredda kunskapen, studiedag som initieras av personal kring programmålen i 

förhållande till det tematiska arbetet, förändringar i schemat och temadagar. Övriga frågor som tas upp 

är skolkonferens under 2005, under 2006 tar man upp ett erbjudande från utomstående 

utbildningssamordnare om ett lärlingsprogram, diskuterar och fattar beslut kring organisering av extra 

stöd vid Nationella proven i matematik och väcker frågan om huruvida arbetslagen har olika kriterier 

för betygsunderlag då det gäller projektredovisningar.  I protokollen från 2007 dokumenteras att rektor 

ska informera elever om likabehandlingsplan och prövningar . 

Studiedagar verkar vara en arena där även personalen (lärarna/ professionen) har möjlighet att 

komma med önskemål om pedagogiskt innehåll. På den berörda skolan tas tematiskt arbete upp i 

förhållande till kunskapen som handlingsgrund under alla år, i den berörda undersökningen, vilket 

tyder på att detta arbete är välförankrat och genomsyrat av en professionell tanke. I detta fält kan man 

se en koppling till Molins (2004) delaktighetsteorier. Molin (2004) menar att delaktighet kräver 

engagemang, tillgång och samtidighet vilket kan kopplas både till de nationalistiska flygbladen och till 

studiedagarna. I båda fallen ligger frågorna nära personalen genom samtidighet, engagemang och 

tillgång och personalen har även kapacitet att handla. Här ser vi ett exempel på när det pedagogiska 

uppdraget tas upp i protokollen och även underbyggs genom professionalism. 
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6.3.3. Rektorn ska ta ansvar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de 

nationella målen 

Att rektor ska ta ansvar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella 

målen berörs endast i protokollen från 2006. Denna punkt gäller rester och omprov och man vill göra 

en utvärdering av hur en restriktiv hållning kring rester och omprov slagit i arbetslagen och bland 

eleverna. Det ter sig orimligt att inga utvärderingar skulle ha indikerats från nationellt håll. 

 
6.3.4  Rektorn ska fatta beslut enligt bestämmelserna i skolformsförordningen. 

Denna variabel tas inte upp i några protokoll under berörda år i förhållande till kunskapen som 

handlingsgrund. Detta tyder på att det inte finns några tveksamheter kring skolans riktlinjer eller 

nationella uppdrag då ledningsgruppen inte vid något tillfälle tar upp skolformsförordningen i 

förhållande till kunskapen som handlingsgrund. 

 
6.4 Klienterna 
Här följer en sammanställning av resultatet kring klienterna som handlingsgrund.   
 

6.4.1. Rektorn ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet 

Att rektor ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet med klienten som handlingsgrund 

framkommer vid fem tillfällen med klienten som handlingsgrund i protokollen från 2005, trettio 

gånger under 2006 och tjugotvå gånger under 2007. Protokollen från 2005 berör mentorskonferenser, 

informationskvällar för föräldrar och elever (en punkt som åter kommer tre gånger i protokollen från 

2006 ifråga om öppet hus), samt rutiner kring lärares frånvaro . Under 2006 och 2007 rör en mängd 

frågor olika typer av festligheter för personalen sammanlagt nio punkter. Under 2006 berör fyra 

punkter rör skolavslutning och student för elever något som inte tas upp under de andra åren. Däremot 

förekommer punkter som berör upprop och inskolning däremot upp två gånger under 2007. Tre frågor 

under 2006 rör ekonomi och två frågor rör bemanning ur ett klient perspektiv något som inte 

förekommer under de andra åren. Under 2006 rör två punkter planering av ledighet och komp medan 

det 2007 finn två punkter som rör fortbildnings önskemål som inte ges en pedagogisk motivering och 

en angående kompetensutveckling. Under 2006 berörs effektivisering av datortillgänglighet vid två 

tillfällen medan 2007 berör en ombyggnation och lokalförsörjning vid fyra tillfällen. Under 2007 är 

sex punkter är odefinierbara och under 2007 och likaså sex punkter under 2006. Två punkter under 

2007 rörde utvärderingar av rutiner och personalens nöjdhet i fråga om personalresa. 

En stor del av protokollen under år 2006 och 2007 berör trivselfrågor för personalen såsom fester. 

Det är också i kolumnen för klienten som handlingsgrund som man kan se vilka förändringar som sker 

på skolan t.ex. ombyggnation och en ökning av datortäthet etc. Det är anmärkningsvärt att denna 

kolumn tar upp så mycket plats i protokollen och jag anser att detta verifierar Falk och Sandströms 

undersökning där rektorerna i första hand tycktes vara lyhörda gentemot den egna skolans lärarkultur  
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(Ekholm, M mfl., 2000, s. 41). Författarna hävdar att varken de statliga eller kommunala 

förväntningarna på arbetsinsatser tycks få någon större genomslagskraft i rektorernas vardagsarbete 

jämfört med den lokala lärarkulturen, vilket även verkar stämma på den berörda skolan då de punkter 

som tas upp i första hand rör frågor som påverkar trivseln för lärarna och inte har med uppdraget att 

göra. 

 
6.4.2. Rektorn ska som pedagogisk ledare ta det övergripande ansvaret för att verksamhetens inriktas 

på att nå de nationella målen 

Att rektor som pedagogisk ledare ska ta det övergripande ansvaret för att verksamhetens inriktas på att 

nå de nationella målen framkommer i en punkt i förhållande till klienten som handlingsgrund under 

2005 och då det tas beslut om att skolan finansierar delar av elevernas kostnad vid en resa till Spanien 

tillsammans med lärare. År 2006 finns det sju beröringspunkter med klienten som handlingsgrund för 

det pedagogiska uppdraget. Sex av fallen gäller fortbildning eller kurser för lärare varav endast en 

ansökan har en pedagogisk motivering och en punkt gäller belöning för elevers närvaro. År 2007 

berörs variabeln i en punkt nämligen i ett beslut om att val av individuella val- kurser görs på nätet.  

Då fortbildningsönskemålen inte motiveras, samt att det inte hänvisas till motiveringar hamnar, 

dessa punkter under klienten som handlingsgrund. Det är märkligt att så många punkter kring rektors 

pedagogiska uppdrag rör lärares fortbildning, främst pga. att önskemålen om fortbildning inte 

motiveras ur ett pedagogiskt perspektiv. Belöningssystem för närvaro är också spektakulärt eftersom 

det strider mot skolverkets intention om att utveckla pedagogiken så att eleverna blir motiverade att 

komma till skolan. Den undersökning som Ekholm (2000, s. 86) refererar till, vilken gjorts i både 

Sverige och Storbritannien, över vad som framkommit om effektiva skolor visar att det ska finnas en 

enighet kring skolans uppdrag och konsensus kring värderingarna. Gemensamma visioner och mål är 

viktiga. Rektor ska verka för en miljö som främjar inlärning, en tilltalande miljö med ordning och 

reda. Undervisningen bör vara målinriktad, väl förberedd och välstrukturerad med tydliga ramar för 

elevernas eget ansvar. Att ledningsgruppen diskuterar belöningssystem vid närvaro kan således, enligt 

forskningen, vara en konsekvens av att ledningsgruppen lägger så lite fokus vid diskussioner kring 

visioner och mål, målinriktad undervisning och kring frågor som främjar elevernas inlärningsmiljö. 

Sex utav de nio punkter som framkommer ur ett klientperspektiv med rektors pedagogiska ansvar i 

fokus rör personalen/ lärarna. Detta är anmärkningsvärt då elever och föräldrar rimligtvis är den 

berörda skolans viktigaste intressenter. Det sviktande elevunderlag som omnämns vid skolchefens 

besök, protokoll 07/f, kanske bottnar i detta fält. Verksamheten riktar sig för mycket inåt mot 

personalen vilket möjligen tyder på att man enligt Molins (2004) delaktighetsmodell fastnat på 

mikronivå och endast har förmåga att hantera de interna förutsättningarna. Kapaciteten att göra sig 

delaktig genom att blicka mot statliga styrdokument kanske saknas. Om man ser på problemet ur ett 

konstruktivistiskt perspektiv, vilket diskuteras av Ekholm(2000), finner vi problemet i ledningen som 
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påverkar kulturen såväl medvetet som omedvetet. Ledningen ska enligt denna teori rikta in personalen 

mot vad som är viktigt och styra mot vilka problemen är och hur man bör arbeta. 

 
6.4.3. Rektorn ska ta ansvar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de 

nationella målen   

Uppföljning och utvärdering behandlas ej med klienten som handlingsgrund under de berörda åren. 

Utvärderingar görs dock men endast ur ett klient (lärare och elever) perspektiv då utvärderingar 

gäller sådant som festligheter och öppet hus. Mycket tid och energi vekar gå till att utvärdera resultat 

som inte är relevanta för verksamheten ur ett övergripande perspektiv. Enligt målstyrningsdiskursen 

som Svedberg (2003b) beskriver förväntas lärare, skolor och kommuner följa upp och utvärdera 

verksamhetens resultat på varje nivå för externa såväl som interna syften. De sammantagna resultaten 

återförs sedan via Skolverket till en nationell nivå. Tanken är enligt Svedberg (2003b) att de där ska 

utgöra underlag för vidare politiska ställningstaganden och beslut. Utvärderingar kring festligheter och 

öppet hus för att marknadsföra skolan är knappast relevanta för att utvärdera verksamhetens resultat. 

 
6.4.4  Rektorn ska fatta beslut enligt bestämmelserna i skolformsförordningen. 

Det faktum att rektor ska fatta beslut enligt bestämmelserna i skolformsförordningen syns på en punkt 

i protokollen från 2006 och då gäller det gemensamt ordningsdokument för resor med elever. 

 

6.5 Effektiviteten 
Här följer en sammanställning av resultatet kring effektiviteten som handlingsgrund.   
 

6.5.1. Rektorn ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet  
Rektorns förtrogenhet med det dagliga arbetet med effektiviteten som handlingsgrund berörs väldigt 

sparsamt eller inte alls med undantag av 2006 då den berörs sju gånger. De flesta av dessa punkter rör 

marknadsföring av skolan och synlighet vid gymnasiemässan. Det sker en markant förändring mellan 

år 2005 och 2006 varför det finns skäl att tro att statistiken visar en nedgång i antal sökande vid denna 

tidpunkt. En sådan teori befästs dock inte förrän i protokollen från 2007. 

 
6.5.2. Rektorn ska som pedagogisk ledare ta det övergripande ansvaret för att verksamheten inriktas 

på att nå de nationella målen 

Med effektiviteten som handlingsgrund för rektors pedagogiska ansvar finns endast en beröringspunkt 

från vardera 2006 och 2007. Dessa rör funderingar kring att Carl von Linné fyller 300 år och 

information om ett samarbete kring innebandy (gymnasiet kommer därför att kunna erbjuda ca.15 

platser till höstterminen 2008). Den effektivisering man kan se ur ett pedagogiskt perspektiv är alltså 

att man försöker möta eventuellt sviktande elevunderlag med att erbjuda en ny inriktning. Några 

tankar kring pedagogiskt nyskapande finns dock ej. 
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6.5.3. Rektorn ska ta ansvar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de 

nationella målen  
Inte heller med effektiviteten som handlingsgrund fokuserar man på att skolans resultat följs upp och 

utvärderas enligt målstyrningsprincipen som finns beskriven i kap 2.3. Denna variabel används inte i 

protokollen från något år. Om det finns ett eventuellt sviktande elevunderlag under berörd period, ter 

sig detta egendomligt, då utvärderingar skulle kunna ge en hänvisning om vad som behöver förändras 

eller förbättras för att öka elevunderlaget. Ekholm m.fl. (2000) betonar vikten av uppföljning och 

utvärdering av elevernas utveckling samt elevinflytande. I Lpo 94  beskriver man ett aktivt samspel 

mellan skolans personal och elever där undervisningsmålen ständigt prövas och utvärderas samt att 

nya metoder prövas och utvecklas är en förutsättning för att skolan ska utvecklas kvalitativt. Ingenting 

av detta syns i protokollen från den berörda skolan med effektiviteten som handlingsgrund vilket tyder 

på att det råder det diskrepans i sättet att toka det statliga uppdraget. 

 
6.5.4  Rektorn ska fatta beslut enligt bestämmelserna i skolformsförordningen. 

Denna variabel tas endast upp i ett protokoll från 2006 då man diskuterar uppbyggnaden av 

lärlingsutbildning i kombination med individuella programmet. Detta tyder på att inga förändringar 

har skett i strukturen under tidigare år eller året efter samt att den berörda skolan inte förändras eller 

utvecklas då ledningsgruppen aldrig behöver pröva beslut mot skolformsförordningen. 

 

6.6 Slutdiskussion och framtida forskning 
 

Arbetets övergripande syfte var att undersöka hur rektor prioriterar det statliga uppdraget, i konkurrens 

mellan olika intressen, samt fanns en förhoppning om att kunna bidra till diskussionen om den 

korstryckssituation mellan ideologiska och ekonomiska intressen som enligt Lars Svedberg anses 

karaktärisera rektors arbete.  

Då jag inledde arbetet med denna studie hade jag kommit i kontakt med forskning som pekar på 

hur svårt rektorer har att leva upp till de nya kraven på ett pedagogiskt ledarskap och därmed växte en 

hypotes fram som bejakar denna teori. Vid insamlingen av material och genom min litteraturstudie 

kom den inledande hypotesen att bli alltmer ointressant, varför jag valde det kvalitativa 

hypotesgenererande förhållningssättet framför ett hypotesprövande. Mitt intresse kom att förskjutas till 

att undersöka vilken effekt den statliga styrningen egentligen har på hur rektor tolkar och prioriterar 

sitt uppdrag och för detta ändamål lämpar sig funktionell idéanalys väl. Min teoretiska grund var då 

jag inledde studien förankrad i ett konstruktivistiskt perspektiv men under arbetets gång insåg jag att 

även delaktighetsbegreppet är väsentligt för min förståelse av resultaten. Min analys bygger på en 

fallstudie där ledningsgruppens protokoll studeras över tid, för att undersöka vilken effekt den statliga 

styrningen får. Denna studie är således inte generaliserbar utan resultaten gäller bara för det studerade 

fallet. Vid sammanställandet av resultatet, fann jag det emellanåt svårt att fastställa i vilken kolumn 
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olika resultat skulle placeras, då de tenderade att tangera varandra. Detta är ett faktum som bör 

uppmärksammas då man drar slutsatser av resultaten eftersom det kan påverka utfallet. 

Studien talar för att rektorsuppdraget är svårdefinierat. Jag har sökt information i en mängd 

dokument för att urskilja de fyra ansvarsområden som slutligen fick besvara den första 

frågeställningen som lyder; Hur är rektorsuppdraget formulerat i lagar och statliga styrdokument? 

Dessa områden kan sammanfattas enligt följande: rektor ska hålla sig förtrogen med det dagliga 

arbetet, rektorn ska som pedagogisk ledare ta det övergripande ansvaret för att verksamheten inriktas 

på att nå de nationella målen, rektorn ska ta ansvar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i 

förhållande till de nationella målen och slutligen rektorn ska fatta beslut enligt bestämmelserna i 

skolformsförordningen. 

I analysen av vilka områden en skolledare/ rektor prioriterar i den dagliga verksamheten har jag 

kommit fram till några slutsatser som jag vill lyfta fram. Det finns en tydligt ojämn fördelning i hur 

frågorna som tas upp i protokollen fördelar sig mellan de olika handlingsgrunderna. Klienten som 

handlingsgrund är kraftigt överrepresenterad och de flesta frågor som tas upp riktar sig inåt mot den 

egna skolans lärarkultur vilket får stöd i tidigare forskning. Detta kan te sig märkligt då elever och 

föräldrar är skolans viktigaste intressenter och protokollen pekar på att elevunderlaget är sviktande på 

den berörda skolan. Det framkommer ingenting som tyder på att det görs utvärderingar över elevernas 

behållning av undervisningen, på den berörda skolan, trots att detta skulle kunna ge en anvisning om 

vad skolan behöver utveckla för att appellera till en större grupp elever vid skolvalet. Med klienten 

som handlingsgrund och det pedagogiska uppdraget i fokus riktar sig de frågor som tas upp 

övervägande mot lärare istället för mot elever och undervisning. Detta innebär att man i enlighet med 

delaktighetsteorin har fastnat på mikronivå och endast har förmåga att hantera de interna 

förutsättningarna. Kapaciteten att göra sig delaktig genom att blicka mot statliga styrdokument kanske 

saknas. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv finner vi problemet i ledningen som påverkar kulturen 

såväl medvetet som omedvetet. Ledningen bör enligt denna teori rikta in personalens arbete mot vad 

som är viktigt och se vilka problemen är, samt styra hur man bör arbeta. Med klienten som 

handlingsgrund framkommer också att stor energi läggs på att utvärdera förekomster inom den egna 

kulturen som inte hör till uppdraget och definitivt inte är relevanta för den statliga målstyrningen.  

Effektiviteten som handlingsgrund är sparsamt använd i protokollen det svikande elevunderlaget 

till trots. I läroplanerna beskriver man att ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever där 

undervisningsmålen ständigt prövas och utvärderas, samt att nya metoder prövas och utvecklas är en 

förutsättning för att skolan ska utvecklas kvalitativt. Ingenting av detta syns i protokollen från den 

berörda skolan, med effektiviteten som handlingsgrund, vilket tyder på att det råder diskrepans i sättet 

att tolka det statliga uppdraget. 

Med lagen som handlingsgrund i det dagliga arbetet är det arbetsrättsliga frågor som dominerar 

protokollen. Samtidigt ger den nya gymnasiereformen en stor genomslagskraft i variabeln för lagen 

och det pedagogiska uppdraget, vilket leder till slutsatsen att reformer är ett exempel på en statlig 
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styrning som ger direkt effekt på rektors prioriteringar. Här kan man ur ett funktionellt perspektiv tala 

om kongruens. Är kongruensen ett resultat av att skolan måste bli delaktig i den nya reformen för att 

kunna fortsätta verka? Detta skapar nya frågor inför framtida forskning: Är delaktigheten nödvändig 

för att huvudmannen skall prioritera det statliga uppdraget och hur kan statliga myndigheter göra 

huvudmannen mer delaktig? Gällande målstyrning med lagen som handlingsgrund går det att uttyda 

en intressant aspekt, nämligen att huvudmannen vid ett tillfälle går ut och direktstyr skolan mot 

kvalitetsarbete. Här är huvudmannen inne och styr skolan i riktning mot det nationella uppdraget 

vilket ger utfall i protokollen från detta år. De omgivande åren omnämns inte variabeln vilket tyder på 

att diskrepans infinner sig mellan det statliga uppdraget och den lokala arenan om inte huvudmannen 

kontrollerar och styr verksamheten i denna riktning.  

 Resultaten kring politiken som handlingsgrund verifierar den tidigare forskningen som beskriver 

att mjuka pedagogiska frågor får stå tillbaka för uppgifter som efterfrågas av den kommunala 

förvaltningen såsom administrativa och ekonomiska frågor. I undersökningen är politiken helt osynlig 

då det gäller det pedagogiska uppdraget. Detta verifierar tidigare forskning inom området som pekar ut 

det problem som uppkommer när den statliga målstyrningsdiskursen ska transformeras och realiseras i 

verkligheten. 

Kunskapen som handlingsgrund används mycket sparsamt i protokollen med undantag från 

variabeln kunskapen i förhållande till det pedagogiska uppdraget som berörs under alla år. De frågor 

som berörs indikeras ofta av professionen och är väl förankrade i det pedagogiska arbetet. Detta 

resultat understryker återigen hur viktig delaktighet, (engagemang, tillgång och samtidighet) är för 

rektors prioritering av uppdraget. Resultatet pekar även på att delaktigheten är nödvändig för att skapa 

kapacitet till att handla. Då kunskapen finns behandlas det pedagogiska uppdraget frekvent och 

underbyggs av professionalism. 

Då jag sammanfattar alla resultat från tidigare forskning och det insamlade materialet, drar jag 

slutsatsen att en offentlig ledare inom skolans område bör inta rollen av professionell- expert för att 

kunna fatta korrekta beslut i enlighet med den statliga styrningen. För denna teori tar jag stöd i 

Skollagen: ”Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat 

pedagogisk insikt” (Skollagen 1985:1100 2 kap). I Svedbergs tabell, som beskriver rollkonceptioner, 

är det ämbetsmannen som har lagen som handlingsgrund, vilket även är en viktig handlingsgrund för 

ledare inom skolans område då skolan regleras av lagar och styrdokument. Min slutsats är dock att en 

ledare kan handla utifrån lagen utan att förstå verksamheten eller uppdraget medan en professionell- 

expert som har kunskap både kan förstå uppdraget och fatta beslut i enlighet med lagen. Kunskapen 

som handlingsgrund ger ledaren makten att bli delaktig i de statliga direktiven och skapar en vilja att 

efterleva dem och göra dem levande i verksamheten. Jag vill avsluta med att förorda ett uppslag inför 

framtida forskning nämligen att det görs en undersökning kring hur man kan skapa delaktighet på det 

lokala planet kring den statliga styrningen av skolan. 
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Bilaga 1. 

 

 

 
Tabell 4. Egenhändigt utformad matris som hämtat inspiration ur Lars Svedbergs (2009) 

introduktionsmaterial. 

 
Ledares handlingsgrund enligt Lars Svedberg, Introduktionsinternat 17-18 nov 

2009.                            

Rektors ansvar för uppföljning och 

måluppfyllelser ur skolverkets 

stödmaterial. Lagen  Politiken 

(lokal/ 

central) 

Kunskapen Klienterna Effektiviteten 

Rektorn ska hålla sig förtrogen med 

det dagliga arbetet. 

     

Rektorn ska som pedagogisk ledare 

ta det övergripande ansvaret för att 

verksamhetens inriktas på att nå de 

nationella målen . 

     

Rektorn ska ta ansvar för att 

skolans resultat följs upp och 

utvärderas i förhållande till de 

nationella målen. 

     

Rektorn ska fatta beslut enligt 

bestämmelserna i 

skolformsförordningen. 

     

 




