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PEDAGOGISKT LEDARSKAP 
I ETT REKTORS- OCH ORGANISATIONSPERSPEKTIV 
 
©Bo Nestor 
 
 
 
Det pedagogiska ledarskapet är kärnan  Koll på elevernas läsutveckling – det 
i skolledarrollen. Men hur gör man och  pedagogiska ledarskapets Columbi ägg? 
vad gör man när man utövar det, om   (Skolledaren, mars 2001)  
det finns det fler än en uppfattning.    
(Skolledaren, okt 1987)   Skolledarförbundets nye ordförande 
    brinner för det pedagogiska ledarskapet. 
     (Skolledaren, juni 2006) 
        
     

 
 
 
STUDIENS BAKGRUND OCH SYFTE 
 
De inledande citaten ovan är exempel på den pågående diskussionen  om  "pedagogiskt 
ledarskap"– ett begrepp som man kan ha olika uppfattningar om. Det blir inte heller lättare att 
förstå om "pedagogisk ledning" användes som ett synonymt begrepp. Men det finns även 
andra uttryckssätt som figurerar i diskussionen såsom t.ex. "pedagogiskt ledningsansvar", 
"pedagogisk ledarroll" och skolledarens "pedagogiska (arbets)uppgifter". Hur man definierar 
ordet "pedagogisk" i de olika uttrycken brukar sällan framgå.  
 
 "Pedagog" kan från grekiskan översättas med "barnledare", person som undervisar och 
uppfostrar medan "pedagogisk" betyder uppfostrings-, uppfostrande, undervisande, skol-, 
eller har avseende på pedagogik. 1. Detta innebär att kombinationen "pedagogiskt ledarskap" 
rent språkmässigt inte går att ge någon lämplig synonym, som uttrycker vad begreppet 
egentligen står för – utom möjligen "skol- ledarskap". Om det vore så enkelt är det knappast 
befogat att krångla till det hela genom att använda pedagogiskt ledarskap istället. I vilket fall 
som helst användes pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning i många olika 
sammanhang i samband med skolledarens roll och uppgifter. Mot bakgrund av att det ofta 
framhålls i olika sammanhang, att det pedagogiska ledarskapet är den viktigaste uppgiften för 
en rektor, har jag funnit det angeläget att göra en studie av hur detta begrepp har uppstått, 
formulerats och uttolkats av olika aktörer.  
 
Syftet med den här studien är att identifiera och på olika sätt förstå talet om rektors 
pedagogiska ledarskap. Med talet om pedagogiskt ledarskap avses här vad som sägs och sättet 
att tala om pedagogiskt ledarskap på den statliga arenan utifrån sådana frågeställningar som: 
 

- Vad är pedagogisk ledarskap resp. ledning? 
- Hur skall pedagogiskt ledarskap resp. ledning utövas? 
- Hur kan pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning förstås i ett 

organisationsperspektiv? 
 
 
                                                
1 Svenska Akademiens ordbok, (2006). 
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Metoden är studier av olika statliga dokument under två perioder. Den ena perioden är 1946 – 
1991 då regelstyrning var den dominerande styrformen och staten var skolans huvudman. Den 
andra perioden är 1992-2006 när mål- och resultatstyrning infördes som styrform och 
kommunerna blev skolans huvudman. Att jag i denna rapport fokuserar på de statliga 
dokumenten beror på att jag i tidigare studier konstaterat, att det är på den statliga skolarenan 
som begreppet uppstått och drivits under en lång tid.2  
 
De olika typer av dokument som här avses är betänkanden eller rapporter från statliga 
utredningar, propositioner, rapporter från regeringen, utbildningsdepartementet, 
Skolöverstyrelsen, Skolverket och Myndigheten för skolutveckling.  Då det funnits 
kopplingar mellan skrivningar i dokumenten om pedagogiskt ledarskap och adekvat forskning 
eller annan litteratur, har jag lämnat referenser till dessa källor.  
 
Tillvägagångssättet har varit att beskriva, sammanfatta, analysera, tolka och diskutera i en 
hermeneutiskt orienterad tradition3 i sökandet efter möjliga innebörder, bl.a. genom att en 
förförståelse, grundad på egen erfarenhet som rektor och skolchef, har varit vägledande för 
val av inriktning i studien samt mina tolkningar. Jag är medveten om att detta är en metod av 
flera möjliga, som visar på vissa perspektiv men samtidigt kan begränsa andra. Min tolkning 
är endast en bland flera tolkningar men det är min uppfattning att den kan ge ett meningsfullt 
bidrag till det pågående samtalet om rektors uppdrag och skolans ledning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
2 Se Nestor, (1993). 
3 Se Ödman, (1979). 
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PEDAGOGISKT LEDARSKAP I STATLIGA DOKUMENT 
 
Tiden 1946 – 1991 
 
1946 år skolkommission 
 
Begreppet pedagogiskt ledarskap kan sägas ha sin upprinnelse i 1946 år skolkommissions 
betänkande4 där man talar om skolans ”fackliga ledning” vilket idag kan översättas med att 
rektor skall profilera sin skola. Bland rektors viktigaste uppgifter anges särskilt att ”leda det 
pedagogiska arbetet”. Då en av rektors arbetsuppgifter var att åhöra lektioner kan detta tolkas 
som ett sätt att vid den tiden att utöva pedagogiskt ledarskap. Kommissionen var dock noga 
med att påpeka att  
 
Den enskilde lärarens frihet att utforma undervisningen på sitt eget sätt måste betraktas som principiellt 
oantastbar.5 
 
Denna skrivning är intressant därför att den fortfarande är aktuell. 
 
1951 års skolstyrelseberedning 
 
I mitten av 1950-talet lägger 1951 års skolstyrelseberedning fram sitt betänkande6 där man 
fastslår att skolledningen skall utöva såväl pedagogiskt som organisatoriskt ledarskap. För att 
förstärka den pedagogiska ledningen föreslogs bl.a. att studierektorstjänster skulle inrättas 
som biträdande skolledare till rektor med uppgift att vara ”en särskild pedagogisk ledare”.  
De arbetsuppgifter som utredningen ansåg att studierektor skulle ägna sig åt var främst att 
”besöka lektioner och höra på undervisningen”, ta del av elevernas arbeten, rådgöra med 
lärarna och ge mindre erfarna lärare råd. Studierektor skulle dessutom ansvara för elevvården 
och ta initiativ till försök av olika slag. Den nya tjänsten skall ses mot bakgrund av den 
försöksverksamhet som startade med enhetsskolan där rektorerna i samband med 
högstadiernas tillkomst fick ett alldeles för stort ansvarsområde. Studierektorernas arbete kom 
därmed att inriktas mot högstadiet medan rektor som oftast var folkskollärare ansvarade för 
låg- och mellanstadiet. 
 
Skoladministrativa utredningen 1961 
 
År 1961 tillsattes den s.k. skoladministrativa utredningen med uppgift att lösa frågan om den 
nya grundskolans ledning. I sitt betänkande7 förslogs att antal åtgärder som skulle minska 
skolledarnas administrativa arbete till förmån för ”ökad tid för pedagogisk ledning”. 
Utredningen ger härvid skarp kritik mot skolledarna. Den utredning som man låtit göra visade 
nämligen att den tid som skolledarna ägnade åt arbetsuppgifter av ”pedagogisk art” var klart 
otillfredsställande när det gällde ”att åhöra lektioner, handleda lärare, pedagogiska samtal 
med lärare”. Utredningen förslog att studierektorerna skulle åläggas dessa ”pedagogiska 
funktioner”. Den skoladministrativa utredningens förslag kan sammanfattas som en 
förstärkning av skolledarens pedagogiska ledarroll.  

                                                
4 SOU 1948:27. 
5 a.a. s 439. 
6 SOU 1955:31. 
7 SOU 1964:53. 
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Vid riksdagsbehandlingen beslutades i stort enligt utredningens förslag. I propositionen8 
noterades att utredningen visat att både det pedagogiska utvecklingsarbetet och det löpande 
pedagogiska arbetet varit eftersatt av skolledarna. Det rådande tillståndet att rektor var mera 
organisatör och administratör än pedagogisk ledare ansågs således djupt otillfredsställande. 
Detta synes sannolikt bero på "orationella arbetsformer, delvis på otillräckliga resurser främst 
ifråga om biträdespersonal".9  
 
SIA-utredningen 1974 
 
I samband med en intensiv debatt om den nya grundskolan tillsatte regeringen 1970 en 
utredning med uppgift att företa en allmän översyn av problemen med arbetsmiljön i skolan. 
Utredningen, som fick namnet SIA-utredningen, avlämnade 1974  sitt huvudbetänkande.10 
Även skolledningens roll diskuterades och analyserades i utredningen. När det gäller hur 
skolledningens roll borde utformas anser utredningen bl.a. att det finns anledning att iaktta en 
viss försiktighet med en uppdelning mellan skolledarnas pedagogiska uppgifter och övriga 
uppgifter (administration, expeditionella, sociala). Många uppgifter kan te sig "allmänt 
administrativa" men kräver - just därför att de skall handläggas vid en skola - en god 
pedagogisk bedömning. Ur ledningssynpunkt är det vanskligt att göra någon rangordning av 
de olika uppgifterna. Man skriver: 
 
Rektors och studierektors åliggande är att utöva ett pedagogiskt ledarskap. Detta innefattar en mängd olika 
deluppgifter, vilka har större eller mindre inslag av administrativ art.11 
 
Som exempel på detta anför utredningen arbetet med schemaläggning, som det finns särskild 
anledning att betona. Schemaläggning som brukar placeras inom den administrativa sektorn är 
enligt SIA-utredningen en angelägen pedagogisk uppgift med stor betydelse för verksamheten 
vid skolan. En schemaläggning bör vara resultatet av olika pedagogiska ställningstaganden, 
vilket innebär att endast den som är fullt insatt i läroplanens mål och pedagogiska grundsyn 
kan utforma ett gott schema. 
 
Vid riksdagsbehandlingen av propositionen, som blev en följd av SIA-utredningens förslag 
och synpunkter på bl.a. skolledningsfunktionen, skedde inga väsentliga förändringar av 
skolledningens skyldigheter och uppgifter. Följaktligen kom sedermera lydelsen i 
skolförordningens 12 kapitel om rektors och studierektors pedagogiska ledning att vara 
oförändrad fram till skolans kommunalisering 1991/92. 
 
Propositionen om skolledarutbildning 1985 
 
I regeringens proposition 1985 om ett samlat program för skolledarutbildning12 framhålls att 
skolledaren har en nyckelroll i förverkligandet av den nationella skolpolitiken. Skolledaren 
har det dagliga ansvaret för att skolverksamheten organiseras så att målen uppfylls. Det 
pedagogiska ledningsansvaret för skolarbetet är skolledarens primära uppgift. För att kunna 
utöva den måste skolledaren även ha förmågan att organisera och administrera skolans 
verksamhet. 
 

                                                
8 prop 1966:74. 
9 a.a. s 37. 
10 SOU 1974:53. 
11 a.a. s 889. 
12 prop 1985/86:173 
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Propositionen ”Skolans utveckling och styrning” 1985/86 
 
Det pedagogiska ledningsansvaret är också utgångspunkten i kapitlet "En effektivare 
skolledning" i propositionen Skolans utveckling och styrning13 där grunden läggs för ett nytt 
skolledarskap i en målstyrd skola. Föredragande statsrådet konstaterar här att skolledaren, 
liksom under de senaste fyrtio åren, spelar en avgörande roll för möjligheten att förverkliga de 
nationella skolpolitiska intentionerna. Skolledarens främsta uppgift är att leda och utveckla 
den pedagogiska verksamheten.  
 
I propositionen preciseras vad det pedagogiska ledarskapet innebär och hur det skall utövas: 
 
I det pedagogiska ledningsansvaret ingår först och främst att hävda läroplanernas mål och riktlinjer och att 
främja förverkligandet av dem.” 
  
För att kunna göra detta måste skolledaren 
 
- ha mycket god kännedom om målen och riktlinjerna och om motiven bakom dem.  
- solidarisera sig med målen och ha en stark vilja att målen implementeras.  
- påverka lärarnas och den övriga skolpersonalens arbete genom lektionsbesök och samtal 
- stödja, stimulera, engagera, entusiasmera och ibland också  
- korrigera sina medarbetare så att alla strävar efter bättre måluppfyllelse.14  
 
I propositionen ges också exempel på hur skolledaren rent praktiskt utövar det pedagogiska 
ledningsansvaret. Skolledaren skall t ex 
- tillse att skolans totala resurser -lokaler, utrustning, läromedel, lärare och annan personal - 
tillvaratas och används så effektivt som möjligt  
- identifiera behov av pedagogiska förändringar och förbättringar t ex lokalt utvecklingsarbete 
eller fortbildning.  
- stödja lärare som önskar bedriva förändrings- och utvecklingsarbete  
- samordna arbetsenheternas och arbetslagens pedagogiska planeringsverksamhet 
- föra samtal med lärarna om t ex undervisningens uppläggning, konstruktion av prov och om 
hjälp till elever med olika slag av skolsvårigheter etc.  
 
Inom ramen för det pedagogiska ledningsansvaret har skolledaren även att fullgöra en rad 
chefs- och ledningsuppgifter av ekonomisk, organisatorisk och administrativ art som är starkt 
integrerande i det pedagogiska ledningsansvaret som t ex  
- att göra upp en budget  
- besluta om inköp  
- disponera lokaler  
- fördela resurser  
- organisera undervisningsgrupper  
- utarbeta och fastställa tjänstefördelning och veckoschema etc.  
Uppgifterna måste enligt propositionen lösas så att möjligheter skapas att förverkliga såväl de 
nationella som de kommunala skolpolitiska intentionerna.  
 
I propositionen konstateras även att skolledarna - främst rektorerna fått så många nya eller 
utökade arbetsuppgifter av organisatorisk, ekonomisk och administrativ natur att tiden inte 
räcker för fullgörandet av det pedagogiska ledningsansvaret på ett önskvärt sätt. Rektors 

                                                
13 prop. 1988/89:4. 
14 a.a. s 20 ff. 
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legitimitet att utöva pedagogisk ledning verkar för övrigt enligt föredraganden vara mera 
knuten till lärarbehörigheten för ett bestämt stadium än till positionen som chef. 
 
Avslutningsvis noteras i propositionen att skolledningen i grundskolan inte fungerar på ett 
helt tillfredsställande sätt. Som förklaring nämns att olika tjänsteslag med oklara ansvars- och 
befogenhetsområden existerar sida vid sida. Detta medför enligt föredragande statsråd att 
 
De förväntningar som i officiella dokument ställs på att rektor skall vara pedagogisk ledare och utvecklare 
motsvaras inte i verklighetens arbetssituation.15  
 
Skolledningen måste därför få tid för sina egentliga ledningsuppgifter som kan skapas genom 
avlastning av mer rutinbetonade pedagogiska och förvaltningsmässiga uppgifter.  
 
Skolöverstyrelsens ramplan för skolledarutbildningen 1989 
 
Med utgångspunkt i propositionen ovan utarbetade Skolöverstyrelsen (SÖ) 1989 ett samlat 
program för utbildningen av skolledare omfattande rekrytering, introduktion, fördjupning och 
fortbildning. För rekrytering, introduktion och fortbildning ansvarade kommunerna medan 
fördjupningsutbildningen genomfördes av den statliga rektorsutbildningen. För den 
sistnämnda utarbetade SÖ en ramplan som med syftet att förtydliga utbildningens inriktning 
och uppläggning.16 
 
Ramplanen tar avstamp i ett citat från propositionen Skolans utveckling och styrning: 
 
Det pedagogiska ledningsansvaret för skolarbetet är skolledarens primära uppgift. För ett kunna utöva den måste 
skolledaren även ha en förmåga att organisera och administrera verksamheten i skolan.17   
 
I ramplanen konstateras inledningsvis att skolledarnas huvuduppgifter är att:  
 
- företräda och hävda huvudmännens intentioner och krav på skolan  
- ansvara för och aktivt leda verksamheten i skolan samt  
- aktivt verka för att det pedagogiska arbetet får avsedd effekt.18 
 
När det gäller att företräda och hävda huvudmännens intentioner och krav på skolan handlar 
det om att verkställa huvudmännens uppdrag. 
 
Att aktivt leda verksamheten omfattas av att organisera och strukturera arbetet i skolan: Detta 
sker genom att fatta beslut, samordna och fördela arbetet, förutse och planlägga, bedöma 
skolans effektivitet, leda personalen, verka för en god skolmiljö och att  administrera.19  
 
Den främsta uppgiften för skolledaren är enligt ramplanen den pedagogiska ledningen. Man 
skriver: 
 
Skolledarens främsta uppgift är att leda den pedagogiska verksamheten så att de uppställda målen förverkligas. 
Att ge ledarskapet stark pedagogisk inriktning är inte begränsat enbart till att följa det som sker i klassrummen. 
Skolledarna måste också skapa goda förutsättningar för skolarbetet genom att ta initiativ till förbättringar av den 
pedagogiska verksamheten. De behöver planera in olika utvecklingsinsatser och återkommande stödja och 

                                                
15 a.a. s 22 ff. 
16 Skolöverstyrelsen, (1989). 
17 prop. 1985/85:173. 
18 a.a. s 8. 
19 a.a. s 8 ff. 
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utvärdera lärarnas arbete.20  
 
Förutom att utforma den övergripande pedagogiska planeringen skall skolledaren utveckla det 
pedagogiska arbetet. Detta kan ske genom att skapa möjligheter för skolans personal att 
förbättra det egna arbete t.ex. genom att skolledarna verkar för att skolan är öppen för såväl 
debatt som nya forskningsresultat: 
  
Skolledarna bör engagera sig i det pedagogiska förbättringsarbetet, t ex genom att experimentera med olika 
arbetsformer eller genom att leda försöksverksamhet.21  
 
Men skolledarna måste även ta initiativ till att avveckla verksamheter som inte står i samklang 
med skolans mål.   
 
I ramplanen betonas också att i skolan svarar främst lärarna för det pedagogiska arbetet: 
  
Skolledarna ska följa och stödja lärarna i deras arbete. De behöver kartlägga olika kompetensbrister och 
samordna och följa upp nödvändiga fortbildningsinsatser. De har därför särskilt ansvar för att utarbeta mer 
långsiktiga utvecklingsplaner där mål, utvecklingsområden och fortbildningsinsatser vävs samman till en 
helhet.22  
 
När det gäller hur detta konkretiseras i skolledarutbildningens innehåll behandlas under 
avsnittet ”skolan sedd ur undervisningsperspektivet” främst barns och ungdomars utveckling, 
vuxenpedagogik, inlärnings- och undervisningsprocessen samt lokal skolutveckling. I 
samband med detta tas även det pedagogiska ledarskapet upp. Man skriver: 
 
Här behandlas också skolledarnas pedagogiska ledarskap, vilket i riksdagsdebatten särskilt betonats som ett 
angeläget utbildningsavsnitt.23  
 
Särskild uppmärksamhet ägnas i utbildningen i det sammanhanget åt skolledarens ansvar för 
övergripande pedagogisk planering. Det är viktigt att planeringen av elevens skoldag tas upp 
för att visa på hur den kan utformas, så att eleven får variation i sitt dagliga arbete. Schemats 
stora betydelse för det pedagogiska arbetets kvalitet behandlas särskilt. Skolledarna ska även 
lära sig att följa upp, värdera och utveckla långsiktiga handlings- och utvecklingsprogram 
som kan ligga till grund för läsårsplaneringen. För att kunna bedöma det pedagogiska arbetets 
kvalitet behöver skolledare ha goda kunskaper om hur unga människor lär. Därför ska de 
under utbildningen också analysera elevers lärande.  
 
Under utbildningen ska skolledaren också arbeta med att planera, genomföra och följa upp ett 
pedagogiskt utvecklingsarbete. Parallellt med projektarbetet ska skolledarna fördjupa sitt 
kunnande om förutsättningar, strategier och medel för pedagogisk utveckling. Skolledaren 
skall i det sammanhanget studera och skaffa sig erfarenhet och kunskap hur man driver 
förändrings- och utvecklingsarbete. Det gäller både om kraven på förändring preciserats av 
skolans huvudmän eller om förändringsarbetet är ett resultat av interna bedömningar. Man 
skriver: 
 
Under utbildningen ska skolledarna träna att föra inträngande samtal med lärare om deras yrkesroll, principerna 
för undervisningsplanering, samspelet mellan lärare och elever och hur det dagliga arbetet kan följas upp /…/ 

                                                
20 a.a. s 12. 
21 a.a. s 13. 
22 a.a. s 13. 
23 a.a. s 22. 
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Skolledaren bör också under projektarbetets gång studera olika metoder att påverka medarbetarnas vilja och 
förmåga att utveckla skolarbetet /… / 
För att skolledarna ska få en bred erfarenhet och kunskap om pedagogiskt förnyelsearbete bör olika 
utvecklingsstrategier prövas. De ska särskilt fördjupa sin kunskap om hur man i skolan sätter igång och håller 
vid liv pedagogisk utveckling.24 
 
Propositionen "Ansvaret för skolan” 1990/91 
 
Som en konsekvens av propositionen Skolans utveckling och styrning, som i stort antogs av 
riksdagen, kommer drygt två år senare propositionen "Ansvaret för skolan" med bl.a. ett 
förändrat statsbidragssystem och en ny skollag, där kommunen föreslås bli skolans huvudman 
med rätt att organisera skolverksamheten och dess ledning.25 Beträffande skolledningen 
konstateras även här att den har en avgörande betydelse för att skapa en gemensam 
pedagogisk grundsyn som är en förutsättning för skolans utveckling.  
Denna skall dock endast gälla generella frågor – inte enskilda lektioners uppläggning. Man 
skriver:  
 
Denna skall dock primärt inte gälla utformningen av enskilda lektioner eller hur specifika, ämnesdidaktiska 
problem skall lösas, istället gäller det mera generella frågor som t ex synen på skolans roll och lärarens 
uppgifter.26  
 
Det är enligt föredraganden nödvändigt att det finns en ansvarig skolledare med beteckningen 
”rektor” som "svarar för den dagliga ledningen av utbildningen i skolan och därvid ser till att 
bestämmelserna om utbildningen uppfylls. Rektor "förutsättes ha en "allsidig pedagogisk 
insikt". Detta behöver nödvändigtvis inte innebära lärarutbildning eller praktik som lärare.27 
 
Förslagen i propositionen leder till ett riksdagsbeslut som medför en ändring i skollagens 2 
kap 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.28  
 
Samtidigt upphävs skolförordningens skrivning (SFS 1981:195;1974:1013; 1978:988) om 
rektors och studierektors skyldigheter och uppgifter innefattande de uppgifter som kan anses 
ha ingått i det pedagogiska ledarskapet.  
 
I kommentarerna till lagändringen noteras särskilt att det åligger rektor att se till att 
utbildningen sker i enlighet med de statliga riktlinjerna för undervisningen. Som exempel på 
hur rektor kan verka för utbildningens kvalitet och utveckling nämns ansvaret för 
arbetsenheterna. Riksdagen beslutade i stort enligt propositionens förslag. 
 
 
 
 
 
 
                                                
24 a.a. s 31 ff. 
25 prop. 1990/91:18. 
26 a.a. s 35. 
27 a.a. s 36. 
28 SFS 1990: 1447. 
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Sammanfattande diskussion 1946 - 91 
 
I det här avsnittet kommer jag först att sammanfatta och diskutera det jag i den här studien 
beskrivit om pedagogiskt ledarskap utifrån statliga dokument för tiden 1946 – 91.  
 
En analys av hur pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning har behandlats i redovisade 
skolpolitiska dokument för tiden 1946-1991 visar på intressanta förhållanden och 
utvecklingslinjer under de 45 åren. En sammanfattande analys av det pedagogiska 
ledarskapets framväxt i de dokument som studerats visar mycket tydligt på en förväntan från 
staten att rektor och/eller studierektor skall utöva ett s.k. ”pedagogiskt ledarskap” och/eller 
s.k. ”pedagogisk ledning”. En viktig förutsättning för att kunna utöva det pedagogiska 
ledarskapet är dock att skolledaren har en lärarutbildning eller pedagogisk insikt. Detta är 
också kopplat till den undervisning som skolledarna haft som en skyldighet att utföra i sitt 
arbete. I olika dokument har också hävdats att undervisningen är av betydelse ur allmän 
pedagogisk synvinkel och för skolledarnas legitimitet och möjligheter att utöva det 
pedagogiska ledarskapet.  
Gradvis har under åren betoningen blivit starkare och starkare på att det pedagogiska 
ledarskapet är den viktigaste/primära uppgiften för skolledarna. Samtidigt har också 
konstaterats att skolledarna har ett administrativt / organisatoriskt ledarskap som konkurrerar 
om skolledarnas tid. Det är också svårt att särskilja det administrativa ledarskapet från det 
pedagogiska då det sistnämnda innefattar deluppgifter med större eller mindre inslag av 
administrativ art. Under hela perioden har man också betonat att det pedagogiska ledarskapet 
måste förstärkas genom större kommunala insatser av administrativ personal till skolledarnas 
hjälp. 
  
Från att i huvudsak ha varit inriktat mot undervisningen i klassrummet har det pedagogiska 
ledarskapet gradvis kompletterats och utökats med att utveckla undervisningen och att hävda 
mål och riktlinjer i läroplanen och främja förverkligandet av dem. Att utveckla 
skolverksamheten utifrån läroplanens mål framträder framför allt under 1988 – 92 som den 
viktigaste delen i det pedagogiska ledarskapet. Vid flera tillfällen har dock statsmakterna i 
redovisade dokument kunna konstatera att de förväntningar som man ställt på skolledarna att 
de skall vara pedagogiska ledare och utvecklare inte motsvarats i verkligheten. Det man 
särskilt kritiserat under årens gång har varit att skolledarna inte påverkat lärarnas arbete 
genom lektionsbesök och samtal samt att inte utveckla skolan och undervisningen i enlighet 
med läroplanens mål och riktlinjer.  
 
Någon klar och entydig definition på vad pedagogiskt ledarskap är, har dock inte presenterats 
i de genomgångna dokumenten. Tydligast har man varit i propositionen om Skolans 
utveckling och styrning men en noggrann analys visar att så gott som de flesta 
skolledaruppgifter i det pedagogiska ledningsansvaret finns med i SIA- propositionens 
beskrivning av rektors och studierektors uppgifter. En tolkning av detta återför oss till SIA-
utredningens tankar där alla skolledaruppgifter ingår i det pedagogiska ledarskapet men de 
skall utgå från läroplanens mål.  
 
Gemensamt för de flesta dokumenten som studerats är att de flesta skrivningarna om 
pedagogiskt ledarskap inte resulterat i några beslut av statsmakterna som t ex. statliga resurser 
till administrativ hjälp för att avlasta skolledarna det administrativa arbetet eller tid för 
pedagogisk ledning till skolledarna. Istället har förordningen i stort varit oförändrad under 
nästan 30 år.  
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Avslutningsvis noteras en intressant likhet som hela tiden legat fast och betonats i 
dokumenten vid flera tillfällen nämligen den oantastliga principen om lärarens frihet att 
utforma undervisningen på sitt eget sätt.  
 
Från och med propositionen om ”Ansvaret för skolan 1990” med åtföljande riksdagsbeslut 
inträder enligt min bedömning en helt ny situation för skolledarna och det pedagogiska 
ledarskapet. Kommunerna ges en betydande frihet att själva organisera skolledningen. 
Bestämmelserna om rektor, studierektor, tillsynslärare och specialfunktionerna tas bort ur 
skolförordningen. Skolledarnas skyldigheter och uppgifter utgår och ersätts med några rader i 
skollagen om den nya rektorsfunktionen. Föreskrifterna för rektor begränsas till två uppgifter: 
  
- att hålla sig väl förtrogen med det dagliga arbetet i skolan samt  
- att särskilt verka för att utbildningen utvecklas. 
  
Någon bestämmelse om att rektor skall ha undervisning finns inte och rektor behöver inte 
heller ha någon lärarutbildning men bör ha en allsidig pedagogisk insikt. För första gången på 
40 år nämns i ett sådant här sammanhang inte" pedagogiskt ledarskap" eller "pedagogisk 
ledning." 
 
En princip ligger dock fortfarande fast och betonas ännu en gång nämligen att det är läraren 
som svarar för utformningen av enskilda lektioner eller hur specifika, ämnesdidaktiska 
problem skall lösas. Rektors roll vid utveckling av utbildningen bör istället inriktas mot 
generella frågor om t ex synen på skolans roll och lärares uppgifter. Det skulle ligga nära till 
hands att tro att de beslut som togs i anslutning till propositionen om Ansvaret för skolan 
sätter punkt för en nästan 40-årig epok med pedagogiskt ledarskap för skolledarna. Detta 
styrks av den jämförelse man kan göra mellan kritiken av skolledarnas sätt att sköta det 
pedagogiska ledarskapet i 1961 års skoladministrativa utredning och propositionen 1988 om 
Skolans utveckling och styrning. Innebörden av dessa kritiska uttalanden är nästan identiska 
och skulle väl kunna illustrera hur lite verkligheten låtit sig styras av uttalanden och 
förväntningar i skolpolitiska dokument.  
 
Vad är då pedagogiskt ledarskap? 
  
Syftet med den här studien är att försöka klarlägga detta. Själva kartläggningen av hur 
huvudaktören staten uppfattar begreppet är en värdefull kunskap särskilt om det går att finna 
vissa gemensamma linjer i uppfattningarna. Överhuvudtaget kan man säga att den slutsats 
man kan dra hittills i den här studien bekräftar den syn, som redan framkom i SIA-
utredningen, nämligen att alla skolledaruppgifter såväl de administrativa som pedagogiska 
kan hänföras till det pedagogiska ledarskapet i någon grad. De som framträder tydligast har en 
inriktning mot utveckling av undervisningen och skolverksamheten mot läroplanens mål. 
Genom att statsmakterna lagt en frizon kring undervisningens uppläggning i klassrummet, 
som också accepteras av lärare och skolledare, blir den pedagogiska ledningen av indirekt 
slag. Ytterst handlar det om att genom olika åtgärder påverka lärarna att förändra 
undervisningen. Exempel på sådana förändringar kan vara mera elevaktiva arbetssätt och 
arbetsformer eller större elevinflytande på undervisningens uppläggning och genomförande. 
Detta leder fram till slutsatsen, att det med dessa utgångspunkter och allmänna definitioner av 
ledarskapsbegrepp, skulle ha varit möjligt för statsmakterna att någon gång under tiden 1970 
– 91 definiera eller formulera det pedagogiska ledarskapet t ex på följande sätt:  
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Pedagogiskt ledarskap är det inflytande en skolledare utövar i förhållande till lärarna genom olika handlingar, 
som syftar till att påverka dem att utveckla undervisningen i enlighet med de mål och riktlinjer som anges i 
läroplan och skollag. De handlingar som avses är i första hand sådana som kan hänföras till 
verksamhetsutveckling och utvärdering samt i någon mån administration och organisation men då endast om 
dessa handlingar hela tiden relateras till skolans mål. 29 
 
Med detta som utgångspunkt skulle också pedagogisk ledning ha kunnat definieras som: 
ledning, samordning, utveckling och utvärdering av verksamheten utifrån skollag och 
läroplan. 
 
I en ny skolledarprofession i en mål- och resultatstyrd skola blir, enligt min uppfattning, det 
pedagogiska ledarskapet en särskild del av ledarskapet i skolan med inriktning mot att verka 
för att utveckla utbildningen. I de fall man finner det angeläget att särskilt precisera den 
ledarskapsinriktningen handlar det om att påverka genom att stödja, motivera och utveckla 
individer och grupper i skolan samt att utvärdera skolverksamheten. Detta innebär också att 
det pedagogiska ledarskapet fr. o. m. 1992 måste ses som en integrerad del i ett skolledarskap 
där skolledaren har ett totalt driftsansvar för en skola och ibland även annan kommunal 
verksamhet. Detta "nya" skolledarskap skulle kunna beskrivas enligt figur 1 där det 
pedagogiska ledarskapet satts in i ett större sammanhang.  
 
 
 

STYRDOKUMENT 
         Skollag     Läroplan     Skolplan       Arbetsplan 
 
 

LEDARSKAP I SKOLAN / SKOLLEDARSKAP 
     Rektor 
 
               SOCIALT                  PEDAGOGISKT                  ADMINISTRATIVT 
              LEDARSKAP                   LEDARSKAP                     LEDARSKAP 
       - Psykosocial          Verka för att utbildningen             - Fysisk arbetsmiljö 
         arbetsmiljö  utvecklas 
       - Personalvård        - Utvecklingsarbeten                       - Administration 
 
       - Elevvård               -  Personalutveckling                      - Ekonomi 
         -  Utvecklingssamtal 
         -  Fortbildning                                  - Organisation 
 
 
  UTVÄRDERING / UPPFÖLJNING   
   
 
 
Figur 1. Ledarskap i skolan.30 
 
 
 

                                                
29 Nestor, (1993) s 183. 
30 Efter Nestor, (1993) s 185. 
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Tiden 1992 – 2006 
 
Om och i så fall hur begreppen ”pedagogiskt ledarskap” och ”pedagogisk ledning” hanteras 
på den statliga arenan efter 1992 kommer att behandlas i detta avsnitt. Jag kommer här att 
fortsätta att beskriva och analysera statliga dokument under tiden 1992 – 2006 med avseende 
på pedagogiskt ledarskap. 
 
Skolverkets förslag till statlig rektorsutbildning 1992 
 
Efter riksdagsbeslutet om skolans kommunalisering utarbetade Skolverket 1992 ett förslag till 
en ny frivillig statlig rektorsutbildning.31  Utbildningen föreslogs omfatta nio olika 
kompetensområden av vilket ett var,  att ”rektor skall vara pedagogisk ledare för skolans 
personal.” Detta innebär att han/hon behöver kunskaper om vad som utvecklar och motiverar 
individer och grupper samt hur man stödjer och ger återkoppling på personalens pedagogiska 
verksamhet.32 
 
 Propositionen om lärarutbildning m.m. 1992 
 
Skolverkets förslag till en ny statlig rektorsutbildning behandlades i propositionen om 
lärarutbildning m.m.33 I propositionen konstaterar föredraganden att den förändrade 
styrningen av skolan innebär en förändrad ledningsfunktion i skolan. Skolledaren har en ännu 
viktigare funktion än tidigare och en nyckelroll när det gäller att förverkliga en nationellt 
likvärdig och kvalitativt högtstående skola. Enligt propositionen är rektorns huvuduppgifter:  
 
att ansvara för den pedagogiska ledningen av verksamheten i skolan och att verka för att utbildningen utvecklas. 
Till rektorsrollen hör därmed den viktiga uppgiften att ansvara för att skolans personal arbetar i riktning mot de 
mål som staten och skolans huvudman ställer upp.34 
 
Det innebär att rektor måste vara väl förtrogen med det statliga regelsystemet, mål och 
riktlinjer, läroplan och kursplaner. Utifrån detta skall rektorn leda och planera skolenhetens 
verksamhet liksom utvärderings- och utvecklingsarbetet. 
 
Att staten engagerar sig i och svarar för utbildningen av skolledare motiveras i propositionen 
med rektors ansvar för att  
- förverkliga den nationella skolpolitiken 
- alla ges rätt till en likvärdig utbildning  
- trygga den enskilde elevens rättssäkerhet.35 
 
Skolverkets måldokument rektorsutbildningen 1993 
 
Som en följd av det beslut som följde på propositionen utarbetade Skolverket 1993 ett 
måldokument för den nya statliga rektorsutbildningen med namnet ”Rektor för framtidens 
skola”. Inledningsvis konstateras i måldokumentet att den nya mål- och resultatstyrningen av 
skolan också innebär en förändrad ledningsfunktion i skolan där rektors ansvar för 
utvecklingen av skolan fastställs i skollagen.  Man skriver: 

                                                
31 Skolverket, (1992). 
32 a.a. s 15. 
33 Prop. 1991/92:75. 
34 a.a. s 38. 
35 a.a. s 38 ff. 
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Skolledaren har i detta perspektiv en ännu viktigare funktion än tidigare och en nyckelroll när det gäller att 
förverkliga en nationellt likvärdig och högtstående skola.36  
 
Mot bakgrund av detta är syftet med den nya statliga rektorsutbildningen ”att rektor skall 
fördjupa sina kunskaper om och öka sin förståelse för det offentliga skolväsendets uppdrag, 
de nationella målen för skolan och skolans roll i samhället.” 
 
Med detta som utgångspunkt utgår utbildningsmålen för rektorsutbildningen från de 
nationella målen och den nationella styrningen och inriktas på huvudområdena:  
 
- Skolans mål .  
- Skolans styrning .  
- Den pedagogiska verksamhetens utveckling .  
- Uppföljning och utvärdering.”37  
 
Vad gäller området skolans mål fastslås att detta är rektors viktigaste uppgift: 
 
Rektors viktigaste uppgift är att leda och tillsammans med personal, elever och föräldrar utveckla skolans 
verksamhet mot en allt högre grad av måluppfyllelse. Rektor har ett särskilt ansvar för att utbildningen utvecklas 
kvalitativt.38  
 
I detta avseende är målet att efter genomgången utbildning skall rektor kunna förklara och 
argumentera för skolans nationella mål . Rektor skall också kunna klargöra sambandet mellan 
olika målnivåer och analysera deras pedagogiska konsekvenser samt tillsammans med 
personalen kunna konkretisera de nationella målen så att de styr det dagliga arbetet .  
 
Beträffande den pedagogiska verksamhetens utveckling är det enligt måldokumentet rektors 
uppgift att leda utvecklingen av den pedagogiska verksamheten. Detta kräver såväl kunskap 
som förmåga att tillämpa ett demokratiskt ledarskap och att kunna entusiasmera och motivera. 
Utöver detta krävs förmåga att leda och stimulera till utveckling av den pedagogiska 
verksamheten genom att ta aktiv del i och stödja elevernas och personalens arbete. 39 
 
Skolverkets rapport Bilden av skolan 1993 
 
I Skolverkets rapport ”Bilden av skolan 1993”40 redovisas resultatet av skolverkets nationella 
utvärdering (NU-projektet) som genomfördes ett par år efter skolans kommunalisering. I de 
101 skolorna som deltog i utvärderingen gjorde Skolverket bedömningar av skolledarnas 
pedagogiska ledarskap och hur det utövades. Skolverkets slutsats var att en tredjedel av 
rektorerna hade en låg profilering, de stimulerade inte den pedagogiska debatten och de var 
mest upptagna av andra uppgifter. En knapp tredjedel gjorde tydliga försök att driva de 
pedagogiska frågorna men lyckades inte fullfölja sina ambitioner. På en fjärdedel av skolorna 
hade rektorerna en medveten satsning på undervisningsfrågorna.  
 
I en särskild studie av 2l rektorsområden undersöktes även hur rollen som rektor förändrats. 
Av de tillfrågade rektorerna uppgav de flesta att ekonomihantering, administration och 

                                                
36 a.a. s 3. 
37 a.a. s 5. 
38 a.a. s 6. 
39 a.a. s 10. 
40 Skolverket, (2003). 
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personalfrågor upptar det mesta av deras ledningstid.  
Studien tyder enligt Skolverket på att rektorerna har svårigheter att ta det ansvar för 
utvecklingen av arbetet i skolan som skollagen förutsätter. Detta styrks också i en enkätstudie 
till rektorer som påbörjat sin rektorsutbildning år 1993. Av denna studie framgår även behovet 
av administrativt stöd i form av personal, datorstöd etc. Skolverket konstaterar att 
 
Det finns hos rektorerna en vilja att arbeta med pedagogisk ledning, men i realiteten tar ekonomiska och 
administrativa uppgifter merparten av tiden. Detta är resultat som också redovisats i forskning och 
undersökningar under lång tid.41  
 
Skolverket påpekar i detta sammanhang att den nya statliga rektorsutbildningen är inriktad på 
att ge skolledarna kunskap och insikt om skolans nationella mål- och riktlinjer, om 
styrsystemet och om rektors ansvar för implementeringen av detta. Även rektors ansvar för 
utvecklingen av skolverksamheten och för den pedagogiska ledningen betonas i utbildningen. 
 
Utvärderingen påvisar även problematiken att rektor har två uppdragsgivare: staten och 
kommunen – den s.k. ”dubbla styrningen” – vilket belyses av följande citat från en rektor: 
  
Det är lätt att utkräva ansvaret - överskrider man budget med 100 000, så syns det tydligt, men om man inte axlar 
t.ex. det pedagogiska ledarskapet, så är det osynligt för de flesta.42 
 
1994 års läroplan 
 
I 1994 års läroplan43 för det obligatoriska och frivilliga skolväsendet Lpo 94 resp. Lpf 94 
lägger regeringen i ett särskilt avslutande avsnitt fast rektors ansvar som pedagogisk ledare i 
den mål- och resultatstyrda skolan. Man skriver: 
 
Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det 
övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de riksgiltiga målen. Rektorn ansvarar 
för att en lokal arbetsplan upprättas samt att för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de 
riksgiltiga målen, målen i skolplanen och den lokala arbetsplanen.44  
 
Denna skrivning har en likartad lydelse som skollagens formulering om rektor. Nytt är att 
rektors ansvar för arbetsplanen betonas liksom att resultaten skall följas upp och utvärderas. 
Det sistnämnda understryks ytterligare genom följande skrivning: 
 
Rektorn har ansvar för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 
- utbildningen organiseras så att den så lång som möjligt anpassas efter elevernas önskemål och val av kurser och 
så att återvändsgränder i studiegången undviks, 
- undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer anpassas efter elevernas skiftande behov och 
förutsättningar,  
- arbetsmiljön i skolan utformas så att eleverna får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt 
andra hjälpmedel för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska 
hjälpmedel,  
- undervisning, elevvårds- och syoverksamhet utformas så att elever som behöver särskilt stöd och hjälp får 
detta,  
- eleverna får information inför studiernas början, får en väl utformad introduktion i studierna och i 
ämnet/kursen och får stöd att formulera mål för sina studier,  
- varje elev i dialog med skolan gör upp en individuell studieplan och reviderar den vid olika tillfällen under 

                                                
41 a.a. s 59. 
42 a.a. s 59. 
43 Utbildningsdepartementet, (1994). 
44 a.a. s 35. 
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utbildningen,  
- alla former av trakasserier och mobbning Hand elever och anställda motverkas,  
- lärare och annan personal får möjligheter till den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt 
skall kunna utföra sina uppgifter,  
- det kommer till stånd samverkan mellan lärare i olika kurser så att eleverna får ett sammanhang i sina 
studier,  
- samverkan med universiteten och högskolorna samt arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får 
en kvalitativt god utbildning samt en förberedelse för yrkesverksamhet och fortsatt utbildning,  
- den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning inför de olika val 
som skolan erbjuder och inför val av fortsatt utbildning och yrke,  
- stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i utbildningen och  
- skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser som Sverige har förbundit sig att beakta 
i utbildningen.45  
 
Skolverkets rapport ”Bilden av skolan” 1996 
 
Skrivningarna i läroplanen om rektors ansvar tas upp i Skolverkets nationella utvärdering –   
”Bilden av skolan” – 199646 där man i avsnittet ”Styrning och lokalt ansvar” skriver att 
rektorerna har fått en ny roll som innebär ansvar för att verksamheten utformas i enlighet 
med angivna mål samt att skolans verksamhet följs upp och utvärderas i förhållande 
till målen. Skolverket tolkar detta som att den nya ”ledarroll som givits rektor innebär 
ett ökat ansvar för kvalitetsutvecklingen i skolan” och en förväntan att i större 
utsträckning än tidigare att leda ett utvecklingsarbete i skolorna.  

Detta innebär enligt Skolverket många olika krav på rektorerna:  

Kraven handlar om att förbereda och genomföra läroplansreformer på skolor, med de krav på 
pedagogisk utveckling som finns förknippade med dessa. Rektor förväntas också gå i spetsen för en 
anpassning av verksamheten till organisatoriska förändringar på kommun- och skolnivå. Exempelvis 
handlar det om att förvalta det ökade ekonomiska ansvar som en decentralisering av resurser kan 
medföra.47 

Skolverkets nationella kvalitetsgranskningar 1998 

Sex år efter skolans kommunalisering och två år efter de nya läroplanernas tillkomst 
genomförde Skolverket med nya statliga utbildningsinspektörer den första insatsen av 
s.k. nationella kvalitetsgranskningar 1998. Denna omfattade tre områden. Ett av 
dessa var ”Rektor som styrfunktion i en decentraliserad skolorganisation”.48 Då 
denna granskning var tämligen omfattande (44 sidor) kommer den att här ges ett 
betydande utrymme därför att den bl.a. omfattade rektors pedagogiska ledarskap. 
 
Syftet med granskningen var att kontrollera och redovisa skolans resultat och måluppfyllelse 
och att ge ett stöd till kvalitetsutvecklingen lokalt. Granskningen skulle, enligt regeringens 
direktiv, särskilt inriktas på ”hur rektorn genomför sitt uppdrag att styra skolan mot uppsatta 
mål.” I utbildningsinspektörernas uppdrag gjorde regeringen en skillnad mellan rektors 
administrativa och pedagogiska ledning av verksamheten. Granskningen förväntades därför 
ge svar på bl. a. frågan hur rektor fullgör ”sin uppgift att vara både pedagogisk och 
administrativ ledare i skolan”.49 
 
                                                
45 a.a. s 36. 
46 Skolverket, (1996). 
47 a.a. s 79. 
48 Skolverket, (1998). 
49 a.a. s 16. 
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Inspektörerna påpekar särskilt att i fokus för inspektionen står funktionen rektor och 
rektorsområde i betydelsen ett avgränsat ansvarsområde. Informationskällor har varit 
dokument, observationer samt kvalificerade intervjuer med rektorer, biträdande rektorer, 
andra befattningshavare med ledningsuppgifter, lärare, övrig skolpersonal, elever, 
förvaltningschefer, lokala politiker och föräldrar. 
 
I rapporten konstateras inledningsvis att då kommunerna 1991 övertog huvudmannaskapet för 
skolan och många regler avskaffades, blev kommunernas och skolornas möjligheter att 
påverka skolverksamheten betydligt större. I de nya styrdokumenten - skollag, förordningar 
och läroplaner - förändrades rektorns roll genom att chefsrollen förtydligades och ett 
ledarskap från rektorn krävdes. Man skriver:50 
 
Rektorn förväntades leda utvecklingen av den pedagogiska verksamheten och mobilisera personalens 
utvecklingspotential. Ett system med mål- och resultatstyrning infördes, i vilket rektorn som chef, ledare och 
handledare i det dagliga arbetet skall driva på processerna mot måluppfyllelse. 

Inspektorerna noterar vidare att den rektorsroll, som är under utveckling, ställer helt andra 
krav på innehavaren än tidigare. Rektorn är mer utsatt och arbetsuppgifterna betydligt mer 
komplicerade, samtidigt som kompetensen att arbeta med förändringar har blivit viktigare.  
 
När det gäller pedagogisk ledning fastslår inspektörerna att  
 
Rektorns viktigaste arbetsuppgift är att leda skolans pedagogiska arbete på ett sådant sätt att förutsättningarna för 
elevernas lärande successivt förbättras. Detta arbete består till en del av administrativa arbetsinsatser av olika 
slag, som i förlängningen positivt stöder elevernas lärprocesser. Pedagogisk ledning utövas också i ett nära 
ledarskap, där rektorn t.ex. genom iakttagelser i den undervisning som pågår får underlag för att aktivt på olika 
sätt stödja lärare i deras arbete.51 
 
Inspektörerna sammanfattar detta med att den ideala situationen är att alla administrativa 
åtgärder i skolan har ett pedagogiskt syfte - och bör ”minimeras utifrån detta synsätt”.  
 
Ledning av pedagogisk verksamhet innefattar enligt inspektörerna både att skapa en 
verksamhetsplan som handlar om grundläggande värden, långsiktig strategisk planering för 
hur målen för verksamheten skall förverkligas inom givna ramar och implementeringen av 
den plan som skapats. Detta visar sig i den dagliga, operativa verksamheten. Ledning av 
pedagogisk verksamhet handlar således om både de strategiska och det operativa uppgifterna. 
 
Resultatet av granskningen vad gäller frågan om rektors pedagogiska ledarskap visar att  
 
I de granskade skolorna är rektorns roll som aktiv pådrivare av det pedagogiska arbetet begränsad. Inte sällan 
saknas en medveten ledning av det pedagogiska samtalet. Möjligheten att styra verksamhetens inriktning 
begränsas därmed väsentligt.52  
 
I de granskade skolorna saknas även ”det nära ledarskapet nära nog helt”. Det innebär att 
rektorerna inte finns med på klassrumsnivå för att på så sätt följa upp och stödja lärarnas 
pedagogiska arbete. Denna brist på pedagogisk ledning kompenseras enligt inspektörerna i 
viss mån av engagerade och kunniga lärare som ”driver på den pedagogiska processen.” 
Samtidigt uppfattar personalen rektorn i första hand som administratör. Genom att rektorn 

                                                
50 a.a. s 15. 
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som chef ägnar så mycket arbete åt administration förstärks uppfattningen att administrativa 
uppgifter är viktigare för rektorn än det arbete som sker i undervisningen.  
Inspektörerna har i stort sett inte funnit någon rektor som har en bra modell för att kunna 
fördela administrativa arbetsuppgifter till andra i skolan. Orsaken menar inspektörerna kan 
vara att vissa uppgifter av tradition utförts av rektorn. Men det kan också vara så att rektorn 
föredrar dessa arbetsuppgifter och hellre ägnar sig åt skrivbordsarbete än åt att vara med i 
undervisningen.  
Den administrativa personalen gör oftast ett mycket gott arbete och är ett viktigt stöd för 
rektorn, men dess kompetens att klara kvalificerade administrativa arbetsuppgifter utnyttjas 
inte alltid av rektorerna. Å andra sidan där resursen av kontorspersonal är tillfredsställande 
klagar ändå rektorn över de många administrativa uppgifterna. 
 
Inspektörerna sammanfattning av rektorns pedagogiska ledarskap är att det  
 
handlar i stor utsträckning om administrativa insatser på organisationsnivå och om att leda eller delta i möten på 
gruppnivå. Även i gruppmöten förefaller ämnesinnehållet mestadels vara av administrativt och informativt slag 
och inte bestå av diskussioner om hur måluppfyllelse skall uppnås.53  
 
Inspektörernas granskning av innehållet i de olika arbetsmöten som rektor deltar i visar att 
viktiga frågor om undervisningen och kunskapsutvecklingen spelar en förhållandevis liten 
roll. Inspektörerna hävdar i det sammanhanget att  det för att ”leda och utveckla arbetet i 
skolan krävs att rektorn har inblick i undervisningssituationen.” Av några inspektörers 
iakttagelser framgår också tydliga brister i rektorns sätt att genomföra möten, vilket innebär 
att det både tar onödigt lång tid och att man ibland inte är klar över efteråt, vilka beslut som 
har fattats under mötet.  
 
Granskningen visar dock att den övervägande delen av rektorns arbete består av operativa 
kortsiktiga uppgifter och att långsiktiga strategiska uppgifter oftast hamnar i skymundan. Här 
har rektorerna av olika skäl svårt att delegera rutinuppgifter till andra befattningshavare.  Man 
skriver: 
 
En del rektorer utför - ibland av intresse, ibland av tvång - en hel del okvalificerade arbetsuppgifter, t.ex. 
postöppning, även då rektorn har en assistent.54 
 
Problemet är, enligt inspektörerna, inte unikt för rektorer. Chefer i de flesta verksamheter 
brottas med samma problem.  
 
I rapporten analyseras även orsaker till rektorernas problem med utövandet av det 
pedagogiska ledarskapet. Dessa kan sammanfattas enligt följande: 
  

- Rektorns arbete innebär ständiga prioriteringar bland alltför många arbetsuppgifter som 
alla pockar på uppmärksamhet. 

- Rektorerna är ofta borta från skolan. De ingår t.ex. ofta i arbetsgrupper på kommunal 
nivå, vilket medför bortovaro från skolan. 

-  Rektorerna ägnar mycket tid, energi och omtanke åt elever som har emotionella och 
sociala problem. Ett skäl till detta är rektorns eget intresse för dessa frågor. Ett annat 
är att många skolor har begränsade elevvårdsresurser. 

- Rektorerna har ofta ansvar för ca 50 medarbetare, vilket är för många för att kunna 

                                                
53 a.a. s 41. 
54 a.a. s 43. 
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utöva ett nära pedagogiskt ledarskap och samtidigt vara både strategisk och operativ 
ledare. Den som skall vara närmaste chef för lärarna borde ha högst ca 15 
medarbetare.  

- Det saknas ofta ledare på lägre nivå, som framför allt har ansvar för den operativa 
verksamheten och som kan ge rektorn utrymme för mer omfattande strategiskt arbete.  

 
I rapporten föreslås ett antal åtgärder för att effektivisera och reducera de administrativa 
uppgifterna för rektor. Syftet är att skapa gynnsammare förutsättningar för att rektor själv 
aktivt ska kunna ”leda det pedagogiska utvecklingsarbetet ”.  Som ett första steg bör enligt 
inspektörerna  en utredning tillsättas där analyser görs av ledningsstrukturerna på kommun- 
och skolnivå samt att alla typer av administrativa arbetsuppgifter gås igenom. Utredningen 
bör leda till slutsatser om behovet av ledarinsatser på rektorsnivån och eventuella 
omfördelningar av resurserna.  
 
Inspektörerna ger också förslag på konkreta lösningar som prioritering av arbetsuppgifterna 
och nyanställningar av kvalificerad administrativ personal. Man skriver:  
 
En lösning för att ge rektorn bättre möjligheter att prioritera det pedagogiska ledarskapet skulle kunna vara en 
kvalificerad tjänst vid sidan av rektorn - ett slags intendent - med ansvar för bl. a. administrativa och ekonomiska 
frågor.55  
och  
På flertalet skolor är det också angeläget att finna en lösning på att rektorn i alltför hög grad ägnar sig åt 
okvalificerade administrativa sysslor. Det finns på många håll behov av att analysera dels rektorns egna 
prioriteringar, dels arbetsfördelningen och dels möjliga effektiviseringar.56 
 
Andra förslag som ges är en översyn av skollagens skrivningar om rektor liksom en bred 
satsning på kompetensutveckling beträffande ledarskapet i skolan. 
 
Utbildningsdepartementets rapport ”Lärande ledare” 2001 
 
I december 1999 beslutade skolminister Ingegerd Wärnersson att tillkalla en expertgrupp för 
att diskutera frågor kring skolledarnas roll som ansvariga för den pedagogiska verksamheten. 
Skälet var bl.a. Skolverkets ovan nämnda rapport om rektor som styrfunktion i en 
decentraliserad skolorganisation. Denna granskning visade som framgått ovan bl.a. att rektor 
inte ges tillräckligt goda förutsättningar för att genomföra uppdraget i en mål- och 
resultatstyrd skola och för att leda det pedagogiska arbetet.  
 
Expertgruppen, som lade fram sin rapport ” Lärande ledare”57 i augusti år 2001, konstaterar 
att rektorsuppdraget har en hög grad av komplexitet. Det övergripande ansvaret för rektor är 
att leda och utveckla verksamheten. Det innebär att både leda, stödja, inspirera och utmana 
medarbetarna att utveckla verksamheten i riktning mot allt bättre måluppfyllelse samt att 
ansvara för att verksamheten följer statliga och kommunala regelverk för att garantera elevers 
rättigheter och en likvärdig utbildning.  
 
Även rektors styrfunktion i en mål- och resultatstyrd verksamhet tas upp av expertgruppen 
som också konstaterar att skolans styrning är komplicerad och skiljer sig åt mot näringslivet. 
Man skriver: 

                                                
55 a.a. s 42. 
56 a.a. s 56. 
57 Utbildningsdepartementet, (2001). 
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Kommunerna är organisationer med både politisk styrning och professionell ledning. Att vara ledare i en 
politiskt styrd organisation ställer vissa andra krav jämfört med att vara ledare inom t.ex. näringslivet. Rektor har 
att hantera olika dilemman som exempelvis lojaliteter mellan politiker och medborgare, elever och den egna 
personalen /…/ Rektor ställs också inför skiftande krav och förväntningar från olika intressegrupper i samhället. 
En skillnad mot t.ex. näringslivet är att verksamheten med få undantag inte syftar till ekonomisk lönsamhet utan 
har som mål att tillfredsställa behov både hos samhället och den enskilde medborgaren. 58 
  
Även offentlighetsprincipen och den demokratiska beslutsprocessen ställer särskilda krav på 
rektor. I dagens och framtidens skola menar expertgruppen att rektors ledarskap förändras 
från att planera och organisera verksamheten till att leda medarbetarnas lärande. Rektor 
uppgift blir här att öka förståelsen för uppdraget samt skapa möten där medarbetarnas tankar 
om undervisning, lärande och utveckling utmanas. Rektorer och lärare kommer därmed ha 
samma arbetsuppgift – att vara ledare för sina medarbetares resp. elevers lärande. I det 
sammanhanget menar expertgruppen att skapa möten kring läroplansanalys blir en viktig 
uppgift för rektor. Man skriver: 
 
Att kunna läsa, analysera, förstå och kommunicera läroplanernas ideologiska text blir helt centralt för ett 
framgångsrikt ledarskap /…/ Att åstadkomma möten om skolans uppdrag och medarbetarnas värld är den stora 
pedagogiska uppgiften.59 
 
I sitt arbete har expertgruppen medverkat i konferenser, seminarier och möten med olika 
grupperingar för att få en dialog kring den ledningsfilosofi som expertgruppen enats om. De 
representanter från kommunerna som expertgruppen träffade i det sammanhanget efterlyste 
”en bred diskussion om skolans och rektorns uppdrag, bl.a. som pedagogisk ledare, samt om 
målstyrningen.” 
 
Expertgruppens ledningsfilosofi sammanfattas i rapporten på följande sätt: 
 
För att rektorer ska ha en möjlighet att framgångsrikt leda och utveckla sina skolor krävs enligt expertgruppens 
uppfattning ett demokratiskt, lärande och kommunikativt ledarskap.  
Expertgruppen anser att skolan behöver utvecklas till en lärande organisation där rektorers och lärares 
pedagogiska ledning står i fokus och koncentreras på skolornas huvudprocess - elevernas lärande. Reflektionen 
och sökandet efter ny kunskap är betydelsefulla i den lärande organisationen.60 
 
Det kommunikativa ledarskapet innebär enligt expertgruppen ett ansvar för rektor att skapa 
möjligheter för dialog om skolans uppdrag och rektors vision om skolans utveckling. Genom 
dialogen utformas, kommuniceras och accepteras uppdraget och visionen. Detta – ”att styra 
genom uppdrag” – förutsätter enligt expertgruppen, ett demokratiskt, lärande och 
kommunikativt ledarskap på alla nivåer.  
 
Att leda en lärande organisation och tillämpa ett demokratiskt, lärande och kommunikativt 
ledarskap innebär att vara aktiv och förstå att rektor ska leda skolans utveckling. Ett viktigt 
redskap är rektors styrning av vilka pedagogiska projekt och diskussioner som pågår i skolan. 
Rektors förståelse av sitt uppdrag är avgörande både för utövandet av ledarskapet och för 
möjligheterna att förverkliga pedagogiska intentioner.  
 
Expertgruppen tar även upp frågan om rektors administrativa uppgifter och konstaterar att 
administration, ekonomi, byggnader, lokaler, utrustning m.m. inte får bli ”så tidskrävande att 
                                                
58 a.a. s 17. 
59 a.a. s 27ff. 
60 a.a. s 11. 
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de dominerar på bekostnad av ledningen av den pedagogiska verksamheten.” Expertgruppen 
anser därvid att  
 
en diskussion bör initieras på lokal nivå om hur situationen kan förändras för att skapa förutsättningar för ett 
lärande ledarskap.61  
 
Avslutningsvis har även expertgruppen synpunkter på rekryteringen av rektorer. 
Rektorstjänster bör tillsättas med personer som  
 
har förmåga att utveckla och tillämpa ett demokratiskt, lärande och kommunikativt ledarskap. Det handlar om 
personer som har pedagogisk insikt, som har förmåga att leda och utmana andras lärande och har en fördjupad 
förståelse av uppdraget med resultatet i fokus.62  
 
Utredningen ”Skolans ledningsstruktur” 2004 
 
Mot bakgrund av att man rapporten Lärande ledare lyft fram rektors ledarskap och bristerna i 
skolans arbetsorganisation, vad gäller stödet till rektor, beslutade regeringen i april 2003 att 
tillsätta en enmansutredning med uppdraget att göra en kartläggning och utvärdering av 
skolans ledningsstruktur. Syftet var att få ett ”underlag för fortsatt utveckling av skolans 
ledningsstruktur och rektors förutsättningar för att fullgöra sitt uppdrag.”63 Utredaren 
överlämnade sitt betänkande ”Skolans ledningsstruktur. Om styrning och ledning i skolan” till 
regeringen i november 2004.64 
 
I betänkandet belyses utifrån forskning och tidigare gjorda utredningar befattningen rektor, 
vad gäller historik, utbildning och professionalisering. Utredaren tar även upp rektors 
pedagogiska ledarskap och noterar att diskussionen om detta i stort har handlat om att  
 
det sällan förverkligades därför att andra uppgifter, inte minst administrativa sådana, alltid tenderade att komma i 
första hand. En oklarhet rådde också kring begreppet pedagogiskt ledarskap och dess roll i rektors allmänna 
ledarskap.65 
 
Utredaren konstaterar vidare att ”diskussionen om de betungade administrativa uppgifterna” 
för rektor inte är ny men att ”den är märklig mot bakgrund av de faktiska förhållanden som 
rådde.” Den avreglering och den minskning som genomfördes 1992 av storleken på de skolor 
och som rektor hade att leda borde ha begränsat de administrativa uppgifterna. En förklaring 
till att detta inte fått avsedd effekt kan enligt utredaren vara den utvidgade budgethanteringen 
med ”rektor som besparingsadministratör”, expansion med förskola och fritidshem samt 
segregationsproblem med utökade kontakter med närsamhället. 
 
Vid en jämförelse med ledning och styrning inom andra samhällssektorer tar utredaren 
exempel från sjukvården man söker vägar för att integrera de professionella, administrativa 
och politiska ”styrlogikerna”, eftersom man funnit att de är svåra att hålla isär. Det är t.ex. 
svårt att ”skilja medicinskt ansvar från ekonomiskt ansvar.” Detta menar utredaren är något 
som skolan kan lära av. Han skriver:  
 
Försöken att dela upp ledning och styrning efter en sådan skiljelinje tycks inte längre fungera, vilket kan vara en 
viktig erfarenhet att diskutera för dem som i skolan försöker att skilja på pedagogisk och administrativ ledning. 
                                                
61 a.a. s 36. 
62 a.a. s 43. 
63 Regeringen 2003:36. 
64 SOU 2004:116. 
65 a.a. s 33. 
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Man börjar rikta blicken mot forskning om komplexa adaptiva system, vilket bl.a. leder fram till krav på ett 
helhetsorienterat ledarskap som fokuserar på systemets uppgift, mål och resultat och på relationer och samspel 
mellan systemets olika delar.66 
 
Skälet är enligt utredaren att ledarskapet idag måste kunna hantera ”både osäkerhet och 
inbördes olikheter och motsägelser”, vilket försvåras av en styrning med överdriven 
administrativ kontroll med rigida rutiner och gränser.  
 
När det gäller själva utredningsarbetet har utredningen kartlagt skolans ledningsstruktur med 
en enkät till samtliga rektorer och förvaltningschefer/skolchefer. Med enkätresultaten som 
grund har ett antal fallstudier genomförts på ett antal enskilda skolor och kontrollskolor där, 
som man skriver: 
 
utredningen studerat ledarskap, styrning och ledning samt dessa faktorers förhållande till skolornas resultat, kort 
sagt villkoren för ett framgångsrikt ledarskap i skolorna.67  
 
Resultatet av fallstudierna visar sammanfattningsvis beträffande styrning och ledning, att 
ledarskapet på den enskilda skolan har stor betydelse för resultat och måluppfyllelse. 
Ledarskapet på skolan måste enligt utredaren utformas i relation till skolans kontext men 
följande faktorer återkommer i samtliga de skolor som klassats som framgångsrika skolor  
 

- ett aktivt och kontinuerligt arbete med skolans uppdrag och värdegrund  
- stark fokusering av elevernas individuella behov, förutsättningar, arbete, motivation 

samt stora förväntningar/krav på eleverna 
- stark resultatorientering samt mål- och uppföljningsarbete  
- ett aktivt utvecklingsarbete.  
 

Utöver dessa faktorer finner utredaren bl.a. att 
- Lärarlag med ledare ger goda möjligheter till fungerande ledningsstruktur och 

gemensamt ansvarstagande. Om ledaren även har personalansvar minskar 
ledningsspannet. Ledaren bör i så fall inneha en formell ledarbefattning.  

- Jämfört med fristående skolor företag och offentliga organisationer av motsvarande 
storlek är de administrativa funktionerna på de kommunala skolorna dåligt 
tillgodosedda.  

 
När det gäller de framgångsrika skolorna har utredaren inte kunnat finna några geografiska, 
socioekonomiska eller strukturella faktorer som förenar skolor med goda resultat.  
 
Bland slutsatserna i betänkandet finns även skrivningar om rektors dubbla ansvar som 
administratör/ekonomiansvarig och "pedagogisk ledare".  Utredaren menar att den 
problembild som målas upp i den pågående diskussionen om ”den dubbla ledarrollen”, som 
ett hinder för den pedagogiska utvecklingen p.g.a. ”den administrativa bördan”, inte upplevs i 
de mest framgångsrika skolorna. Han skriver: 

 
I de mest framgångsrika skolorna upplevs inte denna dubbla roll som problematisk utan närmast som självklar. 
Snarare uppfattar rektorerna att de som skolledare måste ha kontroll över ekonomin och att detta är en viktig del 
också i ledarskapet för den pedagogiska verksamheten. Duktiga rektorer besväras alltså inte av någon 
rollkonflikt i detta avseende.68 
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Den rektor som har problem med den dubbla rollen skall delegera uppgifter eller inom ramen 
för tilldelade medel anställa lämpliga personer för att på så sätt bygga en lämplig 
organisationsstruktur på skolan. Rektorer som inte kan hantera detta bör enligt utredaren 
fundera över att se sig om efter ett annat arbete. Han skriver: 

 
Således bygger en bra rektor sin egen organisationsstruktur för att möta kraven på att en bra pedagogisk 
verksamhet ska förenas med ett effektivt resursutnyttjande och betjänas av en bra administration. Klarar inte 
rektorn av att hantera detta med god balans kan lämpligheten för uppdraget som rektor ifrågasättas.69 
 
När det gäller ledarskapet i de enskilda skolorna visar utredningens egna undersökningar att 
det huvudsakligen utgår från rektorn men att lednings- och organisationsstrukturen kan främja 
ett framgångsrikt ledarskap. Undersökningarna visar också att ledarskapet i olika skolor har 
olika förutsättningar beroende på lokalsamhället, skolans traditioner och den dominerande 
kulturen. Utredaren skriver: 
 
Det finns inte ett speciellt sätt att utöva ledarskap som garanterat fungerar för alla rektorer i alla situationer. 
Ledarskapet måste alltid ta hänsyn till den kontext man har att verka inom, men bör innehålla de ovan angivna 
faktorerna för att ha goda förutsättningar för att bli framgångsrikt. Därför uttalar sig inte utredningen specifikt 
om hur alla ledare i skolan skall utöva sitt ledarskap.70 
 
Utredaren konstaterar också att för rektorer i framgångsrika skolor är det självklart att de 
måste ha mycket god kontroll över ekonomin som är ett av de viktigaste styrmedlen och att 
det inte står i motsatsförhållande till det pedagogiska ledarskapet. Han skriver: 
 
Det är fel att ställa ledarskapet för den pedagogiska verksamheten mot ledarskapet för ekonomi och 
administration och försöka att separera dem. Dessa tre områden för ledarskap förutsätter varandra och samspelar. 
Det finns många olika exempel på hur man kan förena ansvaret för dessa uppgifter genom att utnyttja sina 
samlade resurser på ett klokt sätt och delegera.71 
 
När det gäller organisationsstrukturen inom den enskilda skolan har utredningen i sin studie 
av framgångsrika skolor inte kunnat empiriskt belägga något samband mellan framgång, 
organisationsstruktur eller intern ledningsorganisation. Utredaren skriver: 
 
De framgångsrika skolorna uppvisar inte något gemensamt mönster som skiljer sig från kontrollskolorna. Det 
finns med andra ord inga enkla organisatoriska lösningar som Jag kan peka på som leder till bättre resultat.72 
 
Utredaren konstaterar dock att man inom de fristående skolorna har visat exempel på en 
organisation som gör att rektor på den enskilda skolan ”klarar det pedagogiska ledarskapet, 
ekonomi och administration på ett bra sätt” och vidare, att ledare av pedagogisk verksamhet 
och ledare inom andra områden har mycket att lära av varandra. 
 
Strax innan betänkandet om Skolans ledningsstruktur ovan blir färdigt  ger regeringen i juli 
2004 Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att utveckla innehåll och form för den statliga 
rektorsutbildningen i syfte att öka utbildningens effektivitet. Skälet var bl.a. att målgruppen 
för rektorsutbildningen har ökat samtidigt som omsättningen av rektorer och andra skolledare 
sedan flera år varit hög. Vad gäller innehållet i utbildningen fick Myndigheten i uppdrag att 
göra en översyn så att den  

                                                
69 a.a. s 102. 
70 a.a. s 115. 
71 a.a. s 115. 
72 a.a. s 116. 
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- bättre kan stärka rektorernas ansvar för övergripande mål,  
- ge rektorerna en fördjupad kunskap om skolans uppdrag,  
- stärka rektorerna i deras roll som chefer så att de härigenom blir bättre på att leda och 
utveckla verksamheten.  
 
Myndigheten fick också uppdraget att utreda hur rektorsutbildningen skall beakta rektors 
ansvar för  
- att motverka och förhindra kränkande behandling  
- bedömning och betygssättning  
- andra frågor om elevernas rättigheter  
- att driva jämställdhetsarbetet i skolan.73  
 
Förslag till nytt rektorsprogram 2006 
 
Myndigheten för skolutveckling överlämnade sin rapport ”REKTORSPROGRAMMET – ett 
nationellt program för utbildning av rektorer och stöd för rektorsfunktionen” till regeringen i 
mars 2006.74 I rapporten tar Myndigheten inledningsvis upp de förutsättningar man anser vara 
nödvändiga för att för att utbildningsprogrammet för rektorer skall kunna fungera som ett 
framgångsrikt stöd. Programmet måste 
- överensstämma med intentionerna i skolans styrsystem 
- tillvarata lokala och individuella utvecklingsbehov samt 
- stödja utvecklingen av ett effektivt skolledarskap. 
 
Det sistnämnda skall verksamt ”bidra till såväl skolans drift och myndighetsutövning som till 
skolans utveckling”.  Myndigheten betonar här med hänvisning till forskning vikten av ett 
framgångsrikt ledarskap i den komplexa skolorganisationen. Man skriver: 
 
Skolan som en komplex och politiskt styrd organisation ställer stora krav på ledarskapet. Forskning har under de 
senaste decennierna också samstämmigt påvisat ledarskapets betydelse för den enskilda skolans utveckling och 
hur ett framgångsrikt skolledarskap även påverkar elevernas prestationer.75  
 
Här framhålls särskilt vikten av att rektor är ”ett stöd för personalens utveckling” och kan 
”tydliggöra riktningen för den lokala organisationens utveckling” samt 
 
genom att omforma organisationen, genom t.ex. systematisk påverkan av skolkultur, genom kontinuerlig 
utvärdering av skolans resultat, genom skapandet av stödjande strukturer och samarbetsprocesser.76  
 
Myndigheten konstaterar även att erfarenheterna från Skolverkets utbildningsinspektion visar 
att rektor ofta behöver kunskaper om skolans regelverk vilket är viktigt för 
myndighetsutövningen och skolans likvärdighet. Man skriver: 
 
det regelverk som bland annat ska garantera en likvärdig skola. Detta pekar på ett uttalat behov att stärka rektors 
roll som myndighetsutövare, som en del i ett nationellt styrsystem där rektorsfunktionen har en mycket central 
position.77 
 

                                                
73 Regeringen, (2004). 
74 Myndigheten för skolutveckling, (2006). 
75 a.a. s 4. 
76 a.a. s 4. 
77 a.a. s 4. 
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Myndigheten för skolutveckling föreslår sammanfattningsvis ett statligt rektorsprogram med 
fyra grundläggande funktioner uppdelade i fem steg; 
 
1. Steg ett – erbjudande om stödinsatser i samband med rekrytering. 
2. Steg två och steg tre - ett program för grundutbildning av rektorer. Detta program riktar sig 
till ny tillträdda rektorer och består av två steg:  
- Steg två - ett obligatoriskt ettårigt steg med rektors myndighetsroll i fokus.  
Detta steg skall omfatta 
* Styrsystemet och dess innebörd innefattande skollag och skolförordningar,  
Barnkonventionen  samt lagar och förordningar som gränsar till utbildningsområdet. 
* Orientering om aktuella centrala avtal inom skolområdet.  
* Rektors myndighetsutövning och elevens rättssäkerhet innefattande jämställdhet,  
elevvårdsarbete,  kunskapssyn och bedömning,  rätt till stöd samt  kränkande behandling.  
* Innebörd och konsekvenser av kravet på kvalitetsredovisning. 
- Steg tre - ett erbjudande om deltagande i en tvåårig del med inriktning mot skolledning och 
skolutveckling. 
3. Steg fyra – stöd till skolutveckling genom kontinuerlig samverkan och kompetensutveckling 
med nationella och kommunala utvecklingsfrågor i fokus.  
4. Steg fem – erbjudande om en akademisk fördjupningsutbildning med inriktning mot 
skolledarskap och skolutveckling för rektorer som genomgått rektorsprogrammets steg två och 
steg tre.  
 
Myndigheten för skolutveckling ansvarar för samordning av genomförandet av 
rektorsprogrammens olika steg så att dessa kan bilda en helhet för den enskilda 
huvudmannen. Denna samordning sker genom en regelbunden s.k. ”skolledningsdialog” med 
kommunerna . 
 
 
Sammanfattande diskussion 1992 - 2006 
 
Min beskrivning och analys av hur begreppet pedagogiskt ledarskap hanterats av 
statsmakterna fram t.o.m. 1991 tyder på att begreppet efter nästan 40 år var på väg att fasas ut 
till förmån för skollagens skrivning ”att verka för att utbildningen utvecklas.” Min 
beskrivning av hur begreppet hanterats fr.o.m. 1992 visar att dock att pedagogiskt ledarskap 
har fortsatt att vara ett levande begrepp för rektorernas ledarskap. Redan i Skolverkets och 
regeringens förslag till den statliga rektorsutbildningen 1992 talade man om att utbilda 
rektorerna till "pedagogiska ledare" med ansvar för" den pedagogiska ledningen av 
verksamheten i skolan och att verka för att utbildningen utvecklas". Denna skrivning 
innefattar enlig min tolkning både pedagogiskt ledarskap och det nya, att ”utveckla 
utbildningen”. En annan tolkning kan vara att man här betraktar pedagogiskt ledarskap och 
”att verka för att utbildningen utvecklas” som synonyma begrepp. Detta skulle i så fall kunna 
vara en förklaring till varför man i Skolverkets måldokument 1993 talar om  rektors ansvar 
för ”den pedagogiska verksamhetens utveckling” och att ”utbildningen utvecklas kvalitativt”.  
Det sistnämnda tolkar jag som att det är en utveckling mot utbildningens kvalitativa (i motsats 
till kvantitativa) mål som avses. 
 
Även Skolverkets utvärderingsrapport 1993 visar att begreppet pedagogiskt ledarskap/ledning 
fortfarande är så pass levande att det skall utvärderas. Skolverkets bedömning av skolledarnas 
pedagogiska ledarskap/ledning visar att rektor har fått mer ansvar vilket medför att de 
ekonomiska och administrativa frågorna tar merparten av tiden till nackdel för det 
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pedagogiska ledarskapet. Skolverkets slutsatser pekar här på något nytt - nämligen att de 
ekonomiska frågorna förutom de administrativa tar tid från det pedagogiska ledarskapet. Det 
redovisade citatet78 från rektorn i samma rapport om att ansvar utkrävs av rektor om budgeten 
överskrids, medan om rektor bortprioriterar det pedagogiska ledarskapet är det ingen som bryr 
sig, kan enligt min tolkning, ses som ett exempel på den s.k. ”dubbla styrningen” där 
huvudmannen – kommunen - prioriterar att budgeten hålls medan staten prioriterar skolans 
utveckling mot de statliga målen – där rektors pedagogiska ledarskap anses avgörande. Detta 
tyder enligt min tolkning på, att det är staten som driver det pedagogiska ledarskapet medan 
kommunen driver och prioriterar det ekonomiskt- administrativa ledarskapet. 
 
I den nya läroplanen 1994 slås fast att rektor skall vara ”pedagogisk ledare för skolan”. Detta 
innebär enligt min tolkning att ansvara för ett ”nå de riksgiltiga målen”, upprätta lokal 
arbetsplan samt att följa upp och utvärdera skolans resultat i förhållande till målen på alla 
nivåer. Den följande skrivningen om att ”rektor har ansvar för skolans resultat och har därvid, 
inom givna ramar, ett särskilt ansvar för” –  en lista med tretton punkter –  kan tolkas på olika 
sätt. Efter en nära läsning av denna text kan man göra tolkningen att om ordet ”därvid” syftar 
på skolans resultat och om att ”nå de riksgiltiga målen” är liktydigt med resultatet blir listan 
en omfattande konkretisering av uppgifter i utövandet av rektors pedagogiska ledarskap. 
Denna tolkning kan relateras till skollagens skrivning om rektor och till tolkningen att 
målstyrning är att styra med mål. Om däremot ”resultat” relateras till ”inom givna ramar”,  
kan detta tolkas som att listan är en uppräkning av olika områden och uppgifter i allmänhet, 
som staten är intresserad av att rektor skall bevaka eller prioritera inom ramen för den 
kommunala budgeten.  
 
I Skolverkets utvärdering 1996 nämns inte begreppen pedagogiskt ledarskap eller pedagogiskt 
ledning. Rektors ledarroll beskrivs nu i form av att nå ”angivna mål”, ”ökat ansvar för 
kvalitetsutvecklingen i skolan” och ”att leda utvecklingsarbete”. Dessutom framlyftes igen 
rektors ”ekonomiska ansvar” på samma sätt som 1993. Man skriver: 

Kraven handlar om att förbereda och genomföra läroplansreformer på skolor, med de krav på 
pedagogisk utveckling som finns förknippade med dessa. Rektor förväntas också gå i spetsen för en 
anpassning av verksamheten till organisatoriska förändringar på kommun- och skolnivå. Exempelvis 
handlar det om att förvalta det ökade ekonomiska ansvar som en decentralisering av resurser kan 
medföra.79 

Efter en närläsning av texten är min tolkning av detta, att den första meningen 
handlar om rektors pedagogiska ledarskap i enlighet med skollagens skrivning om att 
utveckla utbildningen och läroplanens formulering om rektors pedagogiska 
ledningsansvar. Den andra och tredje meningen i citatet syftar på övriga 
rektorsuppgifter, som skall lösas inom ramen för den kommunala skolbudgeten dvs. 
de tidigare nämnda tretton punkterna i läroplanen om rektors särskilda ansvar. 

I Skolverkets särskilda granskning 1998 ägnas stort utrymme åt det pedagogiska 
ledarskapet genom studera hur rektor fullgör sin uppgift att vara både pedagogisk 
och administrativ ledare på skolan. Här är särskilt intressant att studera dels vilken 
utgångspunkt/idealbild skolverkets inspektörer har, därför att det kan ge svar på 
frågan vad inspektörerna menar med pedagogiskt ledarskap är och dels hur det skall 
utövas. Min sammanfattning av dessa utgångspunkter är följande: 

- Rektorns viktigaste arbetsuppgift är att leda skolans pedagogiska arbete 
- Pedagogisk ledning utövas i ett nära ledarskap,  
                                                
78 Skolverket, (1993) s 59. 
79 Skolverket, (1996) s 79. 
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- Nära ledarskap handlar om att genom iakttagelser i den undervisning som pågår få underlag 
för att aktivt på olika sätt stödja lärare i deras arbete 
- För att leda och utveckla arbetet i skolan krävs att rektorn har inblick i 
undervisningssituationen 
- Ledning av pedagogisk verksamhet handlar både om de långsiktiga strategiska och det 
operativa uppgifterna 
- Alla administrativa åtgärder i skolan bör ha ett pedagogiskt syfte som är överordnat det 
administrativa. 
 
Inspektörernas utgångspunkt är, enligt min tolkning, att pedagogiskt ledarskap och 
pedagogisk ledning är rektors viktigaste uppgift och att det handlar om att leda och utveckla 
arbetet i skolan. Det nya begreppet ”nära ledarskap” ger svar på frågan hur den pedagogiska 
ledningen skall utövas: i klassrummet och undervisningssituationen genom iakttagelser och 
aktivt stöd till läraren. Denna tolkning ligger nära både beskrivningen av skolledarens 
pedagogiska ledningsansvar tio år tidigare i prop. 1988/89, som tidigare redovisats och 
begreppet ”didaktiskt ledarskap”.80 
 
När det gäller förhållandet mellan det pedagogiska ledarskapet och det administrativa är det 
min tolkning att inspektörernas idealbild ligger nära den som presenterades av SIA-
utredningen 1974, dvs. att det pedagogiska ledarskapet innefattar en mängd olika uppgifter av 
mer eller mindre inslag av administration. Alla skolledaruppgifter blir därmed en del av det 
pedagogiska ledarskapet förutsatt att de utgår från läroplanens mål.  
 
Inspektörernas slutsatser är sammanfattningsvis att det nära ledarskapet och därmed även den 
pedagogiska ledningen saknas nästan helt i de granskade skolorna. Det innebär att rektorerna 
inte finns med på klassrumsnivå eller i undervisningen. När det gället att både vara 
pedagogisk och administrativ ledare, blir slutsatsen att rektors ledarskap handlar i stor 
utsträckning om administrativa insatser på organisationsnivå och om att leda eller delta i 
möten på gruppnivå med innehåll mest av administrativt och informativt slag och inte om 
måluppfyllelse. Den övervägande delen av rektorns arbete består av operativa kortsiktiga 
uppgifter. De långsiktiga strategiska uppgifterna kommer oftast hamnar i skymundan. 
 
Dessa slutsatser är enligt min tolkning mycket lika de som tidigare redovisade utredningar 
kommit fram till sedan 1961, Det som tillkommit och som är nytt är att även mängden av 
informationsmöten, elever med sociala och emotionella problem samt de operativa, ibland 
okvalificerade uppgifterna, nu också konkurrerar om tiden för den pedagogiska ledningen. En 
annan ny slutsats i rapporten, jämfört med tidigare utredningar/utvärderingar av det 
pedagogiska ledarskapet, är att den gjorda prioriteringen till de administrativa och 
operativa/okvalificerade och de sociala uppgifternas fördel i många fall är självvald av 
rektorerna. – En slutsats som ligger nära den forskning som konstaterat att rektors ledarskap i 
många fall mer handlar om att vara ”1:e handläggare” än verksamhetsansvarig och att detta 
kan bero på att så många skolledare varit internrekryterade från den egna skolan.81 
 
Den lösning på problemet, att ge rektor ”bättre möjligheter att prioritera det pedagogiska 
ledarskapet”, som presenteras i utvärderingen är av organisatoriskt slag – att tillsätta ”en 
kvalificerad tjänst vid sidan av rektorn - ett slags intendent - med ansvar för bl. a. 
administrativa och ekonomiska frågor”. Denna typ av lösning har tidigare presenterats av 

                                                
80 Grosin, (2003) s 144. 
81 Se Berg, (2003) s 199; Ekholm et. al.  (2000) s 108 ff.  
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andra tidigare redovisade utredningar men då med en lägre kvalificeringsgrad på 
handläggarnivå. Den föreslagna intendenttjänsten ”vid sidan av rektor” kan organisatoriskt 
tolkas som en befattning på stabsnivå under rektor vilket stödjer tolkningen att rektor ska 
prioritera det pedagogiska ledarskapet och att detta är överordnat det 
administrativa/ekonomiska. En annan tolkning är att intendenten är sidoordnad rektor på 
samma ledningsnivå vilket kan förstås så att de administrativa/ekonomiska frågorna är lika 
viktiga som de pedagogiska. Här är också intressant att notera att de ekonomiska frågorna 
lyfts fram som lika viktiga som de övriga administrativa. Utöver detta föreslår inspektörerna 
att en utredning tillsätts för att analysera ledningsstrukturerna, dvs. hur skolor organiserar sig.  
 
Innan denna inspektörsrapport slutförts överlämnar Utbildningsdepartementet sin 
expertrapport ”Lärande ledare”. Expertgruppens utgångspunkter är att rektor skall leda och 
utveckla verksamheten mot bättre måluppfyllelse genom att leda, stödja, inspirera och utmana 
medarbetarna – ett utvecklingsinriktat ledarskap dvs. i stort samma utgångspunkter som i de 
tidigare redovisade utredningar som förespråkat det pedagogiska ledarskapet. Nytt är att man 
nu inför begreppet ”utmanande ledarskap”.82 En annan nyhet är att rektors ansvar för elevers 
rättigheter och rektor som garant för en likvärdig utbildning betonas.   
 
I rapporten förekommer begreppet pedagogiskt ledarskap/pedagogisk ledning endast vid ett 
tillfälle och det handlar då om rektorer och lärare samt elevernas lärande. Man skriver: 
 
Expertgruppen anser att skolan behöver utvecklas till en lärande organisation där rektorers och lärares 
pedagogiska ledning står i fokus och koncentreras på skolornas huvudprocess - elevernas lärande.83 
 
Min tolkning av texten är, att i förhållande till tidigare genomförda utredningar, kopplas 
begreppet pedagogisk ledning nu av expertgruppen till begreppet ”lärande organisation”84. 
Utövare är både rektorer och lärare som skall koncentrera den pedagogiska ledningen till att 
utveckla elevernas lärande. I fortsättningen talas det inte om pedagogiskt ledarskap eller 
pedagogisk ledning utan istället om ett ”demokratiskt, lärande och kommunikativt ledarskap” 
hos rektor – ett ”lärande ledarskap”– som enligt min tolkning, handlar om ”ledning av den 
pedagogiska verksamheten”. Det lärande ledarskapet kopplas till ett ”framgångsrikt 
ledarskap” som handlar om att ”styra genom uppdrag” för att ”förverkliga pedagogiska 
intentioner”. 
 
Även expertgruppen tar upp frågan administration kontra ett lärande ledarskap och 
konstaterar att administrativa frågor inte får ta sådant utrymme av rektors tid, att ”det 
dominerar på bekostnad av ledningen av den pedagogiska verksamheten”.  Det sistnämnda 
uttalandet stödjer min tidigare tolkning att expertgruppen ersatt pedagogiskt ledarskap med 
lärande ledarskap. I rapporten har expertgruppen i övrigt konsekvent bytt ut prefixen i andra 
begrepp mot lärande eller lär. – T.ex. klassrum – rum för lärande, arbetslag – lärlag etc.85 
 
En annan intressant skrivning i expertgruppens rapport är den, där man tydligt markerar att 
det är en stor skillnad mellan att vara rektor i en politiskt styrd organisation som skolan och 
att vara chef inom näringslivet. De olika förutsättningarna att ”tillfredställa behov hos 
samhället och enskilda medborgare” respektive ”ekonomisk lönsamhet” ställer olika krav på 

                                                
82 Jfr Scherp, (1998). 
83 Utbildningsdepartementet, (2001) s 11. 
84 Se t.ex Senge, (2001). 
85 Se Svedberg, (2003). 
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ledarskapet och gör dem inte jämförbara. Samma ställningstagande gör man i en annan 
parallellt gående departementsutredning om skolans styrning.86 
 
I den senaste stora utredningen ”Skolans ledningsstruktur” 2004 nämner utredaren att 
rapporten lärande ledare finns och i stort vad den kommit fram till men tar inte vidare upp det 
”demokratiska, lärande och kommunikativa ledarskapet”, ”lärande ledarskap” eller 
”utmanande ledarskap”. Däremot tar han upp ”framgångsrikt ledarskap”87 och 
”helhetsorienterat ledarskap” och vidareutvecklar dessa.  ”Pedagogiskt ledarskap” behandlas 
även och diskuteras i relation till administrativt och helhetsorienterat ledarskap. 
 
Utredarens utgångspunkt är att ledarskapet på den enskilda skolan har stor betydelse för 
resultat och måluppfyllelse. Särskilt skolans resultat betonas i utredningen speciellt i 
förhållande till den enskilda skolans styrning och ledning, vilket också är utredarens kriterier 
för en ”framgångsrik skola”.88 Vilket resultat som avses framgår inte direkt men min tolkning, 
utifrån de slutsatser som utredaren kommer fram till, är att det gäller såväl skolans 
kunskapsresultat i förhållande till kunskapsmålen som skolans ekonomiska resultat i 
förhållande till skolans budget/ekonomiska ramar. 
 
En förutsättning för en framgångsrik skola är enligt utredaren ett framgångsrikt ledarskap. 
Detta begrepp har i denna utredning inte samma innebörd som tidigare redovisats i rapporten 
”Lärande ledare”.  Det framgångsrika ledarskapet handlar här om ett helhetsinriktat ledarskap 
där rektor klarar av att dels hantera den professionella och politiska styrningen och dels det 
dubbla ansvaret som administratör/ekonomiansvarig och "pedagogisk ledare". Särskilt viktigt 
är att rektor har ”kontroll över ekonomin och att detta är en viktig del också i ledarskapet för 
den pedagogiska verksamheten.” Utredarens sätt att uttrycka sig om de rektorer som klarar av 
detta som ”duktiga” och konstaterandet att de fristående skolorna visat exempel på rektorer 
som ”klarar det pedagogiska ledarskapet, ekonomi och administration på ett bra sätt” visar, 
enlig min tolkning, att detta är utredarens sätt att beskriva ett ”framgångsrikt ledarskap. 
Resonemanget påminner, enligt min uppfattning, om Skolverkets skrivningar 1993 om den 
fjärdedel av rektorerna på kommunala skolor som lyckats ta ansvar för både administrationen 
och undervisningsfrågorna.89 
 
Det ”framgångsrika ledarskapet” tas även upp i förslaget till ett nationellt utbildningsprogram 
för rektorer 2006 med hänvisning till att forskning ”samstämmigt påvisat ledarskapets 
betydelse för den enskilda skolans utveckling och hur ett framgångsrikt skolledarskap även 
påverkar elevernas prestationer”.90 Det framgångsrika skolledarskapet kopplas av 
myndigheten till ”effektivt skolledarskap” – ett nytt begrepp - som handlar om skolans drift, 
myndighetsutövning, skolutveckling, skolans resultat och utvärdering. Den obligatoriska 
ettåriga grundutbildningen fokuseras dock i huvudsak på rektors myndighetsutövning, elevens 
rättsäkerhet och kvalitetsredovisning, där rektor ses som en garant för skolans likvärdighet. 
Skolutveckling erbjuds först i steg 3 – 5 som en frivillig del i utbildningen. 
 
I förslaget nämns inte begreppen pedagogiskt ledarskap eller pedagogisk ledning och inte 
heller något av begreppen ”lärande ledarskap”, ”demokratiskt, lärande och kommunikativt 
ledarskap”, ”utmanande ledarskap”, ”helhetsinriktat ledarskap” eller ”nära ledarskap”. 
                                                
86 Utbildningsdepartementet, (2001); Se även Nestor, (2005). 
87 Jfr Persson, (2003) s 33ff. 
88 Jfr Grosin, (2003) s 137ff. 
89 Skolverket, (1993) s 58. 
90 Grosin, (2003). 
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Kanske detta är uttryck för att begreppen av Myndigheten betraktats som ”modeflugor” eller 
därför att frånvaron av dessa begrepp signalerar en från staten helt ny inriktning på 
rektorernas ledarskap och utbildning? 
 
 
AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Vad är då rektors pedagogiska ledarskap i den mål- och resultatstyrda skolan?  
 
En närläsning av de redovisade dokumenten visar på att en mängd olika begrepp används med 
anknytning till pedagogiskt ledarskap både språkligt och innehållsmässigt. Om jag analyserar 
de olika begrepp som använts i de officiella dokumenten mellan 1992 – 2006, finner jag att de 
kan kategoriseras utifrån två grundläggande tolkningar av begreppet pedagogiskt ledarskap 
beroende på var man lägger tyngdpunkten i begreppet. Om tyngdpunkten läggs på ordet 
ledarskap kan pedagogiskt ledarskap tolkas som ledarskap för en pedagogisk verksamhet. 
Med den tolkningen gäller begreppet endast för pedagogisk verksamhet som skolan. Det 
betyder att den definition på pedagogiskt ledarskap som jag tidigare introducerat i denna 
rapport idag kan formuleras på följande sätt: 
 
Pedagogiskt ledarskap är ledarskap för en pedagogisk verksamhet, dvs. det inflytande som en 
ledare för en pedagogisk verksamhet utövar i förhållande till pedagogerna/lärarna genom 
olika handlingar, som syftar till att påverka dem att utveckla undervisningen / lärandet i 
enlighet med de mål och riktlinjer som anges i verksamhetens styrdokument. Följaktligen 
betyder pedagogisk ledare med samma tolkning att vara ledare för en pedagogisk verksamhet, 
dvs. ledare för pedagogerna/lärarna eller att leda pedagogerna/lärarna i verksamheten. 
 
Mot bakgrund av att begreppet pedagogiskt ledarskap under lång tid har drivits av 
statsmakterna, dess myndigheter och i viss mån även kommunerna91 och endast riktat sig till 
skolan, är det min uppfattning att det är denna betydelse som åsyftas i de studerade 
dokumenten. 
 
Definitionen ovan på det pedagogiska ledarskapet är, enligt min tolkning, ett 
utvecklingsinriktat ledarskap med två huvudinriktningar: 
 
Det statliga uppdraget för rektor. 
I detta innefattas följande begrepp och uttryck från de studerade dokumenten: 
- Nationella målen, måluppfyllelse, utvärdering, ansvar för skolans resultat 
- Verka för att utbildningen utvecklas 
- Leda och utveckla verksamheten 
- Utveckling av skolverksamheten 
 
Rektors uppdrag på skol- och klassrumsnivå 
I detta innefattas följande begrepp och uttryck från de studerade dokumenten: 
- Leda skolans pedagogiska arbete 
- Leda det pedagogiska utvecklingsarbetet 
- Leda utvecklingsarbete i den pedagogiska verksamheten 
- Driva de pedagogiska frågorna 
- Pedagogiska verksamhetens utveckling 
- Pedagogisk utveckling 
- Utveckling av den pedagogiska verksamheten 

                                                
91 Nestor, (1993); (1995b). Se även Utbult, (2004) s 81. 
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Om tyngdpunkten i pedagogiskt ledarskap istället läggs på ordet pedagogisk kan pedagogiskt 
ledarskap och pedagogisk ledare tolkas som att leda på ett pedagogiskt sätt, dvs. hur ett 
ledarskap kan utövas. Med denna tolkning gäller pedagogiskt ledarskap för vilken verksamhet 
som helst. I det fall det handlar om att leda vuxna kan man tala om ett vuxenpedagogiskt 
sätt92. 
 
Begrepp och uttryck som kan hänföras till denna tolkning förekommer sparsamt i de 
studerade statliga dokumenten. Exempel: 
- Stödja och ge återkoppling 
- Ta aktiv del och stödja personalens arbete 
- Att entusiasmera och motivera 
 
Att uttryck, som dessa, inte förekommer så ofta i de statliga dokumenten kan  ha sin 
förklaring i att staten har en annan tolkning. Men många skolledare och framför allt lärare 
tolkar pedagogiskt ledarskap som att leda på ett pedagogiskt sätt.93 I handbokslitteratur för 
(skol)ledare förekommer denna tolkning i flera böcker.94 Exempelvis Their95 ser det 
pedagogiska ledarskapet som ett modernt ledarskap som präglas av och förverkligas med 
vuxenpedagogisk metodik och som bör tillämpas i alla typer av lärande organisationer. Den 
pedagogiska ledarrollen kan enligt Their liknas vid lärarens, pedagogens, roll där ledaren själv 
är delaktig i lärprocessen och delar med sig av sin kunskap i en rik flervägskommunikation 
där ledaren hela tiden samverkar med medarbetarna, är nära dem, lyssnar, frågar, lär, talar, 
följer upp och ger snabb återkoppling, men också ställer krav och uttalar förväntningar. Den 
pedagogiska ledaren är själv ett föredöme för den pedagogiska processen i arbetet, utgår från 
människorna och månar därför om de anställdas och kundernas inre hälsa. 
 
Hur skall då begreppet pedagogisk ledning tolkas? 
 
På det sätt begreppet används i de studerade texterna ser jag flera möjliga tolkningar.  En där 
man använder pedagogisk ledning som synonymt med pedagogiskt ledarskap och en annan, 
där man menar ledning av pedagogisk verksamhet i en kollektiv eller samlad bemärkelse. En 
tredje tolkning är att begreppet pedagogisk ledning står för en funktion i skolverksamheten – 
ett övergripande specialkunnande i pedagogiska frågor på ledningsnivå. En sådan funktion 
kan innehas av en befattningshavare i ledningen som ska fungera som ledare för pedagogerna 
eller en ”chefspedagog”,  på samma sätt som man talar om ”chefsekonom” i näringslivet. Om 
det är flera skolledare som delar på funktionen blir pedagogisk ledning ett uttryck för det 
samlade specialkunnandet.  
Enlig min uppfattning finns det mycket som talar för att statsmakterna i sitt tal om pedagogisk 
ledning syftar på denna funktion. Ett exempel är de krav som under lång tid funnits på 
pedagogisk utbildning eller insikt samt skyldighet att undervisa för skolledarna. 
 
Mot bakgrund av ovanstående redovisning och diskussion kan skolledarskapet i den mål- och 
resultatstyrda skolan med figur 1 som utgångspunkt idag beskrivas i nedanstående figur som 
skall ses som en idealtypsmodell. 
 
 

                                                
92 Thier, (1996). 
93 Se Nestor, (1993); (1995b). 
94 Se t.ex. Maltén, (2000). 
95 Thier, (1996); jfr Ahrenfelt, (2001). 
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     Rektor 
 
 
              SOCIALT                  PEDAGOGISKT                  ADMINISTRATIVT 
           LEDARSKAP                   LEDARSKAP                     LEDARSKAP 
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       - Relationsfrågor        - Utvecklingsarbeten i den               - Organisation 
           pedagogiska verksamheten 
         - Fortbildning/                                 -  Budget 
           kompetensutveckling 
                                   -  Ekonomi 
 
 
 

UTVÄRDERING / UPPFÖLJNING / KVALITETSREDOVISNING 
 
 
 
Figur 2. Ledarskap i skolan/skolledarskap. 96 
 
Som framgår av figuren är det inte några ”vattentäta skott” mellan de olika ledarskapen utan 
de kan överlappa varandra i olika frågor.  Detta åskådliggörs på ett annat sätt i figur 3. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
96 Efter Nestor, (1993); (1996b); (1999). 
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Figur 3. Integrerande ledarskap i skolan 
 
Hur skall då i det här sammanhanget det förhållandevis ”nya” begreppet framgångsrikt 
ledarskap tolkas?  
 
Då det i de studerade dokumenten finns olika skrivningar för detta är det ännu så länge, enligt 
min uppfattning, svårt att göra en rimlig tolkning. Det behövs ytterligare underlag för att 
kunna göra detta.  En preliminär tolkning av begreppet utifrån de olika skrivningarna som 
redovisats är, att begreppet skall kunna tolkas utifrån vad varje enskild mottagare uppfattar 
vara framgångsrikt eller positivt i ett ledarskap, dvs.  ”det goda ledarskapet” i olika 
bemärkelser och utifrån olika utgångspunkter. Exempel på det ”goda” ledarskapet skulle med 
de skrivningar som hittills förekommet i de studerade statliga dokumenten kan vara något 
eller flera av följande ledarskap: 

- demokratiskt, 
- lärande 
- effektivt 
- resultatinriktat 
- utvecklingsinriktat 
- framgångsrikt  
- pedagogiskt ledarskap. 



 35 

 
Om begreppet framgångsrikt ledarskap blir lika livskraftigt som pedagogiskt ledarskap eller 
visar sig vara en modefluga får framtiden utvisa. 
 

 
Rektors pedagogiska ledarskap i ett organisationsperspektiv 
 
Flera skolforskare97 har sedan mitten av 1980-talet intresserat sig för den pedagogiska 
ledningen/pedagogiska ledarskapet för skolledare, särskilt rektorer. 
 
I forskningen återkommer flera faktorer som anses kunna främja det pedagogiska ledarskapet. 
En sådan faktor är att skapa tid genom att avlasta rektorerna ett antal administrativa och 
ekonomiska rutinuppgifter. En annan faktor som framkommit är utbildning inom de områden 
man känner sig mest osäker inför, d.v.s. samtal och bedömning av den pedagogiska 
verksamheten samt hur man som skolledare skall kunna hålla sig ajour med pedagogisk 
forskning och kunna ta upp den till diskussion med lärarna. Här framskymtar även en tvekan 
om legitimiteten att vara pedagogisk ledare inom dessa områden. Skolledarna synes leva med 
ett ständigt tidsunderskott, sannolikt skapat av egna och andras förväntningar på en ledarroll, 
som är komplex genom att den är sammansatt av administrativt, socialt och pedagogiskt 
ledarskap i ett kommunalt och statligt styrsystem. 
 
Mot bakgrund av detta kan man ställa sig frågan om det överhuvudtaget är möjligt för en 
skolledare att utöva pedagogiskt ledarskap/ledning på ett tillfredsställande sätt? 
 
Den frågan är berättigad att ställa med tanke på att man från statens sida under drygt 50 år 
hävdat att detta är en av skolledarens viktigaste uppgifter. Statens utredningar och 
utvärderingar, som redovisats i denna studie, och även forskning har dock vid ett flertal 
tillfällen konstaterat att skolledarna inte lyckats tillfredsställande med den pedagogiska 
ledningen, särskilt vad gäller att utveckla den pedagogiska verksamheten. I senare 
undersökningar konstateras dock att vissa rektorer lyckats driva en utveckling av de 
pedagogiska verksamheten på ett framgångsrikt sätt.98  Det går dock inte att finna någon 
generell orsak till detta vad gäller rektors sätt att leda eller någon särskild 
organisationsstruktur eller ledningsorganisation. 
 
Sammanfattningsvis skulle man kunna säga, utifrån det som framkommit i forskning och 
statliga utredningar, att det är möjligt att utöva ett framgångsrikt pedagogiskt ledarskap. 
Förutsättningen att skolledaren är nära verksamheten, har en positiv inställning till 
pedagogiskt ledarskap särskilt i undervisningsfrågor, har förmågan att få rätt balans mellan de 
i skolledarrollen ingående tre ledarskapen särskilt administration/ekonomi och pedagogiskt 
ledarskap – samt att skolkulturen och organisationsstrukturen är gynnsam. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
97 Se t.ex. Ståhammar, (1984); Berg, (1990, 1995, 2003); Nestor, (1993, 1996b, 1997a,b, 1999). 
98 Skolverket, (1993); SOU 2004: 116. 
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Hur kan organisationsstrukturen bli ett stöd för rektors pedagogiska ledarskap? 
 
Det finns idag, som framgått av denna rapport, inte några studier där man med säkerhet kan 
påstå att en viss typ av organisation generellt kan garantera ett framgångsrikt pedagogiskt 
ledarskap. Det finns dock tecken som tyder på att ett nära ledarskap där ledaren muntligt och 
ofta kan kommunicera med personalen är ett nödvändigt villkor. I övrigt kan 
ledningsorganisationen vara en stödjande faktor för rektor och ha en viss betydelse för hur 
skolkulturen99 och förändringsklimatet utvecklas på skolan. 
 
En avgörande fråga i det här sammanhanget är, enligt min uppfattning, rektors inställning till 
det pedagogiska ledarskapet och intresse att vilja delegera uppgiften. Det sistnämnda är 
intressant i det fall rektor själv, av olika skäl, personligen inte vill eller kan engagera sig i den.  
I det följande avsnittet ges med detta som utgångspunkt några exempel på organisatoriska 
modeller i stora drag hur en ledningsorganisation kan utformas på grundskolan med fokus på 
det pedagogiska ledarskapet och den pedagogiska ledningen. En förutsättning är att rektor har 
mandat att själv fatta beslut om ledningsorganisationen på skolan. Alternativt att kommunen 
bestämmer en modell som ska gälla för den kommunala skolverksamheten. Modellerna 
bygger på två utgångspunkter: 
  

1. Rektor är chef för skolverksamheten och vill personligen vara pedagogisk ledare, dvs 
själv leda pedagogerna och det pedagogiska utvecklingsarbetet.  

2. Rektor är chef för skolverksamheten och vill ha endast det övergripande ansvaret för 
den pedagogiska verksamheten. 

 
 
Organisationsmodell 1. Rektor som pedagogisk ledare. 
 
 
 
 
      
       
      
      
 
 
Modell 1 innebär att  
- Rektor utövar personligen det sociala, pedagogiska och administrativa ledarskapet. 
- Rektor utövar själv även det pedagogiska ledarskapet som är direkt kopplad till utveckling 
av den pedagogiska verksamheten (t.ex. lärarnas/pedagogernas  kompetensutveckling, 
fortbildning , modern pedagogisk forskning, pedagogiskt utvecklingsarbete samt att med 
läraren/pedagogen  samtala om undervisningen och den aktuella inlärningssituationen) 
- I den mån det är nödvändigt för att skapa tid för det pedagogiska ledarskapet delegeras 
uppgifter till ev. bitr. rektor eller befintlig administrativ personal och/eller lärare. 
 
 
 
                                                
99 Se Berg, (1999). 
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Organisationsmodell 2. Rektor som pedagogisk ledare. 
 
 
 
 
    
    
 
 
 
 
 
 
Modell 2 innebär att  
- Rektor utövar personligen det sociala och pedagogiska ledarskapet. 
- Rektor utövar själv även det pedagogiska ledarskapet som är direkt kopplat till den 
pedagogiska verksamheten och den pedagogiska utvecklingen. 
- En eller flera kvalificerade administrativa handläggartjänster för skolan inrättas för att sköta 
administration/ekonomi.  
 
 
Organisationsmodell 3. Rektor som pedagogisk ledare. 
 
 
 
 
    
    
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
Modell 3 innebär att  
- Rektor utövar personligen det pedagogiska ledarskapet som är direkt kopplat till den 
pedagogiska verksamheten och den pedagogiska utvecklingen.  
- En eller flera kvalificerade personaladministrativa handläggartjänster för skolan inrättas för 
att sköta administration, ekonomi och personaladministrativt arbete. 
- Rektors uppgift blir t. ex att leda projektgrupper bestående av ev. 
projektledare/utvecklingsledare, intresserade lärare och ev. elever. Projektgruppernas uppgift 
blir t.ex. att utveckla den pedagogiska verksamheten. 
- Rektor och ev. bitr. rektor och projektledare utgör skolans pedagogiska ledning.  
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Organisationsmodell 4. Rektor som chef för en skolverksamhet. 
 
 
 
 
    
    
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
Modell 4 innebär att  
- Rektor inte själv operativt utövar det pedagogiska ledarskapet som är direkt kopplat till den 
pedagogiska verksamheten annat än den som kan hänföras till det administrativa och sociala 
ledarskapet (t.ex. tjänstefördelning, schemaläggning, organisation, resursfördelning samt föra 
personliga samtal med personalen) 
- En särskild utsedd pedagogisk ledare/bitr. rektor/ utvecklingsledare för skolan får ansvar för 
det pedagogiska ledarskapet som är direkt kopplat till den pedagogiska verksamheten och den 
pedagogiska utvecklingen. 
- Den pedagogiska ledaren skall finnas i verksamheten och t. ex leda projektgrupper 
bestående av ev. projektledare/utvecklingsledare, intresserade lärare och ev. elever med 
uppgift att utveckla den pedagogiska verksamheten. 
- Den pedagogiska ledaren utgör ev. tillsammans med rektor och ev. 
projektledarna/utvecklingsledare skolans pedagogiska ledning. Den pedagogiska ledaren bör 
ha en egen budget för pedagogisk utveckling, men inte belastas med annan administration, ha 
en tidsbegränsad projektanställning samt ingå i skolans ledningsgrupp. 
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Organisationsmodell 5. Rektor som chef för en skolverksamhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell 5 innebär att  
- Rektor utövar personligen det administrativa och sociala ledarskapet. 
- Rektor inte själv operativt utövar det pedagogiska ledarskapet som är direkt kopplat till den 
pedagogiska verksamheten annat än det som kan hänföras till det administrativa och sociala 
ledarskapet 
- Flera särskilt utsedda pedagogiska ledare/bitr. rektor/utvecklingsledare/arbetslagsledare får 
ansvar för det pedagogiska ledarskapet som är direkt kopplat till den pedagogiska 
verksamheten och den pedagogiska utvecklingen. Alternativt vägleder lärarna/pedagogerna 
varandra inom arbetslaget. Den pedagogiska ledaren skall finnas i verksamheten och leda 
projektgrupper bestående av intresserade lärare och ev. elever eller arbetslag. 
Projektgruppernas/arbetslagens uppgift blir t.ex. att utveckla den pedagogiska verksamheten 
- De pedagogiska ledarna utgör ev. tillsammans med rektor och ev. bitr. rektor och skolans 
pedagogiska ledning. 
- De pedagogiska ledarna bör inte belastas med administration, ha en tidsbegränsad 
projektanställning samt ingå i skolans ledningsgrupp tillsammans med rektor. 
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Pedagogisk ledning och skolans matrisorganisation 
 
De fem exemplen på organisationsmodeller som presenterats ovan är ett sätt att åskådliggöra 
det pedagogiska ledarskapet i en traditionell hierarkisk organisationsmodell med 1-3 
ledningsnivåer. Ett annat sätt att beskriva en skolas organisation är med hjälp av den s.k. 
matrismodellen. Matrisorganisationen är en kombination av den traditionella hierarkiska 
organisationsstrukturen och specialistkompetens i form av funktioner som korsar varandra. 
 
I figur 4 – 6 illustreras hur en grundskola organiserades före 1992 och efter. Syftet med detta 
är att ge ett alternativt perspektiv på bl.a. det pedagogiska ledarskapet/pedagogiska ledningen 
plats i en grundskolas organisation. 
 
 
 
 Skolans verksamhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 4. En grundskola som en funktionsorganisation före 1992 
 
 
Funktionerna utgörs här t.ex. av fortbildning, schemaläggning, tjänstefördelning, lokalfrågor, 
hemspråksundervisning, statsbidrag etc. Vad gäller pedagogisk ledning är den funktionen i 
det här exemplet uppdelad på låg- och mellanstadiet (rektor) och högstadiet (studierektor). I 
staben finns specialister för elev- och skolhälsovård som kurator, skolpsykolog, skolsköterska 
och skolläkare samt SYO, etc. Studierektor (liksom staben) har ett funktionsansvar. Rektor är 
chef. Lärare med specialfunktioner är skyldiga att fullgöra bl.a. arbetsuppgifterna att 
 

1. Leda den pedagogiska planeringen i ett eller flera ämnen. 
2. Lämna lärare råd och anvisningar. 
3. Handleda mindre erfarna lärare. 
4. Främja lärares fortbildning.100 

 
                                                
100 SFS 1981:986. 
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– uppgifter som tidigare fullgjordes av huvudlärare och som kan betraktas som en begränsad 
del av grundskolans pedagogiska ledning. Vissa specialfunktioner omfattade ansvar för 
ämnesinstitutioner– uppgifter som tidigare också fullgjordes av huvudlärare. 
 
I samband med grundskolans kommunalisering 1992 togs det statliga regelverket för 
grundskolans organisation bort och mål- och resultatstyrning infördes. I figur 5 nedan visas 
bilden av en grundskola efter 1992 som i stället har organiserat sig som en 
arbetslagsorganisation. 
 
 
        Skolans verksamhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
Figur 5. En grundskola som arbetslagsorganisation. 
 
I arbetslagsorganisationen har arbetslagsledarna ett ansvar för olika arbetslag och ibland ett 
personalansvar och/eller ekonomiansvar. De kan ansvara även för ett antal av de tidigare 
nämnda funktionerna som t.ex. pedagogisk ledning, men då inom sitt eget arbetslag. I staben 
kan finnas bitr. rektor och vissa specialister som t.ex. skolsköterska och IT-ansvarig, som 
fullgör uppgifter som inte ligger på arbetslagsledarna eller skolledarna.  
 
På många grundskolor har vi idag en matrisorganisation där arbetslagsorganisationen 
kombineras med en funktionsorganisation. Detta illustreras i figur 6. 
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       Skolans verksamhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Figur 6. Grundskolan som matrisorganisation. 
 
I matrisorganisation finns under rektor arbetslagsledare som leder och/eller samordnar 
verksamheten i resp. arbetslag (eller motsvarande). I staben finns i stort sett samma 
specialister som i arbetslagsorganisationen med tillägg av nya, som t.ex. ekonom och 
specialpedagog. I funktionsorganisationen finns de traditionella funktionerna samt några 
tillkommande eller som bytt beteckning: schemaläggning, tjänstefördelning, 
kompetensutveckling, gemensamma studiedagar, lokaler, psykosocial arbetsmiljö, vissa 
elevvårdsfrågor, modersmålsundervisning, skolutveckling – funktioner som oftast sköts av 
rektor och bitr. rektor. Övriga funktioner som ämnen och institutioner som tidigare sköttes av 
huvudlärare/ lärare med specialfunktioner handhas numera kollektivt av arbetslaget, 
arbetslagsledare eller lärare med ämnesansvar.  
Under de senaste åren har funktionerna kompletterats med ett antal övergripande 
stödfunktioner på grund av bl.a. statliga och kommunala beslut/avtal som t.ex. IT, 
rehabilitering, utvecklingssamtal, kvalitetsredovisning och marknadsföring. Vissa av dessa 
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stödfunktioner fullgörs av specialister i staben, andra läggs hos rektor, biträdande rektor eller 
hos en eller flera av arbetslagsledarna som en funktion. Andra genomförs som projekt med 
särskilt utsedda projektledare eller samordnare av olika slag. Det betyder att de sex olika 
funktionerna i figur 6 i praktiken är betydligt flera på en stor grundskola.  
 
Vad gäller den pedagogiska ledningen kan den som funktion inom ramen för 
matrisorganisationen organisatoriskt utövas antingen horisontellt eller vertikalt eller både ock. 
Arbetslagsledare kan ha den funktionen inom sitt ansvarsområde. Alternativt kan en särskild 
utsedd pedagogisk ledare eller en bitr. rektor (enligt modell 4 och 5) ha den funktionen för 
hela skolan. En annan variant är att rektor innehar funktionen i enlighet med de tidigare 
redovisade modellerna 1-3. 
 
 
Avslutande reflektioner 
 
Avslutningsvis kan man fundera över, varför begreppen pedagogisk ledarskap och pedagogisk 
ledning har kunna vara aktuella under så lång tid – som ett uttryck för ett av statsmakterna 
önskvärt ledarskap – trots att man kunnat konstatera att det gång på gång visat sig vara ett 
svåruppnåeligt ledningsideal?  
 
Denna studie ger inte ett direkt svar på den frågan men från den forskning som genomförts i 
andra sammanhang pekar sammanfattningsvis på några faktorer som kan ha betydelse i 
sammanhanget: 
 
- Skolöverstyrelsen och Skolverket har, som ansvariga och utförare av den statliga 
rektorsutbildningen och ansvariga för utvärderingarna av skolledarnas pedagogiska ledarskap 
tagit på sig uppgiften att hålla begreppet levande .101  
 
- Handlednings- och handbokslitteratur om ledarskap i skolan riktade till skolledare med 
uppfattningar om vad det pedagogiska ledarskapet är och hur det skall utövas.102 
 
- Pedagogiskt ledarskap har varit en viktig del i professionaliseringssträvanden av 
skolledaryrket från olika intressenter, särskilt skolledarnas fackliga organisationer.103  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
101 Nestor, (1993). 
102 Se t.ex. Their, (1996); Dahlgren & Ericksson, (1989); (Maltén, (2000). 
103 Se Lundgren, (1986); Berg, (1990); Nestor, (1993); Ullman, (1997. 
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