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att bidra till en fördjupad och mer utvecklad kunskap om samt en problematisering av rektors pedagogiska ledarskap.
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Abstract
Ståhlkrantz, Katarina (2019). Rektors pedagogiska ledarskap – en kritisk
policyanalys (Principal´s pedagogical leadership – A critical policy analysis),
Linnaeus University Dissertations No 342/2019. ISBN: 978-91-88898-29-6
(tryckt), 978-91-88898-30-2 (pdf). Written in Swedish.
The pedagogical leadership is regarded as the most significant of the
principal´s duties. Because there is no clear definition of pedagogical
leadership as a concept, it may be difficult for the principal to know how to
practice it. Various versions of the concept’s meaning are currently
circulating, in turn offering different norms to relate to and act upon. This
doctoral thesis takes its point of departure from the policy proposal of a
Rektorslyft in the Swedish national budget of 2011, as a solution to the
problem that principals were not considered to be good enough pedagogical
leaders. The study is designed as a critical policy analysis, with a curriculum
theory framework and a critical interpretative perspective. The critical
approach is directing focus towards the steering of the school. Further, a
poststructuralist perspective adds a discursive approach to the study. The
empirical material consists of a selection of official education policy
documents, mainly governmental official reports. The aim of the study is to
examine and analyse how the pedagogical leader is discursively constructed in
official education government documents, what changes and stabilities can be
distinguished in these discursive constructions over time and how these can be
understood and explained. Bacchi´s WPR-method and Foucault´s genealogy is
used as a methodological framework for the text analysis. The result shows six
discursive breakpoints in the construction of the pedagogical leader from the
1950s to 2010s. These breakpoints have a close relationship to changes in
school steering. Principals’ pedagogical leadership can therefore be regarded
as a policy to legitimise new steering reforms. The result further indicates that
principals from the 1950s to 2010s were given a clearer personal responsibility
within the pedagogical leadership. The changes identified through the critical
policy analysis can be explained by the context and policy streams. The text

analysis also indicated stabilities in the discursive construction of the
pedagogical leader. These stabilities can be explained by traditions and school
structures. Hopefully, this study has contributed to a better and deepened
understanding of principals’ pedagogical leadership, as well as have given the
concept an empirical and theoretical basis.
Keywords: Change, critical policy analysis, curriculum theory, genealogy,
pedagogical leader, pedagogical leadership, policy, principal, stability, WPR.
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Kapitel 1 - Inledning
Samtidigt som jag påbörjade mina forskarstudier hösten 2011 startade den
statliga forbildningssatsningen Rektorslyftet på olika universitet och högskolor
runt om i Sverige. Eftersom jag både före min forskarutbildning och parallellt
med den har arbetat som tjänsteman på huvudmannanivå i kommunala
skolförvaltningar, först som utvecklingschef och därefter som skolchef, har jag
på nära håll följt reformförslaget om ett Rektorslyft från initiering till
genomförande. Förslaget om ett Rektorslyft presenterades i 2011 års
budgetproposition (Prop. 2010/11:1), som en åtgärd för att stärka det
pedagogiska ledarskapet i skolan. När det sedan fattades beslut om
propositionen fick Skolverket uppdraget (U2011/1195/S) att genomföra
Rektorslyftet, som en fortbildning på akademisk nivå med styrnings- och
ledarskapsfrågor i fokus. Skolverket gavs även i uppdrag att formulera mål för
utbildningen. Både i propostionstexten och i regeringsuppdraget till
Skolverket lyftes det pedagogiska ledarskapet fram som det viktigaste i
rektorns uppdrag. Samtidigt framgick det med all tydlighet att rektors
pedagogiska ledarskap sågs som ett problem, eftersom rektorerna inte ansågs
leva upp till förväntningarna på det pedagogiska ledarskapet. Det är detta
upplevda problem, som tillsammans med förslaget om ett Rektorslyft, väckte
mitt forskningsintresse.
Ju mer jag studerade och försökte ta reda på vad rektors pedagogiska
ledarskap innebar och hur det i praktiken skulle utövas, desto mer kritisk blev
jag. Jag upptäckte att det saknades en entydig definition av begreppet och att
en mängd tolkningar cirkulerade, både i de statliga skolmyndigheternas texter,
i utbildningspolitiska policytexter och inom forskningen. Jag insåg också att
rektorer själva tolkar begreppet olika, vilket skapar en osäkerhet kring hur det
pedagogiska ledarskapet ska utövas. Samtidigt uttrycks explicit i skolans
läroplan att rektor har ett särskilt ansvar för att vara en pedagogisk ledare, men
anvisningar för vad detta i praktiken innebär saknas.
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Genom att kombinera ett både praktiskt och teoretiskt forskningsintresse i ett
vetenskapligt avhandlingsarbete, avser denna avhandling att bidra till ökad
kunskap om hur rektors pedagogiska ledarskap kan förstås och förklaras.
Avhandlingen tar sin utgångspunkt i policyförslaget om ett Rektorslyft. Med
ett kritiskt förhållningssätt studeras och analyseras rektors pedagogiska
ledarskap som policy och diskursiv konstruktion, först i policytexter med
anknytning till Rektorslyftet och därefter i utbildningspolitiska policytexter
från 1950-talet och fram till 2010-talet. Med ett genealogiskt angreppssätt
undersöks vilka förändringar och stabiliteter som kan urskiljas i talet om det
pedagogiska ledarskapet över tid samt hur dessa kan förstås och förklaras.

1.1 Övergripande utgångspunkter 1
Rektors pedagogiska ledarskap utgör det övergripande temat i avhandlingen,
där en avgränsning görs till att främst studera det pedagogiska ledarskapet i
grundskolan. Rektors pedagogiska ledarskap ses i avhandlingen som en
övergripande benämning för begreppen pedagogisk ledning, pedagogisk
ledare, pedagogiskt ledarskap samt pedagogiskt ledningsansvar. Någon
betydelsebärande skillnad görs därmed inte mellan begreppen ledning, ledare
och ledarskap. Rektor ses i avhandlingen som en central aktör i skolans
styrning. Avhandlingen är pedagogisk, i meningen att det är samtida och
historiska påverkansprocesser såsom skolans ledarskap och utbildningspolitik
som står i fokus. Med pedagogiken som grund tas även stöd i och inspiration
från andra forskningsområden, som till exempel statsvetenskap, sociologi och
organisationsteori, vilket ger möjligheter till en fördjupad och bredare
förståelse och kunskap om det som ska studeras.
Med utgångspunkten att se rektors pedagogiska ledarskap som en policy, som
konstrueras diskursivt för att lösa ett uttalat eller outtalat samhälleligt problem,
studeras de diskursiva konstruktioner som framträder i talet om det
pedagogiska
ledarskapet
i
utbildningspolitiska
policydokument.
Policydokumenten, som består av utbildningspolitiska texter med koppling till
förslaget om ett Rektorslyft samt ett urval av betänkanden från statens
offentliga utredningar från 1900-talets mitt och fram till 2010-talet, utgör
avhandlingens studieobjekt. Kunskapsobjektet, vilket kan ses som
avhandlingens bidrag till den pedagogiska forskningen, består i att ge
begreppet både en empirisk och teoretisk grundad innebörd. Genom att med
ett vetenskapligt förhållningssätt, kritiskt studera och analysera rektors
pedagogiska ledarskap som policy, kan denna studie bidra till en fördjupad
och mer utvecklad kunskap om och en problematisering av rektors
pedagogiska ledarskap. Avhandlingen har även ett praktiskt forsknings- och
1
Samtliga utgångspunkter och avgränsningar kommer att fördjupas innehållsligt i de kommande
kapitlen. Därför saknas referenser i detta avsnitt.
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kunskapsintresse, där den primära målgruppen är svenska grundskolerektorer.
Förhoppningen är att avhandlingen ska bli ett välkommet bidrag till
pedagogisk forskning, framförallt inom det område som handlar om skolans
ledning och styrning. Mer specifikt finns även en önskan att avhandlingens
resultat ska kunna användas i utbildningen av nya rektorer, men också för mer
erfarna rektorer och stärka dessa i sin yrkesroll.
Förhållningssättet i avhandlingen är kritiskt tolkande och studien är utformad
som en policyanalys, där policyn om rektors pedagogiska ledarskap står i
fokus. Det kritiska perspektivet riktar intresset främst mot skolans ideologiska
och politiska styrning, där policyn om rektors pedagogiska ledarskap befinner
sig i ett spänningsfält mellan olika maktanspråk, där olika aktörer och
intressenter gör anspråk på den rätta tolkningen av begreppet. Med ett kritiskt
perspektiv kan det förgivettagna utmanas och problematiseras och spänningar
och motstridiga maktanspråk kan synliggöras. Genom en kritisk policyanalys
kan rektors pedagogiska ledarskap även belysas i en vidare social, historisk
och samhällelig kontext. Avhandlingen har en övergripande läroplansteoretisk
inramning, vilket innebär ett ställningstagande för den historiska, sociala och
samhälleliga kontextens betydelse. Policy ses i avhandlingen som en
problematiserande aktivitet. För att lösa problemet med det pedagogiska
ledarskapet formuleras olika policyförslag och bakom dessa föreslagna
åtgärder finner vi policyns problemrepresentationer. En analys av
problemrepresentationernas bakomliggande förutsättningar och antaganden,
tillsammans med den kontext vari de befinner sig, gör det möjligt att få syn på
hur rektor konstrueras och positioneras som pedagogisk ledare.
Världen, det omgivande samhället och det utbildningspolitiska landskapet
befinner sig i ständig förändring. De upplevda utbildningspolitiska problemen
är också föränderliga och kommer att konstrueras olika beroende på specifika
lokala, institutionella och historiska villkor, vilket innebär att även
lösningsförslagen förändras. Med ett poststrukturalistiskt perspektiv och
Foucaults genealogi har policyn om rektors pedagogiska ledarskap, med
utgångspunkt i ett nutida problem och med hjälp av historien, kunnat betraktas
som en diskursiv, men också både föränderlig och stabil konstruktion. Som ett
utbildningspolitiskt problemlösningsförslag, har det pedagogiska ledarskapets
upplevda självklarhet i Rektorslyftet därmed kunnat problematiseras utifrån en
genealogisk ansats, genom att undersöka dess förflutna.
Avhandlingens övergripande teoretiska utgångspunkt för förståelsen av
verkligheten och det som uppfattas som kunskap om världen, består i att i
huvudsak betrakta den som en mänsklig och social konstruktion, där språket är
centralt. Den mening vi skapar av det som sägs är beroende av den diskursiva
kontext som språket omges av och det är genom språket och i ett socialt
sammanhang som våra tolkningar och även vårt handlingsutrymme
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konstrueras. Detta gör det möjligt för oss att sortera samt skapa mening och
begriplighet. En policy ses i avhandlingen inte enbart som en skriftlig riktlinje
och materiell text, utan framför allt som diskurs. Då utgångspunkten är att den
omgivande kontexten sätter ramarna för våra tolkningar och handlingar, är ett
viktigt ställningstagande i avhandlingen att det också finns gränser för vilka
diskursiva konstruktioner av policyn om rektors pedagogiska ledarskap som
blir möjliga. Men även om diskurser sätter gränser för vilka konstruktioner av
den pedagogiska ledaren som är möjliga vid vissa tidpunkter, skapar ändå
diskurserna handlingsutrymme och möjligheter till motstånd och
överskridande.
Tillsammans med de ovan beskrivna utgångspunkterna är avhandlingens syfte
att, med hjälp av Bacchis metod ”What´s the Problem Represented to be?”
(WPR), studera och analysera hur den pedagogiska ledaren konstrueras
diskursivt i offentliga utbildningspolitiska policytexter samt vilka förändringar
och stabiliteter som kan urskiljas i dessa diskursiva konstruktioner över tid och
hur dessa kan förstås och förklaras. Avhandlingens frågeställningar är:
-

Hur konstrueras den pedagogiska ledaren diskursivt i policyförslaget
om ett Rektorslyft?
Hur konstrueras den pedagogiska ledaren diskursivt i
utbildningspolitiska policytexter från 1950-talet och fram till 2010talet?
Vilka förändringar och stabiliteter kan urskiljas i den diskursiva
konstruktionen av rektors pedagogiska ledarskap från 1950-talet och
fram till 2010-talet och hur kan dessa förstås och förklaras?

1.2 Innehåll och disposition
Avhandlingen innehåller elva kapitel. I det första och inledande kapitlet
presenteras studiens bakgrund, övergripande utgångspunkter, syfte och
frågeställningar. De tre därpå följande kapitlen utgör en kontextuell inramning
till studien. I avhandlingens andra kapitel behandlas den svenska grundskolan
som institution och dess styrning. Även de för avhandlingen centrala
begreppen stabilitet, förändring, struktur och aktör introduceras här. Skolan
befinner sig i ett ständigt tillstånd mellan förändring och stabilitet, där skolan
som institution, tillsammans med rektorsämbetet, kan betraktas som strukturer.
Dessa strukturer kommer att påverka skolans aktörer genom att styra deras
tänkande och handlingar, samtidigt som den pedagogiska ledaren som aktör
också medverkar till förändring av strukturerna. Avhandlingens tredje kapitel
beskriver skolans ledning. Här redogörs för rektors ledningsarbete och hur
legalitet och legitimitet utgör förutsättningar för detta. En läroplansteoretisk
modell för rektors ledningsarbete presenteras och kapitlet avslutas med en
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historisk belysning av rektorsämbetet. I det fjärde kapitlet behandlas rektors
pedagogiska ledning, som även utgör avhandlingens huvudsakliga tema. Här
presenteras det pedagogiska ledarskapet som begrepp och hur detta kan
betraktas utifrån olika perspektiv. Kapitlet innehåller även en
forskningsöversikt.
I avhandlingens femte och sjätte kapitel redogörs för avhandlingens teoretiska
och metodologiska utgångspunkter. Avhandlingen är utformad som en
policyanalys, som med läroplansteorin som övergripande ramverk utgår från
en kritiskt tolkande ansats. Den metod som använts, och som presenteras i
avhandlingens sjunde kapitel, är Bacchis ”What´s the problem represented to
be?”, vilken brukar förkortas till WPR-metoden. Kapitlets avslutande del
handlar om giltighet och här behandlas bland annat studiens trovärdighet och
forskarens roll. Avhandlingens huvudsakliga empiri utgörs av betänkanden
från statliga offentliga utredningar (SOU), som publicerats från 1950-talet och
fram till 2010-talet. Hur urvalet gått till presenteras i avhandlingens åttonde
kapitel, tillsammans med en mer ingående presentation av de utvalda texterna.
I detta kapitel redogörs också för studiens praktiska genomförande.
I de tre avslutande kapitlen presenteras och diskuteras studiens resultat. I det
nionde kapitlet redogörs för resultatet från avhandlingens första och andra
frågeställning. Först presenteras resultatet från den analys som genomförts av
Rektorslyftet och därefter i kronologisk ordning resultatet från analysen av
betänkanden från statliga offentliga utredningar (SOU). Här redogörs för de
problemrepresentationer som identifierats i de studerade policytexterna, vilka
förutsättningar och antaganden som ligger bakom dessa samt vilka
subjektifierande effekter dessa problemrepresentationer får. I avhandlingens
tionde och näst sista kapitel, presenteras och diskuteras resultatet från
avhandlingens tredje frågeställning. Inledningsvis redogörs för de förändringar
i den diskursiva konstruktionen av den pedagogiska ledaren som identifierats
över tid samt hur dessa kan förstås och förklaras. Därefter presenteras på
motsvarande sätt de stabiliteter som analysen resulterat i. Avhandlingen
avslutas med en reflektion över dels avhandlingens teoretiska och
metodologiska vägval och avgränsningar, dels det empiriska urvalet. Detta
avslutande kapitel innehåller även en framåtblick med framtida tendenser i
talet om rektors pedagogiska ledarskap tillsammans med förslag på framtida
forskning. Avhandlingen avslutas med en sammanfattande diskussion om
vilka implikationer avhandlingens resultat får för rektors pedagogiska
ledningsarbete.
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Kapitel 2 – Grundskolan och dess
styrning
I relation till det omgivande samhället befinner sig den svenska grundskolan i
ett ständigt tillstånd av och samspel mellan förändring och stabilitet. Som en
inledande och övergripande kontextuell inramning av avhandlingen redogörs i
detta andra kapitel för den svenska grundskolan och dess styrning. Kapitlet
ska tillsammans med de därpå två följande kapitlen ses som en teoretisk
bakgrund till avhandlingen och inleds med en kort historisk beskrivning av hur
grundskolan som institution inrättades. Därefter presenteras fyra för
avhandlingen centrala begrepp. De två första begreppen som tas upp är
förändring och stabilitet och hur skolan ständigt befinner sig i ett samspel
däremellan. Därefter redogörs för begreppen struktur och aktör och den
ömsesidiga påverkan som dessa har på varandra. I avhandlingen betraktas
institutionen skola tillsammans med rektorsämbetet som strukturer, medan
rektor som (pedagogisk) ledare ses som en aktör med både möjligheter och
utrymme till handling. Eftersom skolans styrning utgör en viktig fond till de
analyser som görs i avhandlingen innehåller detta kapitel även en redogörelse
för denna, tillsammans med den läroplansteoretiska modell för skolans
styrning som denna avhandling utgår från. I kapitlet beskrivs också hur
skolans styrning över tid har förändrats, bland annat beroende av den påverkan
som internationella och europeiska organisationer och organ har på den
svenska utbildningspolitiken och skolan. Som en del av skolans styrningskedja
utgör de statliga offentliga utredningarna en viktig länk. En annan sådan
betydelsefull länk är rektor, som ska växla över skolans styrning till praktiskt
ledningsarbete på den egna skolan.

2.1 Grundskolan som institution
Den svenska grundskolan har som institution en lång historia, där redan
folkskolestadgan från år 1842 kan ses som en viktig milstolpe. Med en strävan
mot ökad kunskap och en demokratisering av folket skulle alla barn i Sverige,
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oavsett samhällsklass, få en gemensam grundutbildning i folkskolan. Hundra
år senare intensifierades diskussionerna om hur ett framtida skolsystem
administrativt skulle kunna samlas i en organisation och på så sätt leva upp till
de politiska ambitionerna om likvärdiga utbildningsmöjligheter (Ringarp &
Nihlfors, 2017). Två stora statliga utredningar, 1940 års skolutredning och
1946 års skolkommission, brottades under denna tid med frågor om den
framtida skolans organisering och styrning.
Det svenska skolväsendets utveckling speglade den tidens samhälleliga
förändringar. Teknikutvecklingen och specialiseringen inom industrin ledde
till en ökad efterfrågan på utbildad arbetskraft (Adolfsson, 2013). Tillsammans
med den kraftiga befolkningstillväxten kom arbetsmarknadens förändringar att
ställa båda nya och större krav på utbildningen. Skolväsendet expanderade,
inte bara i Sverige utan i hela världen (Ringarp & Waldow, 2016), och stora
resurser tillfördes skolan. Inom det ekonomiska och sociala politiska området
stod utbildningsfrågorna högt upp på agendan (Jessop, 2008). Utbildning och
kunskap sågs som internationellt konkurrensmedel (Lundgren, 2017) och allt
fler länder anslöt sig till ”the growing consensus that successful competition
depends on building the knowledge base and human capital” (Jessop, 2008, s.
30). Med en tidsanda som kännetecknades av planeringsoptimism, framtidstro
och nydaning påbörjades på 1950-talet en omfattande reformering det svenska
utbildningsväsendet (Carlbaum, 2012; Waldow, 2009). Reformerna syftade
inte bara till att svara mot den växande befolkningen och arbetsmarknadens
ökade krav på högre utbildning. I reformarbetet ansåg sig staten också ha ett
särskilt ansvar för att främja samhällets kollektiva ideologiska värden och
intressen (Oftedal Telhaug, Asbjørn Mediås & Aasen, 2006), där utbildning
sågs som en medborgerlig rättighet (Ringarp & Nihlfors, 2017).
När riksdagen år 1950 beslutade om nioårig skolplikt rådde det fortfarande
stor oenighet och osäkerhet om hur den framtida sammanhållna skolan skulle
organiseras. Därför beslutades det om en inledande försöksverksamhet med
enhetsskola. Enhetsskolan skulle bli en skola för alla, som skulle ersätta det
differentierade skolväsende som vid den här tiden bestod av folkskolor,
realskolor, fortsättningsskolor och flera andra skolformer. Det rådde dock
olika uppfattningar om huruvida skolan fortsatt skulle utbilda enligt
läroverkens traditionella ideal, där disciplin och klassisk bildning betonades,
eller om nya pedagogiska idéer skulle bejakas. Vid 1962 års riksdag
beslutades så småningom om en nioårig obligatorisk skola, som fick namnet
grundskola.

2.1.1 Förändring och stabilitet
I ett historiskt perspektiv kan vi se hur skolan i relation till det omgivande
samhället ständigt befinner sig i ett tillstånd av förändring och stabilitet.
Därför är skolans förändringar inte neutrala ”i förhållande till de traditioner
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och den praktik som finns etablerad” (Lundgren, 1986, s. 69). Lindensjö och
Lundgren (2000) beskriver samspelet mellan förändring och stabilitet i termer
av samtida och historisk reproduktion. Samtida reproduktion handlar om att
det som antas vara nödvändigt för samhället återskapas, medan den historiska
reproduktionen omfattar den återskapning av skolsystemet som styrs av
skolans egen historia. Den historiska reproduktionen, med traditioner och
kontinuiteter, måste hela tiden förstås mot samtidens krav på reproduktion.
Den samtida reproduktionen måste å andra sidan också alltid förstås i ljuset av
skolans läroplanshistoria, det vill säga dess institutionella minne (Adolfsson,
2013; Conner, 2012; Sundberg, 2012). Redan etablerade skolsystem får alltid
en makt över nya ”i det att de etablerade definierar utbildningens syfte, mål
och innehåll och det nya måste förhålla sig till detta” (Lindensjö och
Lundgren, 2000, s. 16). Framtida utbildningspolitiska policys blir enligt ett
sådant resonemang ”necessary extensions of past experiences as recorded in
memory” (Hanson, 2001, s. 638), där organisationers institutionella minnen
både består av materiella ting och icke-materiella kunskaper och värden.
Lindensjö och Lundgren (2000) beskriver hur ett starkt förändringstryck på
skolan leder till en maktkamp mellan den samtida och historiska
reproduktionen, både i den politiska och offentliga debatten, där dessa båda
processer till och med kan motverka varandra. Lindensjö och Lundgren
beskriver vidare hur varje förändring kan ses som ett resultat av maktkampen
mellan den samtida och historiska reproduktionen.

2.1.2 Skolans strukturer och aktörer
Samhällets kontext kan beskrivas som ”samhällsstrukturer som utgörs av
mönster av beteenden och idéer vilka kan vara sociala, ekonomiska eller
politiska” (Lundquist, 1998, s. 33), vilka i sin tur kan vara mer eller mindre
stabila. Som aktörer befinner sig människor i denna fysiska och samhälleliga
kontext, som de både påverkas av och som de i viss utsträckning också själva
kan påverka. Aktörernas sätt att agera sker inte godtyckligt. Strukturerna styr
vårt tänkande och våra handlingar genom de ramar som strukturerna ger. Ett
exempel på detta är ”då individer spelar bestämda roller i formella
institutioner” (Lundquist, 1998, s. 33). Även om strukturbegreppet kan ses
som ”notoriskt svårfångat” (Rothstein, 1988, s. 33) är det vanligt att betrakta
strukturer som någon form av bestämt mönster med en viss varaktighet.
Strukturernas egenskaper kan beskrivas i dimensioner av stabilitet, men också
förändring (Lundquist, 1984). De kan finnas på olika nivåer och i olika
dimensioner och kan liknas vid ett struktursystem likt ”kinesiska askar”
(Rothstein, 1988). Skolan kan som en del av samhället ses som en institution
med en egen inneboende tröghet och med en seghet som struktur (Rothstein,
1988; Skott, 2009). Som institution skapar skolan sammanhang, stabilitet,
ordning och kontinuitet, men också sanktionerat beteende och påtvingad
mening (Lundquist, 1998).

20

Skolans strukturer kan ses som kollektiva tanke- och handlingssätt, som har en
verklighet utanför individerna och som de anpassar sig till, men de kan också
ses som en direkt eller indirekt del av individen (Skott, 2009). Aktörernas
beteenden styrs av det som upplevs ”normativt korrekt för agerandet i de
specifika rollerna” (Lundquist, 1998, s. 43) och som individ och aktör är
rektor därmed inte ”strukturellt opåverkad” (Rothstein, 1988, s. 31). Det finns
en ömsesidighet och ett samspel mellan aktörer och strukturer, även inom
skolan, där skolans strukturer påverkar rektorn, samtidigt som rektorn som
aktör också skapar, vidmakthåller och förändrar strukturerna (Lundquist,
1998; Rothstein, 1988). Vad som är aktör och vad som är struktur kan på olika
analysnivåer därmed komma att byta plats (Lundquist, 1998; Skott, 2009).
Rektor kan, som en del av skolans institution, enligt ovanstående resonemang
betraktas som både struktur och aktör. Även om strukturer och aktörer står i
ett ömsesidigt och ibland även kombinerat förhållande till varandra, görs i
avhandlingen ett särskiljande dem emellan, för att kunna använda dem som
analytiska begrepp. I avhandlingen ses rektorsämbetet, vilket kommer att
presenteras i nästkommande kapitel, som en struktur, medan rektor som
(pedagogisk) ledare betraktas som aktör.
Rektorer utsätts för en mängd krav, både från den egna lokala
skolorganisationen och från skolan som en bredare institutionell kontext.
Liljengren (2015) har till exempel studerat hur rektorer förstår och tar sig an
de externa krav som följer med införandet av ny policy. Med rektorernas
handlingsutrymme i fokus, analyserades vad som händer när en ny
policykontext möter rektorers och den lokala skolorganisationens värderingar
och normer. Det visade sig att det finns rektorer som, för att möta de externa
kraven, drar sig tillbaka till en ”protective cocoon” (Sugrue & Furlong, 2002).
De intalar sig att de nya omständigheterna inte innebär något hot, ”stoppar
huvudet i sanden” och håller därmed fast vid existerande interna strukturer.
When principals re-enact practice entirely as ”it has always been
done around here”, the cocoon becomes so routinized as to be
calcified, if not entirely fossilized. Practice, thus frozen in time,
though providing ontological security for the identity of the
individual concerned, is effectively on ”borrowed time” (Sugrue &
Furlong, 2002, s. 192).
Utifrån statliga skolmyndigheters perspektiv kan en sådan strategi knappast
anses vara legal, men utifrån rektorernas perspektiv ansågs det ändå vara det
bästa handlingsalternativet, vilket enligt Linjenberg inte är ovanligt ”when
school cultures and identities are being challenged” (Liljenberg, 2015, s. 459).
Ett sådant beteende bidrar till reproduktion och stabilitet, snarare än
förändring. Men även om skolans strukturer kan ses som begränsande faktorer
och något som delvis eller helt kan anses ligga utanför den enskilde aktörens
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kontroll (Rothstein, 1988; Skott, 2009), kan dessa också utgöra källor för
individuell kapabilitet (Lundquist, 1998; Rothstein, 1988). Strukturella
effekter kan påverka, inte bara aktörernas värderingar och kunskap, utan också
deras kapacitet (Rothstein, 1988). Förutom att betrakta skolan som en
institution, kan den även ses som en politisk organisation, där styrningen av
skolan sätts i centrum (Carlbaum, 2012). Nedan följer en redogörelse av
skolans styrning, där rektor som aktör utgör en viktig länk i skolans styrkedja.

2.2 Grundskolans styrning
Skolans styrning har över tid förändrats, från att vid 1900-talets mitt ha varit
central och regelstyrd till att 50 år senare ha decentraliserats och blivit måloch resultatstyrd. Utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv styrs skolan med
ekonomiska, juridiska och ideologiska styrverktyg samt genom utvärdering
och kontroll. Skolans styrning kan även ses som en styrningskedja och
process, där statliga offentliga utredningar och rektorer ses som viktiga delar.

2.2.1 Förändringar i skolans styrning
Den svenska skolans styrning kännetecknades fram till 1940-talet av en stark
centralisering och detaljreglering, men med 1946 års skolkommission
påbörjades en diskussion med nya tankar om en decentralisering av
skolväsendet (Lundgren, 1986). Diskussionerna om skolans decentralisering
pågick sedan fram till 1980-talet, då målstyrning infördes. Målstyrningen
ledde till att det lokala ansvaret för skolan kom att förstärkas, på bekostnad av
den statliga detaljstyrningen. Från en decentralisering och målstyrning kan
skolans styrning från 1990-talet beskrivas ha förändrats mot en ökad mål- och
resultatstyrning, professionalisering och marknadisering (Carlbaum, 2012;
Lundahl, 2002a, 2002b, 2005; Wahlström, 2009). Skolledarnas professionella
ansvar betonades tidigt i denna förändringsprocess och har därefter fortsatt att
vara ett återkommande tema i den utbildningspolitiska diskursen (Lundahl,
2005). Under det senaste årtiondet har också en allt starkare juridifikation2
införts i det svenska skolväsendet (Leo, 2015; Novak, 2018). När en ny
skollag (SFS 2010:800) infördes år 2010 förändrades till exempel den statliga
skolinspektionen till en i huvudsak juridisk granskning av skolan. De statliga
inspektörerna kunde nu, genom starka påtryckningsåtgärder som sanktioner
och viten, försäkra sig om att skolorna följde lagen.

2
Begreppet juridifikation kan användas när allt fler områden av livet blir juridiskt reglerade, när
juristernas makt ökar i samhället och när sociala problem definieras som juridiska problem. Ett sådant
exempel är Skolinspektionen, som när det bildades år 2008 anställde en stor andel jurister (Leo, 2015).
2010 års skollag kan tillsammans med den statliga skolinspektionens tillämpning av densamma
betraktas som ”an instructive expression of the institutionalization of a ”juridified” school system”
(Novak, 2018, s. 11).
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I ett historiskt perspektiv är det vanligt att tala om en alltmer statlig
nedmontering och försvagning av statens styrning av skolan (Lindensjö &
Lundgren, 2000; Lundahl, 2005). Samtidigt finns det argument för att statens
makt inte minskat, utan istället antagit en annan form (Carlbaum, 2012;
Lundahl, 2005).
It is common to speak of state retrenchment and a weakening of
state governance of education. However, it is sometimes argued that
the power of the central state has not lessened but rather has simply
become differently focused. That is, the formulation of objectives
and control of results still rest firmly in the hand of the central state,
which also increasingly controls the inner workings of schools
through, for example, inspections and quality audits (Lundahl, 2005,
s. 11).
Statens sätt att styra skolan kan i detta sammanhang sägas ha förändrats från
government3 till governance (Carlbaum, 2012; Hudson, 2007; Jessop, 1997;
Lawn 2007; Lundahl, 2005; Peters & Pierre, 1998). Detta skifte har inneburit
en rörelse från nationalstatens centrala roll i skolans styrning till ett ökat
utrymme för styrning genom olika nätverk, på till exempel EU-nivån och den
globala nivån, där också olika organisationer och företag gjorts delaktiga i den
politiska processen.
In the governance arguments the State does not become totally
impotent; rather, it loses the capacity for direct control and replaces
that faculty with a capacity for influence. Government actors are
conceptualized as in a continual process of bargaining with the
members of their relevant networks (Peters & Pierre, 1998, s. 226).
Med förändringen till governance har nya styrningstekniker införts, som till
exempel kontroll och ansvarsutkrävande (Peters & Pierre, 1998). Dessa nya
styrningsteknikerna innebär ”a prescription for steering society through less
direct means and weakening the power of the State to control policy” (Jessop,
1997, s. 225). Även om övergången från government till governance kan sägas
ha utmanat legitimiteten i skolans styrsystem (Novak, 2018), kan detta skifte
ändå uttryckas som ett skifte i statens styrmetoder, snarare än ett tecken på att
staten abdikerat från sin kontroll och styrning (Hudson, 2007). Staten kan
därmed, snarare än anses ha retirerat, sägas ha funnit nya sätt att reglera
utbildningen på, till exempel genom standards, ansvarsutkrävande och
självreglering.

3

I avhandlingen finns ett antal begrepp som det saknas en adekvat svensk översättning till. Sådana
begrepp har inte översatts, men kursiverats.
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A new and more subtle form of control has begun to appear in
relation to quality control, standard setting, monitoring of results
and the increasing use of national and local evaluations, i.e.
government is still very much present in government (Hudson,
2007, s. 278).
Att staten uppmuntrar andra aktörer att ta ansvar för att lösa samhälleliga
problem och utveckla policys kan ses som “a deliberative move on the part of
the state in response to the increasingly complex nature of today´s problems
which require actors from the state, the market and civil society to work in
concert” (Hudson, 2007, s. 268).

2.2.2 En läroplansteoretisk modell för skolans styrning
Som institution kan skolan inordnas inom olika organisatoriska strukturer,
vilka ger skolväsendet den ram, det vill säga ”de materiella villkoren staten
ger den utbildning som bedrivs” (Lundgren, 1986, s. 20). Den konkreta
utformningen av skolan som institution kan därmed förstås utifrån relationen
mellan stat och samhälle. Lundgren har tillsammans med Lindensjö (2000)
utformat en modell för den svenska skolans styrning, där statens reglering av
skolan beskrivs utifrån ett ekonomiskt, juridiskt och ideologiskt ramverk samt
genom utvärdering och kontroll. Dessa ramar begränsar och ramar in
utbildningen, men utgör även skolans relation till det omgivande samhället.
Den ekonomiska regleringen sker genom de offentliga resurser som staten
tilldelar skolan. Det utrymme skolan får, avgör sedan vilka ramar
verksamheten utformas inom. Skolans juridiska reglering sker via skollag och
skolförordning och utvärdering som styrinstrument handlar om att kontrollera
hur det går, kunna rikta ansvaret till rätt nivå och få underlag till vad som
behöver utvecklas. Den ideologiska styrningen, slutligen, utövas av staten
genom läroplanen och handlar om hur värden, mål och innehåll kan och bör
förstås i praktiken. Det är skolans ideologiska styrning som utgör
avhandlingens huvudsakliga intresse. Materiella texter, till exempel
läroplanen, är utgångspunkten, men hur dessa tolkas beror också på annan
information med ursprung i politiken, forskningen, förvaltningens och skolans
egen praktik (Forsberg, 2012). Genom att det statliga läroplansarbetet inte
riktas mot skolans inre pedagogiska arbete, utan istället mot formering och
reformering av både allmänhetens och lärares förståelse för utbildning, kan
läroplanen ses som ett instrument för konstruktion och rekonstruktion av
samhälleliga berättelser om skolan och utbildningssystemet. Därmed kan det
ses som ett instrument för ideologisk styrning av utbildningssystemet
(Westbury, 2008). Rapp (2001) ställer sig dock tveksam till en kategorisk
uppdelning mellan den jurididiska och ideologiska styrningen, eftersom det
varken är enkelt eller självklart vad som räknas som juridisk reglering och
ideologisk styrning.
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Men trots att lag och förordning i första hand skall ses som juridisk
styrning finns inga hinder för att de även innehåller ett ideologiskt
dito. Om man ska se på den ideologiska styrningen måste dock
konstateras att denna inte finns enbart i läroplanen utan – om än inte
i så hög omfattning – även i skollagen (Rapp, 2001, s. 52).
Kritik kan riktas mot att beskriva skolans styrsystem i en schematisk modell
(Lundgren, 1986), eftersom skolan och dess styrning i realiteten består av en
komplex helhet. Lindensjös och Lundgrens (2000) modell kan därför anses
vara alltför enkel och hierarkiskt uppbyggd. Det är då viktigt att ha i minnet att
de olika styrsystemen är beroende av varandra och att de innebär olika typer
av styrsystem, som har utvecklats på olika sätt över tid (Lindensjö &
Lundgren, 2000; Lundgren, 1986). Varje styrningsform måste också förstås i
förhållande till skolan som institution, vilken har sin egen historia och
tradition. Styrningen av svensk skola är inte en rationell och linjär process,
utan är beroende av det omgivande samhället och den historiska kontexten.
Skolans styrning sker inte heller i ett vertikalt uppifrån-och-ner-perspektiv
(Lindensjö & Lundgren, 2000). Men även om ovanstående modell inte fullt ut
kan fånga in den komplexa verklighet i vilken skolan som institution gestaltar
sig, kan den ändå tydliggöra och illustrera det ramverk utifrån vilket den
svenska skolans styrning kan förklaras och förstås. Ramverket fungerar då
som en yttre struktur, inom vilka vissa pedagogiska verksamheter är möjliga
och andra inte. I avhandlingen används Lindensjös och Lundgrens (2000)
läroplansteoretiska modell, både som ett verktyg för att förstå och förklara
skolans styrning och som en utgångspunkt för den avgränsning som görs i
avhandlingen, till att i huvudsak studera skolans ideologiska styrning genom
policyn om rektors pedagogiska ledarskap.

2.2.3 Skolans styrningskedja
Styrningen av skolan kan som process illustreras som en styrningskedja
(Lindensjö & Lundgren, 2000; Nihlfors & Johansson, 2013), från den
internationella nivån ner till den enskilda skolan. I denna kedja omfattar
styrningen sådana processer som skapas, när styrsystemets olika verktyg
används. Enligt den läroplanseoretiska modellen för skolans styrning, som
tidigare presenterats, består dessa verktyg av ekonomi, juridik och ideologi
samt utvärdering. Styrning har en avsikt och en riktning, men kan även ses
som ett uttryck för en värdering. Styrningen befinner sig också i ett
kontextuellt sammanhang, där olika värden uttrycks (Nihlfors & Johansson,
2013). Den politiska styrningen kan i styrningskedjan beskrivas som ”den
nationella politiska ledningens, dvs. riksdagsmajoritetens och regeringens,
eller statens strävan att mera varaktigt öva inflytande över
samhällsutvecklingen” (Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 133-134). Styrningen
kan ske direkt genom regler och föreskrifter, men också indirekt genom att
staten försöker arrangera villkoren för att främja vissa typer av beslut. Den
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politiska ledningen, det vill säga regering och riksdag, utgör ett styrande
subjekt och styrningen av skolan som institution handlar då ytterst om
”makten över utbildningens syfte, mål och innehåll och därmed om
legitimiteten att utöva denna makt” (Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 16).
Legitimitet blir då en förutsättning för statens styrning och handlande
(Lundgren, 1986).
För att förklara skolans styrkedja och skolans styrning som process, kan de två
läroplansteoretiska begreppen nivåer och arenor användas (Lindensjö &
Lundgren, 2000). Beslut om den svenska skolan kan förenklat sägas fattas på
tre nivåer. Dessa nivåer utgörs av staten, huvudmannen och den enskilda
skolan. På den lokala nivån ska huvudmannen ansvara för att genomföra de
beslut som fattats på den nationella nivån, men den kan också utforma egna
beslut och formulera om de statliga besluten genom att göra egna tolkningar
av dem. En rektor kan därför sägas ha två uppdragsgivare och ett så kallat
dubbelt uppdrag (Rapp, 2013), genom att både staten och huvudmannen ger
rektorn direkta arbetsuppgifter och ansvar. De tre styrnivåerna (staten,
huvudmannen och den enskilda skolan) kan även betraktas som olika arenor
(Lindensjö & Lundgren, 2000). Ibland kan de olika arenorna vara skilda åt,
men oftast vävs de samman. Det som händer på arenorna sker inte heller i ett
slutet system, eftersom det omgivande samhället både påverkar och påverkas
av det som händer på arenorna. Formuleringsarenan är den arena där politiken
formuleras och på realiseringsarenan finns de processer där fattade beslut ska
genomföras. Transformeringsarenan (medieringsarenan) är den arena i
utbildningens styrprocess där den formulerade politiken ska tolkas,
transformeras och medieras (Lindensjö & Lundgren, 2000). Hansson (2015)
beskriver hur staten på denna arena ”generate and process increasing amounts
of information that they make publicly available through numerous channels
and in various genres and forms of text, talk and images” (s. 172). Information
och kommunikation blir på detta sätt viktiga påverkansmedel. Mellan
utbildningspolitiken och media finns en betydelsefull relation. Genom att
media fått ett ökat inflytande på politiken har transformeringsarenan fått ett
allt större utrymme. På transformeringsarenan ges till exempel politiker både
möjlighet och utrymme att framkalla en krisbild av svensk skola, vilket i sin
tur legitimerar förändringar och utbildningspolitiska reformer (Lindensjö &
Lundgren, 2000). Wermke och Höstfält (2014) har beskrivit den ömsesidiga
relationen mellan politik och massmedia: ”The first needs channels to transfer
the scandals to the people, the latter scandals to report about” (s. 456).
När internet blev tillgängligt för den svenska allmänheten vid mitten av 1990talet uppstod en ny transformeringsarena, som idag blivit alltmer betydelsefull
för mediering av policy. Både internationella och nationella organisationer och
myndigheter har hemsidor där olika texter, rapporter och publikationer går att
ladda ner och ta del av. Tillgängligheten är stor och policy färdas snabbt
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mellan olika nivåer och arenor. Att en text publiceras digitalt på en webbsida
får även till följd att den snabbt kan redigeras och förändras och att den kan
raderas och göras otillgänglig för läsarna. Genom sociala medier, som
Facebook och Twitter, har nya medieringsarenor skapats. Här översköljs vi av
en snabb och massiv flod av tweets och sound bites4 (Hansson, 2015).
Statens offentliga utredningar som en del av skolans styrning
Som en del av skolans styrningskedja utgör de offentliga nationella
utrednings- och beslutsprocesserna en viktig del. Utredningsarbetet kan sägas
inta en nyckelposition inom den politiska processen i Sverige, eftersom det
utgör en central arena där politik förbereds och formuleras (Waldow, 2008).
På denna arena sker också viktiga förhandlingar för politiska kompromisser.
Under senare tid har de statliga utredningarnas betydelse minskat. Bland annat
beror det på att både utredningstiden och remisstiderna förkortats och att
antalet ensamutredningar blivit allt fler. Att de utbildningspolitiska offentliga
texterna idag publiceras digitalt, innebär att de sprids snabbt och därmed blivit
alltmer lättillgängliga för olika aktörer, menar Waldow (2008). Även texternas
utseende och språk har förändrats, vilket kan tyda på förändringar i deras
tilltänkta målgrupp. Från början riktades till exempel betänkanden från statliga
utredningar främst till politiken, statsförvaltningen och en begränsad krets av
intellektuella och forskare. Idag har de fått en allt större offentlig inriktning.
Även om de statliga offentliga utredningarna kan ses som centrala delar i den
utbildningspolitiska styrningsprocessen, finns det också andra betydelsefulla
policyskapande aktörer på den nationella arenan. Det finns en rad svenska
myndigheter och organisationer, till exempel Skolverket, Skolinspektionen
och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), som påverkar både den
nationella och lokala utbildningspolitiken. Även skolans fackliga
organisationer presenterar olika rapporter och dokument, som kommer att
påverka de politiska besluten på olika nivåer. För den enskilda rektorn får
skolmyndigheternas och de fackliga organisationernas publikationer och
webbsidor genomslag i den vardagliga praktiken.
Rektor – en betydelsefull länk i skolans styrkedja
En förutsättning för styrning är att det finns mottagare, till exempel rektorer,
som kan växla över styrningsbudskapet till ledning (Nihlfors & Johansson,
2013). I skollagen (SFS 2010:800) uttrycks att det pedagogiska arbetet vid en
skolenhet ska ledas, samordnas och organiseras av en rektor. Skolans ledning
kan här definieras som ”de processer genom vilka styrning övergår till

Ett sound bite är en kort fras eller mening som fångar essensen av en längre text. Idag är det vanligt
att politiker använder sig av sound bites för att sammanfatta sina ställningstaganden och för strategisk
påverkan.

4
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genomförandeprocesser där ansvar finns för att organisera och påverka
verksamheten” (Nihlfors & Johansson, 2013, s. 16).
I skolans styrkedja kan rektors position ses som ”en länk i ett omfattande
nätverk av och med olika specialiserade intressenter” (Nihlfors & Johansson,
2013, s. 21), till exempel politiker och professionella. Novak (2014) beskriver
hur en rektor befinner sig i det politiska systemets frontlinje. Delar av en
rektors arbetsvillkor kan därmed betraktas som politiskt tillskapade
(Lundgren, 1986). Rektor ses av staten som garanten för att den nationella
skolpolitiken genomförs på lokal nivå och rektor kan beskrivas ha ”kommit att
stå alltmer i fokus som agent för framgångsrikt förändringsarbete”
(Håkansson, 2006, s. 32). Det ställs till exempel stora förhoppningar och krav
på en rektors förmåga att implementera en ny läroplan eller en ny typ av
styrning. För skolan har de två senaste decennierna inneburit den mest
reformintensiva perioden i svensk historia. I detta omfattande
förändringsarbete har skolans lokala ledning, det vill säga rektor, varit mycket
betydelsefull (Sundberg, 2005). Jarl (2013) beskriver hur en stärkt lokal
skolledning ansågs vara en förutsättning för att styrsystemet skulle fungera, i
de decentraliseringsreformer som genomfördes från 1990-talet och framåt.
Rektorerna utpekades som nyckelaktörer, ”som med sina professionella
kunskaper skulle ta ansvar för att utveckla och stärka den pedagogiska
verksamheten på skolan” (Jarl, 2013, s. 197). Men samtidigt som rektorer idag
kan betraktas som en viktig del i den politiska styrningen, som verkställare av
policy, har de ändå ett betydande friutrymme att fatta beslut om hur det
konkreta arbetet på den lokala skolan ska genomföras (Jarl, 2013; Jarl,
Fredriksson & Persson, 2012; Novak, 2014).

2.3 Transnationell påverkan på den svenska skolan
Den transnationella påverkan på den svenska utbildningspolitiken och skolan
har under de två senaste årtiondena ökat alltmer (Sundberg & Wahlström,
2002). På den transnationella arenan har olika internationella tankesmedjor
uppstått och getts nya roller. Genom att dessa i ett globalt sammanhang
medierar möjliga policylösningar, arbetar de för att främja en ny
världsomfattande common sense-förståelse av politiska problem och dess
lösningar (Weaver, 2017). Den utbildningsdiskurs som produceras i denna
policypraktik kommer sedan att påverka, inte bara respektive nation, utan även
enskilda individer (Sjöberg, 2009). Nihlfors (2012) lyfter fram tre typer av
internationell påverkan på den svenska skolan, som också kommer att påverka
den enskilda rektorn. Den första handlar om internationella överenskommelser
som Sverige skrivit under och som finns inskrivna i skolans styrdokument.
Sådana exempel är FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna och
barnkonventionen. Även Sveriges medlemskap i UNESCO (United Nations
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Educational, Scientific and Cultural Organization) har påverkat den
utbildningspolitiska utvecklingen. UNESCO:s överenskommelser blev till
exempel särskilt intressanta för Sverige och de västeuropeiska länderna på
1990-talet, på grund av deras ”generic approach and soft law character”
(Hartmann, 2008, s. 71). Hartmann beskriver vidare hur de internationella
lagarnas mjuka5 karaktär hjälper till att skapa konsensus mellan olika länder.
De skapar därigenom också förutsättningar för ”hard law enshrined in
supranational provisions with a stong enforcement mechanism” (s. 82).
International actors choose to order their relations through
international law and design treaties and other legal arrangements to
solve specific substantive and political problems (….) International
actors choose softer forms of legalized governance when those
forms offer superior institutional solutions (Abbott & Snidal, 2000,
s. 421).
Den mjuka lagstiftningen ”provides a basis for efficient international
”contracts,” and it helps create normative ”covenants” and discourses that can
reshape international politics” (Abbott & Snidal, 2000, s. 456).
Från 2000-talet och framåt har EU, som en andra internationell
påverkansfaktor på svensk skola, blivit en allt starkare policyaktör inom
utbildningsområdet (Lawn, 2007; Sjöberg, 2009; Sundberg & Wahlström,
2012). På samma sätt som FN, bygger EU på en ”meta-governance structure”
med ”soft law regulations” och med en roll som kan beskrivas som ”an
embedded new constitutionalism which highlights the complex interplay
between legality, legitimacy and legitimation” (Hartmann, 2008, s. 82). Grek
och Lawn (2009) beskriver hur det genom EU har skapats ett särskilt
”European space of education” (s. 51). Även om EU, på samma sätt som FN,
har en kompletterande funktion avseende medlemsländernas utbildning, har
ändå de europeiska ländernas stats- och regeringschefer beslutat sig för att ta
fram gemensamma utbildningsmål. Nyligen har till exempel digital
kompetens, som en av EU:s beslutade nyckelkompetenser, skrivits in i
grundskolans läroplan, Lgr 11 (Skolverket, 2018). I denna pågående
europeisering, med en likriktning av de europeiska ländernas
utbildningsväsende, kan EU betraktas som en egen gemenskap, där ”in EU
policy documents and a cultural policy analysis frame throws into relief its
sharing of meanings, the production of identities and their emerging
commonalities” (Lawn, 2007, s. 83). Den europeisering som förespråkas av
Termen soft law används med hänvisning till sådana styrmedel som inte är legalt bindande, eller som
är svagare än juridiskt bindande ”hårda” lagar, men som ändå har ett syfte att reglera människors
handlande. Termen soft law brukar associeras med internationella lagar, som till exempel FN:s
deklaration om mänskliga rättigheter och EU:s olika riktlinjer och principer.
5
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EU, har med sin normativa kraft och transnationella dimension, utvecklats mot
att bli ”stronger than one might have expected” (Hartmann, 2008, s. 82).
Som en tredje internationell påverkansfaktor kan sådana dokument och
inriktningsbeslut som kommer från internationella organ, som till exempel
IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement
och OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development),
lyftas fram (Sundberg & Wahlström, 2012). IEA är ett oberoende och
internationellt kooperativ, som bedriver omfattande jämförande studier.
Undersökningar som PIRLS (Progress in International Reading Literacy
Study) och TIMSS (Trends in International Mathematics an Science Study)
administreras av IEA. Medan IEA kan sägas vara mer forskningsinriktat, drivs
OECD istället av av policysyften (Nihlfors, 2012). OECD vill aktivt påverka
utbildningspolitiken (Pettersson, 2008; Uljens, 2005). Inom den särskilda
forskningsorganisationen CERI (Centre for Educational Research and
Innovation), inom OECD, administreras bland annat undersökningarna PISA
(Programme for International Student Assessment) och TALIS (Teaching and
Learning International Survey). Från olika länder arbetar forskare här med
olika teman och utifrån forskningssammanställningar tar CERI fram olika
policyförslag. Många frågor som kommer upp på den politiska agendan i olika
länder kan man spåra tillbaka till CERI:s rapporter. Ett exempel på en sådan
rapport, som berör området skolledarskap, är ”Improving school leadership –
policy and practice” (Pont, Nusche & Moorman, 2008).

2.4 Sammanfattning
Detta kapitel inleddes med en beskrivning av hur den svenska grundskolan
inrättades, för att skapa ett enhetligt skolväsende och en lika tillgång till
utbildning för alla elever. Därefter redogjordes för hur den svenska
grundskolan kan betraktas utifrån ett samspel mellan förändring och stabilitet,
där skolan som institution och struktur främst kännetecknas av stabilitet. Som
en del av skolans institution kan även rektorsämbetet ses som en struktur.
Skolans aktörer kommer i sitt tänkande och i sina handlingar styras av
strukturerna, men kommer samtidigt också att både vidmakthålla och förändra
strukturerna. Det finns därför ett samspel och en ömsesidighet dem emellan
och de kan också komma att byta plats. I kapitlet har skolans styrning
behandlats. Efter en presentation av skolans styrsystem beskrevs också hur
skolans styrning har förändrats över tid. Skolans styrning lyftes också fram
som en process, där statliga offentliga utredningar och rektor utgör viktiga
länkar i denna styrkedja. Avslutningsvis redogjordes för den transnationella
påverkan på skolan och utbildningspolitiken. I nästa kapitel kommer skolans
ledning, det vill säga rektor, stå i fokus.
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Kapitel 3 – Rektor som ledare och
ämbetsman
Skolans styrning beskrevs i föregående kapitel generellt utifrån det
ekonomiska, juridiska och ideologiska styrsystemet samt genom utvärdering
och kontroll, vilket då också kommer att reglera det fält inom vilket skolan
leds. Det innebär i sin tur att rektorns uppgift blir att förvalta ekonomin, följa
gällande lagar samt leda och kontrollera det pedagogiska arbetet (Lundgren,
1986). I detta kapitel riktas fokus mot rektors ledningsarbete. Här beskrivs hur
legalitet och legitimitet utgör grunden för rektors ledarskap och därefter
presenteras en läroplansteoretisk modell för rektors ledningsarbete. När
rektorer utför sina ledninguppdrag påverkas de av hur tidigare rektorer, genom
historien, har lett sina skolor och förstått sitt uppdrag och sina uppgifter, vilket
kan beskrivas som ett uttryck för rektorsämbetet som en struktur inom skolans
institution. När rektorer genom sin ledning bidrar till att forma skolan, gör de
det under ett inflytande av förflutenhet och även om skolans rektorer inte delar
samma förflutna, ”är de ändå sammanvävda genom att de blir delar av de
kollektiva historier de genom sina dagliga handlingar är med och
reproducerar” (Skott, 2009, s. 52). Kapitlet avslutas med en historisk
belysning av rektorsämbetet.

3.1 Rektors ledningarbete
Som statligt uppdrag regleras både rektors position (dennes ställning i
styrsystemet) och funktion (vad rektor förväntas göra) i nationella
styrdokument (Nihlfors & Johansson, 2013). Skollagen anger till exempel att
en skolas pedagogiska arbete ska ledas av en rektor och att rektorn beslutar om
sin enhets egen inre organisation (SFS 2010:800). Det uppdrag som staten
direkt riktar till rektor i skollag och läroplaner är detsamma, oavsett hur de
lokala förhållandena ser ut (Nihlfors & Johansson, 2013). Även om
skolväsendet på ett övergripande plan kan beskrivas schematiskt och generellt,
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kan vi i ett närmare betraktande se hur varje skola utformats utifrån sin egen
historia och lokala kontext. Men i varje rektors unika arbetssituation, finns det
ändå en rad villkor som är likartade (Lundgren, 1986). Ett sådant exempel är
när rektorn på den egna skolan ska ansvara för att följa och genomföra den
statliga styrningen och regleringen, vilket är ett ledningsarbete som ska
genomföras tillsammans med lärarna i skolan. Som professionella har lärarna i
sin tur frihet gällande arbetets genomförande, vilket även ska ske så att
skolans legitimitet gentemot samhället bibehålls (Lundgren, 1986).

3.1.1 Legalitet och legitimitet som förutsättningar för skolans
ledning
Skolans styrning kan betraktas som ett samspel mellan statens legala
maktutövning och diskursiva aspekter. I detta komplexa samspel kommer
frågan om legitimitet att bli central, i förhållande till både
utbildningspolitiken, samhället och skolans aktörer (Nordin, 2014). Berg
(1990) använder begreppen legalitet och legitimitet som analytiska verktyg för
att beskriva rektors funktion och uppgifter. Legalitet innebär sociala
handlingar och sociala relationer som är formellt sanktionerade av staten,
genom lagstiftning och annan formell styrning, reglering och kontroll.
Legitimitet6 däremot, handlar om moral och om ”ett sanktionssystem som kan
uttryckas som samhällelig tilltro, acceptans och/eller förtroende i förhållande
till handlingsmönster och normsystem” (Berg, 1990, s. 29). En skillnad mellan
legalitet och legitimitet kan även uttryckas som att legalitet handlar om
jurisdiktion, det vill säga det rättsliga regelsystemet, medan legitimitet handlar
om ”en process där enskilda aktörer och/eller intressegrupper strävar efter att
förankra sina sociala handlingar i någon form av internaliserat normsystem,
vars källor kan vara sedvänjor och traditioner” (Berg, 1990, s. 29). Ett sådant
normsystem kan vara både förenligt och oförenligt med den statliga
legaliteten. Varje skola har sin egen kultur (Berg, 1990; Lundgren, 1986;
Rapp, 2010), vilken kommer att påverka rektors legitimitet och vilka av
rektorns beslut som skolans personal anser vara giltiga (Rapp, 2010). Inom en
skola skapas en form av dominerande kod, som innebär ”ett förhållningssätt,
en tolkningsmall utifrån vilken problemen varseblivs och åtgärder vidtas”
(Lundgren, 1986, s. 125). Även om legalitet och legitimitet kan ses som två
olika begrepp, är de ändå ömsesidigt beroende av varandra (Rapp, 2010). En

6
Suchman (1995) definierar organisatorisk legitimitet som ”a generalized perception or assumption
that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed
system of norms, values, beliefs, and definitions” (s. 574). Legitimitetsbegreppet kan även appliceras
på policyagendor och sociala strukturer, eftersom de också måste legitimeras som önskvärda, riktiga
och lämpliga (Ringarp & Waldow, 2016).
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rektors makt stärks dessutom genom att inneha både den legala och legitima
rätten att fatta beslut.
Berg (1990) har studerat de normer som styr skolans verksamhet och rektorers
yrkesutövning. Skolans normsystem, som påverkar rektorns legitimitet,
kännetecknas av att lärarna relativt självständigt styr och utformar den egna
undervisningen. Normerna för lärarnas acceptabla arbetsinsats skapas av
lärarna själva i samspel med skolans lokala kontext. Rektorn upplevs, enligt
Berg, av lärarna inte utöva någon egentlig styrning, utan ses snarare som en
kollega med administrativa arbetsuppgifter. ”Ett idealt ledarskap utövas på
dessa premisser av skolledare som skapar administrativa förutsättningar för ett
fortsatt individualistiskt inriktat lärararbete i enlighet med den aktuella
skolkoden och lärarnas traditionella yrkeskod” (Berg, 1990, s. 83). Berg
beskriver vidare hur det mellan rektorn och lärarna finns ett slags dolt
kontrakt, vilket innebär att administrationen och förvaltningen överlåts till
rektorn under förutsättning att rektorn inte lägger sig i undervisningens
innehåll och form.

3.1.2 En läroplansteoretisk modell för rektors ledningsarbete
Arbetet som rektor är mångfasetterat och komplext (Nihlfors & Johansson,
2013). Lundgren (1986) har i en modell beskrivit hur rektorns ledningsarbete
befinner sig i ett spänningsfält mellan förvaltningen av utbildningen
(skolledaren som tjänsteman), legitimeringen av arbetet (skolans kontakter
med det omgivande samhället) och den pedagogiska ledningen (skolledaren
som arbetsledare för en professionell organisation). Enligt denna modell kan
rektors arbete förenklat sägas vara bestämt av staten utfrån vissa ramar, till
exempel skollag och läroplaner, vilka ger rektor ett visst handlingsutrymme.
Arbetet, som rektor ska utföra enligt statens ”begränsande, reglerande och
styrande system” (Lundgren, 1986, s. 26), kan ses som ett förvaltande arbete.
Genom att vara en person som följer givna regler kan rektor anses vara en
byråkrat och Lundgren beskriver denna del av rektors arbete som den
byråkratiska sfären. Men rektor har också arbetsuppgifter som har med
skolans ledning att göra. Denna ledning ska utföras i en professionell
organisation där de som ska ledas följer ett visst yrkesetos, som inte
nödvändigtvis alltid överensstämmer med de mål, lagar och regler som
organisationen ska följa. Det grundläggande ledningsarbetet kommer då att
handla om ”att omvandla den byråkratiska förvaltningen av skolan till en
ledning av just en professionell organisation” (Lundgren, 1986, s. 27). Denna
ledning, som Lundgren benämner pedagogisk ledning, kan betraktas som
organisationens grundbult, vilket också utgör avhandlingens huvudsakliga
intresse. Rektors pedagogiska ledning bedrivs inom den pedagogiskprofessionella sfären, där den pedagogiska ledningen kan ses som ett
legitimerande arbete (Berg, 1990; Rapp, 2010). Den samhälleliga sfären,
slutligen, omfattar samhället utanför skolans organisation och de kontakter
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som rektor har med till exempel föräldrar och andra samhälleliga aktörer.
Även rektors arbete i den samhälleliga sfären innebär ett legitimerande arbete.

3.2 Rektors ledningsarbete – ett samspel mellan
förändring och stabilitet
Skolan befinner sig i ständig förändring och dessa förändringar kan betraktas
på olika plan och på olika distans från varje skolas egen horisont. Men i skolan
finns också stabiliserande faktorer, som motverkar dessa förändringar.
Rektorer utgör å ena sidan en sådan stabiliserande komponent, samtidigt som
skolans ledning ständigt innebär ett arbete mot förändring. Både skolans
förändring och stabilitet kommer att påverka rektors arbete och arbetsvillkor
(Lundgren, 1986).
I skolans historia finner vi strukturella villkor, ”som reglerar inte bara vad som
kan sägas om skolan, alltså talet om skolan, utan också de konkreta villkor
som styr arbetet i skolan och de mentala bilder som finns om denna
verksamhet” (Lundgren, 1986, s. 69). Dessa föreställningar, objektiva villkor
och faktiska praktik utgör i sin tur sedan en tolkningsgrund när villkor ändras
och förändring sker. Lindensjö och Lundgren (2000) belyser hur skolans
ledning, på samma sätt som skolan som institution, i ett historiskt och
samhälleligt perspektiv kan förstås som ett samspel mellan förändring och
stabilitet. För att illustrera detta har Lundgren (1986) beskrivit hur rektorernas
arbete över tid har förändrats genom att förklara hur de olika sfärerna, som
rektor arbetar inom, har vuxit fram och etablerats. Denna beskrivning visar
”hur skolledningens förvaltande, ledande och legitimerande arbetsuppgifter
har förändrats men också skapat en stabilitet och ett mönster inom vilket
skolledarens roll och arbetsuppgifter framträder” (Lundgren, 1986, s. 65). När
rektorernas arbetsuppgifter under 1900-talets första hälft alltmer kom att bestå
av ett förvaltande och administrativt arbete etablerades den byråkratiska sfären
i rektorernas ledningsarbete. Med enhetsskolans införande och den utbyggnad
av skolväsendet som sedan skedde från 1950-talet och framåt, kom den
pedagogisk-professionella sfären därefter att växa fram och etableras. En
professionalisering av de som arbetar i skolan skedde och den pedagogiska
ledningen har därefter kommit att betonas alltmer (Lundgren, 1986).

3.3 Rektorsämbetet – en historisk belysning
Skolans första rektorer hittar vi i de medeltida domskolorna, som leddes av en
universitetsutbildad rector (Ullman, 1997). Domskolorna var en del av den
katolska kyrkans skolsystem, som började byggas upp i Sverige på 1200-talet
(Lundgren & Säljö, 2017). En domskola skulle finnas vid varje domkyrka och
här undervisades och förbereddes blivande präster för akademiska studier,
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som sedan oftast genomfördes på ett universitet utomlands. Domskolorna kan
ses som ursprunget till de svenska allmänna läroverken.

3.3.1 Läroverkets rektorsideal utmanas
1800-talets läroverksrektorer hade en hög status på sina läroverk och en
kanske ännu högre status i det omgivande samhället. Det berodde både på
rektorns höga akademiska utbildning och på att han hade utsetts av sina
kollegor att vara den främste, primus inter pares7. Med 1856 års
läroverksstadga kom rektoraten att bli ett statligt ämbete med reglerad
befordringsgång. Fasta behörighetsbestämmelser för rektorat vid högre och
lägre läroverk infördes och rektoraten övergick från tidsbegränsade
förtroendeuppdrag till fasta livstidsutnämningar (Ullman, 1997). Som
statstjänsteman fick rektor nu en särställning i lokalsamhället. De 68 rektorer
som fanns i Sverige i slutet av 1800-talet kom med sina livstidsutnämningar
att få stort inflytande både över läroverken och samhället i stort.
När den obligatoriska folkskolan infördes i Sverige år 1842 saknades
anvisningar för hur den fackmässigt skulle ledas. Med kyrkoherden som
ordförande i den lokala skolstyrelsen fick folkskolans lärare leda sig själva
(Ullman, 1997). Från år 1861 började särskilda folkskoleinspektörer tillsättas,
med uppdraget att följa upp och rapportera hur folkskolans fungerade. Nästan
alla folkskoleinspektörer hade en hög akademisk bakgrund och ett flertal hade
verkat som läroverksrektorer innan de blev inspektörer. Så småningom
började så kallade överlärare tillförordnas, som ledare för folkskolorna.
Överlärarna var inte akademiskt utbildade, utan hade sin bakgrund som
folkskollärare8. Efter en tid växte två nya rektorskategorier fram, den
kommunala mellanskolerektorn och den högre folkskolerektorn. Det blev nu
också möjligt för kvinnor att söka till och få rektorat i den nya kommunala
mellanskolan9, men med titeln föreståndarinna. Men motståndet mot att
kvinnor skulle titulera sig rektor, oavsett skolform, var stort. Att en
läroverksrektor, en flickskoleföreståndarinna och en folkskolledare skulle
kunna tituleras på samma sätt ansågs inte vara aktuellt, framför allt inte inom
läroverken. År 1917 utsågs den första kvinnliga rektorn vid Kalmar kvinnliga
folkskoleseminarium, men det tog flera år innan kvinnor ansågs lämpliga att
leda statliga läroverk som rektorer.

Latin för ”den främste bland likar”.
Även om överlärarna inte förrän hundra år senare kom att tituleras rektor, finns det enligt Ullman
(1997) mycket som tyder på att det var läroverksrektorn stod som modell och förebild för överlärarna.
9
Mellanskolan var en samskola för både pojkar och flickor, med kvinnliga och manliga lärare, till
skillnad från det allmänna läroverket som vände sig endast till pojkar och män.
7
8

35

3.3.2 En rektorsroll i förändring
På 1920- och 1930-talet uppmärksammades rektors lokala chefsansvar inom
läroverken (Ullman, 1997). Det berodde på ett antal disciplinskandaler, där
rektors ansvar när lärare inte kunde upprätthålla ordningen diskuterades.
Utifrån denna diskussion förändrades och ökade förväntningar på rektor som
arbetsledande chef på läroverken. Det ledde till en spänning, inte bara mellan
rektor och lärare, utan också till en balansgång mellan att vara autonom chef
för det egna läroverket och samtidigt vara lokal verksamhetsföreträdare för det
nationella reformprogrammet inom utbildningsväsendet. Inom läroverket ville
man fortsätta fostra och bilda enligt akademiska ideal och ville inte alls föras
samman med folkskolan och en gemensam utbildningspolitisk och pedagogisk
plan. Läroverksrektorerna var mycket kritiska till konsekvenserna av 1927 års
läroverksreform, som innebar att folkskolan skulle utgöra en gemensam
bottenskola och läroverket en frivillig fortsättningsskola, där de tidigare två
parallella systemen nu skulle bindas ihop. Läroverksrektorerna såg sig
fortfarande som den främste bland likar, som primus.
Tiden fram till 1940-talet kännetecknades av en stark centralisering och en
detaljreglering av rektorns uppdrag. Skolans organisation var vid den här tiden
byråkratisk och skolan ansågs kunna styras ”med rationell auktoritet och
generella regler och tillvägagångssätt” (Ludvigsson, 2009, s. 32). Rektorn
betraktades som en rationell auktoritet, som genom sitt legitima instiftande
förväntades bli åtlydd på grund av formella förordningar. Med 1946 års
skolkommission började en professionalisering av lärarkåren och skolans
ledning tona fram, där professionens kärna inte enbart handlade om ett visst
skolämne och förmedlingen av detta. Istället handlade nu det professionella
om ”en bredare pedagogisk kompetens knuten till en skola i ett föränderligt
samhälle” (Lundgren, 1986, s. 57). Enhetsskolans införande ledde, enligt
Ullman (1997), till ett delvis nytt rektorsbegrepp. Förankrat i en ny tid,
uppstod i det stora reformarbetet en förskjutning från akademisk bildning mot
administrativ kompetens.
Läroverksrektorerna var kritiska till enhetsskolereformen och att rektorer hade
börjat rekryteras från andra skolformer, eftersom deras höga status som
undervisningsexperter därmed börjat ifrågasättas. Läroverksrektorernas
möjligheter att utöva ett personligt inflytande över läroverkets inre liv
begränsades också. Inom läroverken uttrycktes missnöje över att rektorstiteln,
från att tidigare varit en ren lärdomstitel, nu blivit en skolledartitel som blivit
tillgänglig för alla skolformer. Kampen om rektorstitelns kulturella värde
under denna tidsperiod kan beskrivas som en avveckling av ett traditionellt
rektorsideal till förmån för ett nyare rektorsideal, med ursprung i folkskolan
(Ullman, 1997). Läroverksrektorerna och de folkskollärarutbildade
överlärarna hade också olika förhållningssätt till rektorsrollen. Överlärarna såg
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rektorsämbetet som en särskild kompetensform och något som man kunde
utbildas i och till. Läroverksrektorerna däremot, hade en helt annan
uppfattning om vilka kunskaper som krävdes av en rektor. Enligt Ullman såg
de sig själva som enskilda personer med individuell akademisk utbildning och
med unika livsgärningar. Rektorerna framstod för denna grupp inte som en
generell yrkeskategori eller yrkeskår. Läroverksrektorerna såg sig som
auktoriteter utifrån sin traditionella position som primus och sina individuella
egenskaper och karaktär (Alvesson & Sveningsson, 2007; Ludvigsson, 2009).
Så småningom började de två rektorstraditionerna ändå långsamt växa
samman, men under hela 1950-talet var det framtida huvudmannaskapet för
enhetsskolan och dess ledare en laddad fråga. Kommunala tjänster ansågs ha
lägre status än statliga och inom läroverken fanns det ett starkt motstånd mot
ett kommunalt huvudmannaskap (Ullman, 1997).

3.3.3 En ny rektorsroll
Med den obligatoriska grundskolans införande på 1960-talet kom nya och
utvidgade krav på skolan som social fostrare.
Den nya rektorn skulle inte endast vara läroverkschef i traditionell
bemärkelse, han förväntades inte längre endast övervaka, handleda
och ta egna och befordra initiativ från det egna kollegiet. Nu skulle
han också vara medlare mellan skolan och samhället, representerat
inte endast av myndigheter utan också av föräldrar och målsmän
(Ullman, 1997, s. 152).
Detta kom att ställa ökade krav på rektors samverkan med fler professioner
och aktörer samt samhället i stort. Kraven på rektor som arbetsledare ökade
och utvidgades, vilket ytterligare kom att utmana läroverksrektorernas
traditionella syn på den pedagogiska ledaren som primus. Det var inte längre
självklart ”att det var rektor som hade initiativet över vad som skulle göras och
när” (Ullman, 1997, s. 153). På 1970-talet introducerades en ny syn på skolan
och rektorsrollen. Med ett tydigt avståndstagande från den dåvarande
skolstadgans förväntningar på rektor, som på ett otidsenligt sätt ansågs
framhäva och betona en auktoritär och kontrollerande rektorsroll, uttrycktes
att skolledningens främsta uppgift skulle vara att förverkliga intentionerna i
den svenska utbildningspolitiken. Det ansågs inte längre funktionellt att
definiera rektorskompetens utifrån vissa akademiska examina. Istället var det
skolledarens roll som samordnare och ledare av pedagogiska verksamhet, som
var det viktigaste och mest grundläggande. Ullman (1997) beskriver hur
rektorerna på 1970-talet kände sig vilsna i den nya rektorsrollen, eftersom
både den gamla rektorsmodellen från läroverket och den administrativa
rektorsmodellen från överlärartiden hade blivit omodern. De nya kraven ledde
till att rektorerna utformades till en professionell yrkesgrupp, legitimerad av
staten. Denna utveckling förde med sig ett företräde för generella
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ledarskapsförmågor, istället för expertkunskap, och den viktigaste uppgiften
för rektor blev att motivera sin personal att nå skolans mål.

3.1.4 En tudelad rektorsroll
Den decentralisering på skolans område som hade diskuterats politiskt under
flera år blev så småningom verklighet. Med en kommunalisering av skolan,
där bland annat statens ansvar för lärar- och rektorstillsättningarna övergick
till kommunerna, blev rektor en kommunal chefstjänsteman och
arbetsgivarrepresentant. Samtidigt tydliggjorde staten rektorstiteln, som en
juridisk person och rektor gavs ett direkt uppdrag från staten genom
skollagstiftningen. Rektorerna fick på detta sätt ett dubbelt uppdrag (Rapp,
2010, 2013). Den förändrade styrningen ställde också nya och andra krav på
hur läroplanerna skulle utformas. Den till målstyrningen anpassade läroplanen,
Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994), infördes år 1994. Med lokala
arbetsplaner, allmänna kursplaner, strävansmål och uppnåendemål skulle
målstyrningen nu fullt ut genomföras i kommunerna. De nya läroplanerna
innebar en stor förändring för skolan, eftersom det nu var upp till rektorer,
lärare och annan personal att hitta sina lokala arbetsformer för att förverkliga
de nationella målen. Det ställde stora krav på rektorernas professionalitet,
samtidigt som skolorna gavs möjligheter till lokal skolutveckling. Rektorerna
ålades att på olika sätt arbeta med och förankra de nationella målen, så att de
skulle komma att prägla skolans verksamhet.
Under de senaste tio åren har rektors rättsliga ansvar, med ett uppdrag direkt
från staten, stärkts ytterligare. I den nu gällande skollagen (SFS 2010:800) kan
vi till exempel se hur den juridiska regleringen som berör rektorn både har
utökats, tydliggjorts och förstärkts inom flera områden. Förändringarna i den
senaste skollagen har även inneburit nya möjligheter för vårdnadshavare och
elever att överklaga beslut och göra anmälningar till Skolinspektionen. Som en
konsekvens har rektorerna under senare tid därför blivit allt mer fokuserade på
att göra saker rätt än att göra rätt saker (Leo, 2015). Med juridifikationen av
rektorsämbetet följer också krav på accountability, vilket kan översättas till
det svenska begreppet ansvarsutkrävande. Møller (2009) definierar
accountability som “having to answer for one’s actions, and particularly the
results of those actions” (s. 39). Genom ansvarsutkrävandet ges rektorer
utifrån sin professionalism en central position, där ansvarigheten både handlar
om en skyldighet att stå till svars och att kunna ställas till svars. Denna
räkenskapsplikt, eller redovisningsplikt, innebär att rektorn ska utkrävas
ansvar om inte elever, föräldrar och andra intressenter anser att skolan har
levererat det som förväntats eller vad man betalat för (Moos, 2003).

3.1.5 Rektor som företagsledare
Redan på 1970- och 1980-talet fick elevernas, skolans och nationens
kunskapsresultat ökad medialt intresse, när internationella kunskapsmätningar
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började uppmärksammas alltmer. Nya styrningsreformer, som infördes på
1990-talet, inspirerade från New Public Management (NPM)10, ledde till ökat
fokus på resultat och ett nytt sätt att organisera offentlig verksamhet.
Decentralisering och organisering i minde enheter med eget resultatansvar,
förväntades generera ökad flexibilitet (Jarl, 2013) och som enskilda
produktionsenheter förväntades skolorna ledas som enskilda företag (Waldow,
2008). Med styrning genom resultatenheter fanns även en förväntan på att
rektorernas kostnadsmedvetenhet skulle öka. Kvaliteten på de producerade
tjänsterna, till exempel utbildning, skulle vara de professionellas ansvar, där
elever och föräldrar sågs som kritiska konsumenter. För en rektor blev därför
det främsta målet att främja effektiviteten i sin verksamhet. Detta skapade ett
dilemma för rektorerna när de förväntades driva skolutveckling, samtidigt som
de ekonomiska resurserna krympte. 1990-talets styrningsreformer innebar en
ny typ av ledarskapsfilosofi, med större krav på att verksamhetens chef skulle
ta ett helhetsansvar för resultat, ekonomi och utveckling. Ett lokalt och starkt
ledarskap förespråkades, med krav på att den offentliga sektorns chefer skulle
hålla budget, förbättra verksamhetens resultat och konkurrenskraft (Gewirtz &
Ball, 2000; Moos & Möller, 2003). Samtidigt som chefernas
handlingsutrymme utvidgades, ökade också förväntningarna på att de skulle
leda sin personal på samma sätt som inom det privata näringslivet. Med en
förändring av rekryteringsstrategier, från expert till generalist, breddades
rekryteringsbasen för rektorer till andra grupper, som till exempel militärer
och ekonomer. Ledarskapsrekryteringen av icke-traditionella grupper kom på
så sätt att leda till ökad handlingsfrihet för de professionella, eftersom bristen
på expertkunskap riktade uppmärksamheten mot administrativt chefskap
istället för ett ledarskap som utvecklade kärnverksamheten. Med ett ökat fokus
på ledarskapsfrågor och en förväntad prioritering av att tolka lagar, policys
och mål förväntades också rektorernas ställning stärkas (Österlind, Denicolo
& Johansson, 2007).
Mot slutet av 1990-talet förstärktes resultatstyrningen ytterligare, vilket också
kännetecknade många andra samhällsområden. Kunskapsbedömningar fick en
alltmer framträdande roll inom utbildningen, som instrument för styrning och
kontroll (Forsberg & Lundahl, 2006). Den ökade resultatfokuseringens
konsekvenser, i form av dokumentation av elevernas kunskaper i olika
Hood (1991), som anses ha myntat begreppet NPM, beskriver hur uppkomsten av NPM kan kopplas
samman med fyra administrativa ”megatrender”: (i) attempts to slow down or reverse government
growth in terms of overt public spending and staffin; (ii) the shift toward privatization and quasiprivatization and away from core government institutions, with renewed emphasis on ”subsidiarity” in
service provision; (iii) the development of automation, particularly in information technology, in the
production of public services; and (iv) the development of a more international agenda, increasingly
focused on general issues of public management, policy design, decision styles and inter-governmental
cooperation, on top of the older tradition of individual country specialism in public administration (s.
3).
10
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jämförande tabeller och diagram, kan enligt Wahlström (2009) uttryckas som
en översättning av läroplanen till ekonomiska.

3.4 Sammanfattning
I detta kapitel redogjordes inledningsvis för hur legalitet och legitimitet utgör
förutsättningar för rektors ledningsarbete. Legaliteten är kopplad till skolans
rättsliga regelsystem, medan rektors legitimerande ledningsarbete handlar om
rektors pedagogiska ledning, vilken i sin tur omfattar ledningen av en
professionell organisation. Med utgångspunkten i att rektorns ledningsarbete
befinner sig i ett spänningsfält mellan att förvalta utbildningen, legitimera
arbetet och att vara en pedagogisk ledare, presenterades en läroplansteoretisk
modell för rektors ledning. Därefter beskrevs hur rektors ledningsarbete
befinner sig i ett samspel mellan förändring och stabilitet. Rektors
ledningsarbete har till exempel förändrats från 1950-talet och framåt, från ett
förvaltande arbete inom en byråkratisk sfär till ett legitimerande arbete inom
den pedagogisk-professionella sfären. Avslutningsvis presenterades en
historisk skildring av rektorsämbetet. Från att från början i första hand ansetts
vara den främste bland lärarna, en primus, har detta rektorsideal både utmanats
och förändrats. Med enhetsskolan började allt fler rektorer rekryteras från
andra lärargrupper och rektorsämbetet avakademiserades. På 1960- och 1970talet utvidgades rektorns ansvar för skolans sociala uppdrag och som
arbetsledare, vilket resulterade i en ny rektorsroll och att rektorsämbetet
professionaliserades. Med kommunalisering på 1990-talet blev rektor en
kommunal tjänsteman, samtidigt som en statlig styrning av rektor genom
framför allt skollagen bibehölls. Med mål- och resultatstyrningens införande
blev rektor inte bara ansvarig för att nå de nationella målen, utan också för
skolans resultat. Med de senaste tio årens ökade juridifikation har rektors
rättsliga ansvar utökats och förstärkts, samtidigt med ökade krav på
ansvarsutkrävande. Nästa kapitel kommer särskilt belysa rektors pedagogiska
ledning, vilken utgör grundbulten i skolans ledningsarbete.
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Kapitel 4 – Skolans pedagogiska ledning
I avhandlingens tidigare kapitel har beskrivits hur en rektors uppdrag
begränsas, regleras, styrs och kontrolleras av staten genom ekonomiska,
juridiska och ideologiska styrmedel samt genom utvärdering och kontroll.
Rektorns legala funktion och uppgifter utgår från det juridiska regelsystemet,
medan en rektors legitimitet bygger på rådande normsystem och ett
legitimerande arbete gentemot skolans personal och det omgivande samhället.
Rektors pedagogiska ledning utgör avhandlingens huvudsakliga
forskningsintresse, där den pedagogiska ledningen kan betraktas som skolans
grundbult (Lundgren, 1986). Den pedagogiska ledningen ses i avhandlingen i
huvudsak som ett legitimerande arbete (Berg, 1990; Leo, 2015; Rapp, 2010).
Som pedagogisk ledare betraktas rektor som en aktör, med både möjligheter
och utrymme för handling. Detta fjärde kapitel inleds med en beskrivning av
hur ansvaret för rektors pedagogiska ledarskap på 1990-talet skrevs in i
skolans läroplan och hur denna anvisning sedan levt kvar i senare läroplaner.
Därefter redogörs för hur svenska statliga skolmyndigheter, som
Skolinspektionen och Skolverket, ser på begreppet. Som en inledning till en
därpå följande forskningsgenomgång avseende rektors pedagogiska ledarskap,
görs en generell presentation av pedagogiskt ledarskap som begrepp. Det stora
tolkningsutrymme, som vi finner i kapitlets forskningsöversikt, tillsammans
med den tvetydighet avseende det pedagogiska ledarskapet, som återfinns i
Skolverkets och Skolinspektionens beskrivningar, kan ses som motiv för
denna avhandlings huvudsakliga forskningsintresse.

4.1 Rektors pedagogiska ledarskap – en del av
skolans styrning
Enligt skollagen ska rektor ”leda och samordna det pedagogiska arbetet” på en
skola (SFS 2010:800, 2 kap. 9 §). Skollagen talar alltså om vad rektor ska
leda. Läroplanen däremot, anger att rektor ska vara en pedagogisk ledare,
vilket anger hur rektor ska leda verksamheten. Att leda ses vanligen som en
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påverkansprocess (Alvesson, 2009; Alvesson & Sveningsson, 2007; Forssten
Seiser, 2017; Nihlfors & Johansson, 2013; Yukl, 1989; Yukl & Kaulio, 2012).
Som påverkansprocess kan ledning sägas handla om en specifik relation till
andra människor samt utövning av makt och kontroll inom de villkor en
bestämd organisation ger (Lundgren, 1986). Som läroplanstext kan
anvisningen att rektor ska vara en pedagogisk ledare sägas vara preskriptiv,
det vill säga en normativ och föreskrivande text, som talar om hur rekor ska
leda skolans verksamhet (Bacchi, 2009). Som sådan betraktas läroplanens
anvisning som ett verktyg för en ideologisk styrning. Det var med 1994 års
läroplan, Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994), som rektors ansvar för att
vara en pedagogisk ledare första gången skrevs in i skolans läroplan.

4.1.1 Det pedagogiska ledarskapet skrivs in i läroplanen
Läroplanskommittén påbörjade sitt arbete år 1991. I sitt betänkande ”Skola för
bildning” (SOU 1992:94) föreslog kommittén att det i läroplanen skulle
införas ett särskilt avsnitt som pekade ut rektorns ansvar. Innehållet under
rubriken ”Rektors ansvar” föreslogs inledas med:
Rektor har ansvar för att en lokal arbetsplan upprättas och för att
arbetet med de uppsatta undervisningsmålen och verksamhetsmålen
fortlöpande följs och utvärderas. Rektor har ett övergripande ansvar
för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de nationellt
fastställda målen (SOU 1992:94, s. 155)11.
När regeringen lade fram sin proposition med förslag till en ny läroplan för
grundskolan
(Prop.
1992/93:220),
följde
denna
i
huvudsak
läroplanskommitténs förslag. Men när den nya läroplanen publicerades
(Utbildningsdepartementet, 1994), hade en inledande fras lagts till under
rubriken ”Rektors ansvar”:
Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i
skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten
som helhet inriktas på att nå de riksgiltiga målen. Rektorn ansvarar
för att en lokal arbetsplan upprättas samt för att skolans resultat följs
upp och utvärderas i förhållande till de riksgiltiga målen och till
målen
i
skolplanen
och
den
lokala
arbetsplanen
(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 17).
Även om rektors ansvar som pedagogisk ledare inte uttryckligen fanns med i
läroplanskommitténs betänkande (SOU 1992:94), blev det alltså i den nya
läroplanen, Lpo 94, som rektors pedagogiska ledarskap för första gången
11

I läroplanskommitténs förslag saknades alltså en särskild anvisning om att rektor ska vara en
pedagogisk ledare.
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explicit skrevs in i ett av skolans formella styrdokument12. I den nu gällande
läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2018), finns skrivningen om rektors ansvar
som pedagogisk ledare kvar.
Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i
skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten
som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att
skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de
nationella målen och kunskapskraven (Skolverket, 2018, s. 16).
Eftersom det i läroplanen varken finns några anvisningar för vad det innebar
att vara pedagogisk ledare eller hur det pedagogiska ledarskapet ska utövas,
blir det upp till varje rektor att göra sin egen tolkning av begreppet och
omsätta det till praktisk handling. En viss vägledning kan dock rektor få
genom att studera hur de svenska skolmyndigheterna ser på begreppet.
Skolmyndigheterna har en central roll i skolans ideologiska styrning genom att
de på uppdrag av regeringen och riksdagen formulerar olika centrala och
normerande policydokument, som till exempel läroplaner, allmänna råd,
kommentarmaterial, vägledningar och rapporter som rektor sedan ska tolka
och förhålla sig till.

4.1.2 Skolmyndigheterna och det pedagogiska ledarskapet
Det pedagogiska ledarskapet har vid flera tillfällen granskats av de
skolmyndigheter som haft ansvaret för skolans utvärdering, tillsyn och
kontroll. År 1998 genomförde Skolverket en kvalitetsgranskning av rektor
som styrfunktion i det decentraliserade skolsystemet. Syftet med granskningen
var att utvärdera hur rektor genomförde sitt uppdrag att styra skolan mot
uppsatta mål. En av granskningens frågeställningar var hur rektorn fullgjorde
sin uppgift att vara både pedagogisk och administrativ ledare i skolan.
Skolverket (1999) sammanfattade sina resultat med att beskriva hur rektorerna
inte kunde anses ha getts tillräckliga förutsättningar för att leda det
pedagogiska arbetet. Skolverket konstaterade också att rektorerna på grund av
organisationens storlek inte hade förutsättningar att utöva ett nära pedagogiskt
ledarskap och att de i alltför hög grad ägnade sig åt okvalificerade
administrativa arbetsuppgifter.
Min egen tolkning är att man tagit hänsyn till de remissvar som inkommit, både med anledning av
läroplansförslaget för grundskolan (Prop. 1992/1993:220) och gymnasieskolan (Prop. 1992/1993:250),
och där man haft synpunkter på avsnittet om rektors ansvar. Därför hade man lagt till denna skrivning i
den slutliga läroplanen. Ulf P Lundgren (personlig kommunikation, 3 maj, 2015) beskriver hur det vid
skrivandet av läroplanen kan ha skett vissa ändringar, men att dessa då skulle ligga inom den ram som
riksdagen lagt i diskussionen av propositionen. ”Jag vill tolka uttrycket pedagogisk ledare att man vill
särskilt betona rektors ansvar att leda just det professionella arbetet kring den lokala arbetsplanen”,
skriver Lundgren. Detta skulle då vara en ändring som ligger inom tolkningsramen, menar Lundgren.
12
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Från år 2008 har Skolinspektionen ansvaret för att utöva tillsyn och
kontrollera det svenska skolväsendet. Fram till år 2014 granskades till
exempel rektors pedagogiska ledarskap som ett särskilt område i inspektionens
regelbundna tillsyner. Skolinspektionen har genomfört två särskilt riktade
kvalitetsgranskningar med rektors pedagogiska ledarskap i fokus. Den första
granskningen genomfördes år 2010, med syftet att granska hur rektorer leder
skolans arbete mot ökad måluppfyllelse. Skolinspektionen (2010) beskrev i sin
rapport hur det i det direkta pedagogiska ledarskapet fanns många
förbättringsområden, ”där rektorerna, i samspel med lärarna, behöver arbeta
med frågor kring vad som genererar framgångsrik undervisning”
(Skolinspektionen, 2010, s. 7). Under rubriken ”Att vara pedagogisk ledare”
beskrevs vidare hur det i det pedagogiska ledarskapet ingår ”att leda skolans
kärnprocesser, undervisning och lärande, och kunna analysera och tolka
resultat” (Skolinspektionen, 2010, s. 20) och hur ”allt i rektorsrollen som
handlar om att nå de nationella målen i skolan och förbättra skolans resultat så
att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling, kan
sägas ingå i det pedagogiska ledarskapet” (Skolinspektionen, 2010, s. 20).
Skolinspektionen konstaterade också att rektorerna både hade olika perspektiv
på sin roll som pedagogisk ledare och att de gjorde olika bedömningar av
vilken betydelse de ansåg att klassrumsbesöken hade. Ett särskilt
förbättringsområde som inspektionen lyfte fram var att rektorer ansågs behöva
utveckla arbetsformer för att kunna följa upp, utvärdera och ge återkoppling
till lärarna och deras undervisning. Skolinspektionen presenterade även en
definition av det pedagogiska ledarskapet:
Begreppet är tvetydigt och det finns ingen enkel definition. Dels kan
sägas att pedagogiskt ledarskap är en beteckning på ledning av
skolutvecklingsprocessen, det vill säga allt i rektorsrollen som
handlar om att nå de nationella målen i skolan och förbättra skolans
resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och
sin utveckling (….) Rektorsrollen omfattar också ansvar för
undervisningskvaliteten, genom en levande diskussion med lärarna
kring undervisningen och elevernas resultat. Nestor har analyserat
statens uppdrag och kommit fram till följande definition: ”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”.
Det pedagogiska ledarskapet kan också beskrivas utifrån indirekt
och direkt ledarskap, samt långsiktigt ledarskap (Skolinspektionen,
2010, s. 51-52).
Två år senare presenterade Skolinspektionen (2012) en ny rapport. Denna var
resultatet av en kvalitetsgranskning av hur rektor utövade sitt ledarskap i
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förhållande till det nationella uppdraget och skolans kärnverksamhet, som
Skolinspektionen ansåg handla om undervisning och lärande. I
kvalitetsgranskningen studerades ”vilken roll rektor har som pedagogisk
ledare för lärarna, om rektor leder utvecklingsarbetet, om rektor
kommunicerar och förankrar det nationella uppdraget och förbereder för
förändringar i skolsystemet” (Skolinspektionen, 2012, s. 10). I denna rapport
definierades rektors pedagogiska ledarskap, med en hänvisning till
Skolverkets (2009) stödmaterial ”Rektors ansvar för uppföljning och
måluppfyllelse”:
Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt
beskriva aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till de
nationella målen i skolan och för att förbättra skolans resultat så att
varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling
(Skolinspektionen, 2012, s. 6).
Skolinspektionen (2012) identifierade efter sin granskning tre
utvecklingsområden. För det första ansågs rektors ledning för framgångsrik
undervisning behöva utvecklas. För det andra behövde roller och ansvar samt
strukturer och processer bli mer tydliga och för det tredje behövde ledningen
av utvecklingsarbetet förstärkas. Skolinspektionen (2018) ger på sin webbplats
(https://www.skolinspektionen.se) råd och vägledning avseende rektors
ledarskap:
Rektorn är skolans pedagogiska ledare och ansvarar för att
undervisningen utvecklas så att alla elever oavsett könstillhörighet
ges en undervisning av god kvalitet i en trygg miljö. För att nå detta
syfte och verka för att undervisningen håller en hög och jämn
kvalitet ska rektor tillsammans med elever och personal arbeta
långsiktigt och systematiskt.
Skolverket presenterar på sin webbplats13 en mängd material för att ge råd och
vägledning till skolväsendet. Under rubriken ”Forskning”, finns till exempel
texter om rektors pedagogiska ledarskap. Här beskrivs hur en entydig
definition av begreppet saknas och att det pedagogiska ledarskapet som
begrepp både består och har förändrats (Skott & Nordzell, 2018).

Intressant att notera är hur Skolverkets texter över tid har förändrats. Texter har tagits bort och lagts
till och olika forskare har getts möjlighet att ge sin syn på det pedagogiska ledarskapet. Tidigare fanns
en kortare beskrivning av begreppet pedagogiskt ledarskap (Johansson, 2012, 2015, 2017). Även då
beskrevs hur begreppet pedagogiskt ledarskap saknade en tydlig definition. Med utgångspunkt i
skollagen (SFS 2010:800) beskrevs hur det pedagogiska ledarskapet omfattar rektors ansvar för
elevernas resultat, skolans måluppfyllelse och lärarnas kompetensutveckling.
13
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De definitioner av rektors pedagogiska ledarskap som presenteras av de
svenska skolmyndigheterna kan upplevas tämligen förvirrande, eftersom de
lämnar ett stort tolkningsutrymme. Men det är inte bara skolmyndigheterna
som belyser det pedagogiska ledarskapets otydlighet och stora
tolkningsutrymme. Som begrepp anses det pedagogiska ledarskapet, även av
forskare, vara tämligen svårfångat.

4.2 Pedagogiskt ledarskap som begrepp
Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning kan studeras utifrån olika
perspektiv och på olika nivåer. Ett sådant är att se det pedagogiska ledarskapet
som en generell typ av ledarskap och överförbart på i stort sett vilken
organisation som helst. En snävare definition av pedagogiskt ledarskap är att
det avser en särskild sorts ledarskap i skolan. Det pedagogiska ledarskapet kan
då finnas på flera nivåer i skolan, till exempel den pedagogiska ledning som
läraren utövar i klassrummet och rektors pedagogiska ledning på
organisationsnivån. I föreliggande avhandling görs en avgränsning till rektors
pedagogiska ledarskap i grundskolan.
Att det pedagogiska ledarskapet erbjuder ett stort tolkningsutrymme och att en
entydig definition och förklaring av begreppet saknas, uttrycks av flera
forskare (Forssten Seiser, 2017; Jarl, 2013; Kåräng, 1997; Rapp, 2013;
Svedberg, 2000; Törnsén & Ärlestig, 2014). Även Sandén (2007) beskriver
det pedagogiska ledarskapets otydlighet och hur det trots att det fått ett tydligt
genomslag på ett tankemässigt plan, inte fått det i praktiken.
Som tankefigur framstår det pedagogiska ledarskapet onekligen som
dunkel, åtminstone ifall den skall fungera som ledstjärna för
rektorerna i själva ledandet. De ledarfilosofiska elementen i figuren
är käcka men svårfångade och i den mån de ingår i olika
styrinstrument är de svårtolkade. Glappet mellan det pedagogiska
ledarskapets realitet och det pedagogiska ledarskapets retorik är
påfallande (Sandén, 2007, s. 41).
Svårigheterna att kunna ange vad det pedagogiska ledarskapet står för kan till
viss del bero på att olika aktörer inte vill ge begreppet samma innebörd
(Kåräng, 1997). Kåräng, som gjort en studie av pedagogiskt ledarskap i
Skolverkets nationella utvärderingar av grundskolan mellan åren 1992 och
1995, beskriver det pedagogiska ledarskapet som ett diffust, men positivt
värdeladdat begrepp. Resultaten från Kårängs studie visade på ett positivt,
men indirekt samband mellan rektors pedagogiska ledarskap och elevernas
utveckling.
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Innebörden av rektors pedagogiska ledarskap kan tolkas både utifrån ett snävt
och brett perspektiv, där det senare kan sägas omfatta alla de handlingar en
rektor gör. Moos (2003) definition kan ses som ett sådant exempel, där
pedagogisk ledning definieras som ”en samlende forståelse af, hvordan ledelse
i pædagogiske institutioner kan tænkes og praktiseres” (s. 14). Ett annat
exempel är Bergs (1990) beskrivning av begreppet som ett modeord för det
önskvärda ledarskapet i en decentraliserad skolorganisation.
Hur det pedagogiska ledarskapet realiseras beror på rektors egen förståelse av
begreppet (Törnsén, 2009). Med en bred definition kan det pedagogiska
ledarskapet då kunna tolkas som allting som en rektor gör. Jarl (2013)
beskriver hur det pedagogiska ledarskapet som en sådan samlingsbeteckning,
leder till att det blir självklart att även beslut gällande verksamhetens
organisering, ekonomi och planering, som i sin tur sätter ramarna för det
pedagogiska arbetet, ingår i det pedagogiska ledarskapet. Leo (2015) beskriver
hur en bred innebörd av begreppet pedagogiskt ledarskap ofta används inom
forskning och i svenska myndighetsrapporter, när man åsyftar rektorers
skolledarskap. Leo belyser också hur en vidgad förståelse av det pedagogiska
ledarskapet ofta kopplas samman med skolutveckling: ”Principals’ role in
school improvement can be linked to a pedagogical leadership that is often
described from a holistic point of view, in which pedagogical leadership
consists of the leadership and development process” (Leo, 2015, s. 463).
Macneill, Cavanagh & Silcox (2003) beskriver, utifrån ett mer begränsat
perspektiv, hur pedagogiskt ledarskap å ena sidan kan ses som en mer generell
skolledarstil, men å andra sidan också som en specifik del av skolledarskapet,
”as just one component of school leadership or alternatively as a distinct style
of school leadership” (s. 16). En sådan avgränsad definition av rektors
pedagogiska ledarskap ligger nära engelskans instructional leadership, vilket i
avhandlingen översatts till instruktivt ledarskap. Det instruktiva ledarskapet
har ett fokus på det som händer i klassrummet och på att utveckla
undervisningens kvaliteter och metoder (Leo, 2015). Ett sådant exempel är
rektorers egen tolkning av det pedagogiska ledarskapet som ”ett ledarskap
med en viljeinriktning mot elevers lärande och utveckling” (Forssten Seisers,
2017, s. 14).
Efter denna mer allmänt hållna presentation av det pedagogiska ledarskapet
som begrepp, följer nu en genomgång av forskning om rektors pedagogiska
ledarskap.
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4.3 Forskning om rektors pedagogiskt ledarskap
Det finns en mängd svensk och internationell forskning om rektorer och
skolledning att ta del av. I Sverige har dessutom två större
forskningssammanställningar om rektorer getts ut under senare tid (Ekholm,
2000; Johansson, 2011). Det finns även en forskningsöversikt som särskilt
belyser kvinnor och skolledarskap, som publicerats av Skolverket (Söderberg
Forslund, 2000). En del av den forskning som finns om rektor belyser det
pedagogiska ledarskapet, men forskning som har rektors pedagogiska
ledarskap specifikt i fokus är sällsynt. I det här avsnittet presenteras en
översikt av forskning om rektors pedagogiska ledarskap. Den handlar om hur
det pedagogiska ledarskapet ska utövas och förutsättningar för dess utövande,
men också om begreppets innehåll och konstruktion. Slutligen behandlas
sådan forskning om det pedagogiska ledarskapet, som har ett normativt och
moraliskt perspektiv.

4.3.1 Hur det pedagogiska ledarskapet ska utövas
Törnsén (2009)14 gör en mer avgränsad tolkning av det pedagogiska
ledarskapet, genom att se det genom ”a bird´s-eye view” (s. 49). För att anses
vara ett pedagogiskt ledarskap måste ledarskapet möjliggöra och leda en
förbättring av undervisnings- och lärandeprocesserna samt deras resultat, anser
Törnsén. Ett sådant ledarskap15 riktar rektors fokus mot skolans kärnprocesser,
det vill säga undervisning och lärande. Rektorer som kan definiera och
genomföra ett pedagogiskt ledarskap, både genom att skapa förutsättningar för

Törnsén har bedrivit sin forskning inom projektet ”The International Successful School Principal
Project” (ISSPP). Projektet kan ses som en fortsättning på och en utveckling av det forskningsspår som
har sitt ursprung i 1980-talets forskning om framgångrika skolor och the effective school movement.
Projektets syfte var att studera framgångrika rektorer i ett antal länder, varav Sverige var ett. Parallellt
med detta internationella projekt bedrevs i Sverige projektet ”Struktur, kultur, ledarskap –
förutsättningar för framgångsrika skolor” mellan åren 2004 och 2009. Höög och Johansson (2015) har
inom ramen för samma projekt undersökt hur skolans struktur, kultur och ledarskap skapar
förutsättningar för elevernas framgång i skolan. Här definieras en framgångsrik skola som en skola
som i vid mening lyckas med sitt uppdrag. Törnsén (2009) har studerat rektorers ledarskap i
framgångsrika skolor och Ärlestig (2008) har bland annat undersökt hur rektorer samtalar och
kommunicerar i de framgångsrika skolorna.
15
Törnsén lyfter fram de båda ledarskapsmodellerna transformativt och instruktivt ledarskap. Båda
dessa delar av ledarskapet kan ses som oumbärliga. Som ett komplement till varandra blir de ett
verktyg för att skilja mellan rektorers ledningsprocesser som är direkt kopplade till undervisning och
lärande och sådana ledningsprocesser som syftar till att skapa en infrastruktur för undervisning och
lärande. Det transformerande ledarskapet skapar förutsättningar för undervisning och lärande medan
det instruktiva ledarskapet handlar om att leda undervisning och lärande. Det instruktiva ledarskapet,
att leda undervisning och lärande, handlar om ett pedagogiskt ledarskap som är direkt involverat i
skolans kärnprocesser genom till exempel klassrumsbesök, återkoppling till lärare samt analys av
elevernas resultat i relation till interaktionen mellan lärare och elever i undervisnings- och
lärandeprocesserna (Törnsén, 2009, 2011).
14
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undervisning och lärande och genom att leda undervisningen och lärandet,
kommer påverka en skolas framgång och elevernas resultat.
Med ett skoljuridiskt perspektiv har Rapp (2013) studerat skolans pedagogiska
ledare. För att uppfylla förväntningarna på att vara en pedagogisk ledare,
menar Rapp att en rektor behöver yrkeskompetens, personlig kompetens och
strategisk kompetens. För att utöva ett pedagogiskt ledarskap måste rektor
arbeta på flera plan och med flera intressenter. Det pedagogiska ledarskapet
kommer därför till stor del handla om att hantera olika relationer. Rapp har
formulerat en handlingsteori för det pedagogiska ledarskapet. I denna
handlingsteori ingår att rektorn ansvarar för att styrdokumentens intentioner
verkställs, vilket förutsätter att rektorn tar ansvaret för skolans resultat.
Forssten Seiser (2017), som har studerat hur rektorer själva anser att de
praktiserar pedagogiskt ledarskap, beskriver hur rektors pedagogiska
ledarskapspraktik är kontextberoende och därför måste genomföras specifikt
på varje enskild skola. Det pedagogiska ledarskapet beskrivs av Forssten
Seiser som ”att orkestrera omgivande arrangemang på ett sådant sätt att de
stödjer en lärande och samarbetande praktik på den lokala skolan” (s. 211).

4.3.2 Förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet
Utifrån ett relationellt perspektiv lyfter Viggósson (1998) fram närhet, som en
förutsättning för det pedagogiska ledarskapet. Viggósson beskriver hur
skolans ökade professionella ansvar från 1980-talet och framåt lett till en
förändrad syn på ledarskapet. Under den senare delen av 1980-talet
utvecklades nya krav på skolans ledare, där rektor förväntades ta ansvar för
och leda skolans pedagogiska arbete som ”en professionell pedagogisk ledare
för sin personal” (Viggósson, 1998, s. 13). Rektorerna fick dock svårt att leva
upp till dessa krav. Orsakerna var att rektorsområdena blev allt större, vilket
bidrog till att administrativa uppgifter tog för stor del av en rektors tid i
anspråk, att myndigheternas idéer om hur det nya pedagogiska ledarskapet
praktiskt skulle verkställas var mycket otydliga, brist på utbildning,
motstridiga och diffusa krav på rektorerna samt huvudmannens brist på
tydlighet angående det pedagogiska ledarskapet.
Jarl (2013) har studerat vilka förutsättningar rektorer haft att vara pedagogisk
ledare vid de styrningsreformer som genomförts från 1990-talet och framåt.
Jarl har sett hur rektorerna genom dessa reformer fått egna specifika
arbetsuppgifter knutna till ekonomi, administration och ledarskap, vilket har
bidragit till en professionalisering av rektorskåren. Antalet rektorer har ökat
och rektorer har rekryterats från andra yrkesgrupper och andra lärarkategorier
än de traditionella. Att den statliga befattningsutbildningen blivit obligatorisk
och akademiserats har bidragit till rektorernas professionalisering.
Rektorskåren har även som kollektiv formulerat en gemensam kärna i yrket.
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Jarl slår dock fast att ”det tycks finnas betydande svårigheter förknippade med
att bedriva ett pedagogiskt ledarskap i skolan och att rektorskårens
professionalisering inte tycks ha underlättat det pedagogiska ledarskapet” (s.
197). Att rektorskårens professionalisering inte tycks ha underlättat rektors
möjlighet att bedriva ett pedagogiskt ledarskap anser Jarl ha flera orsaker. För
det första saknas många gånger ett professionellt stöd, så att rektor ges
möjlighet att frigöra tid och ägna sig åt det pedagogiska ledarskapet. En annan
orsak som lyfts fram är tidsbrist. För det tredje anges rektorernas bristande
kompetens som orsak.
Det finns naturligtvis rektorer på landets skolor som bedriver ett
pedagogiskt ledarskap på ett föredömligt sätt. Men ur ett
styrningsperspektiv måste det ses som problematiskt att rollen som
pedagogisk ledare överlag tycks vara svår att förverkliga. Orsakerna
till detta kan vi endast spekulera kring. Den professionaliseringsprocess som rektorskåren har genomgått tycks emellertid inte ha
befrämjat rektors möjligheter att agera som pedagogisk ledare (Jarl,
2013, s. 211).

4.3.3 Det pedagogiska ledarskapets innehåll och konstruktion
En del av den forskning som finns om rektors pedagogiska ledarskap handlar
om innehållet i och konstruktionen av själva begreppet. Franzén (2006) har
identifierat tre subjektspositioner som en skolledare förhåller sig till;
supportern, chefen och den pedagogiska ledaren. Som pedagogisk ledare
består uppgiften som skolledare i att styra skolan mot de pedagogiska
verksamhetsmålen. Men att vara pedagogisk ledare innebär också att
reflektera över ledarskapet och dess konsekvenser, menar Franzén.
Svedberg (2000) har undersökt och analyserat rektorsrollen och hur denna
konstrueras i konkurrens mellan olika intressen och traditioner. Skolans
problem beskrivs ofta som ledarskapsproblem och Svedberg ställer frågan om
vad ”det omhuldade begreppet pedagogiskt ledarskap” (s. 23) innebär i
relation till de olika meningserbjudanden som omger en rektor. Svedberg
beskriver hur föreställningen om det pedagogiska ledarskapet under 1990-talet
kommit att framstå som en bärande tankefigur i målstyrningsdiskursen och
”upprepats med en sådan ihärdighet att den riskerar att framstå som en
besvärjelse eller mantra” (s. 197). Enligt Svedberg måste diskussionen om ett
pedagogiskt ledarskap föras mot bakgrunden av skolans avreglering och
decentralisering. När det nya styrsystemet skulle införas tillsammans med en
ny läroplan kom tankefiguren pedagogiskt ledarskap att legitimera ”statens
maktutövning genom läroplanen” (Svedberg, 2000, s. 197). Men när den
statliga målstyrningsdiskursen skulle transformeras och realiseras i den
kommunala verkligheten uppstod ett antal problem, på grund av de
motsättningar och motsägelser som fanns i konstruerandet av det pedagogiska
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ledarskapet. Det pedagogiska ledarskapet blev för många rektorer snarare en
källa till dåligt samvete, än ett inspirerande mål. Svedberg lyfter även fram
olika aspekter i användningen av begreppet pedagogiskt ledarskap:
konkurrensen mellan administrativa arbetsuppgifter och pedagogiskt
ledarskap, konkurrensen mellan att vara ansvarig för verksamhetens kvalitet
och försämrade ekonomiska förutsättningar, det dolda kontraktet mellan den
pedagogiska ledaren och lärarna som professionella yrkesutövare, betydelsen
av skolans lokala organisation samt det pedagogiska ledarskapet som en
kompetensfråga.

4.3.4 Det pedagogiska ledarskapet ur ett normativt och
moraliskt perspektiv
Med en normteoretisk ingång har Leo (2015) studerat hur de professionella
normer som omger rektorer vägleder dem i det pedagogiska ledarskapet. De
mest uppenbara sådana professionella normer är att vara närvarande och nära
undervisnings- och lärandeprocesserna, involvera lärarna i kvalitetsarbete,
förbättra utvecklingen av formativ bedömning, engagera sig i lärarnas
utveckling samt utveckla skolans interna organisation för att främja lärandet.
Leo slår fast att dessa normer avseende det pedagogiska ledarskapet har ett
starkare fokus på att utveckla akademiskt kapital, medan uppbyggandet av
socialt kapital ställs i bakgrunden. De normer som Leo identifierat, handlar om
uttryck för vad rektorerna bör göra som pedagogiska ledare och inte vad de i
realiteten gör. Därför menar Leo att rektorer måste bli medvetna om vilka
professionella normer som vägleder dem, för att därefter brygga över gapet
mellan det de anser sig bör göra och vad de verkligen gör.
Leo (2015) tar stöd av Sergiovanni (1998) i sina beskrivningar av hur det
pedagogiska ledarskapet tillför särskilt värde, genom att utveckla olika former
av mänskligt kapital. För att alla elever ska kunna nå bättre resultat,
argumenterar Sergiovanni för det pedagogiska ledarskapet som ”a new
conception of leadership” (s. 38), som ett alternativ och komplement till det
ideala ledarskap som förespråkats under 1990-talet. Det pedagogiska
ledarskapet skiljer sig från det byråkratiska, visionära och entreprenöriella
ledarskapet genom att det i och för sig är kapitalintensivt, men inte i en
ekonomisk mening. Istället för materiell värdeökning, tillför det pedagogiska
ledarskapet värde genom en utveckling av olika former av mänskligt kapital.
Genom pedagogiskt ledarskap kan på så sätt en skola utveckla både socialt,
akademiskt, intellektuellt och professionellt kapital, vilket i sin tur leder till
hela skolans förbättring. Det är i rektors professionella rollansvar som vi
finner rötterna till det pedagogiska ledarskapet, menar Sergiovanni (1998). I
detta rollansvar ingår inte bara att tekniskt veta hur man ska göra utan också
att veta vad som är bra att göra.
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It is in the principal's role responsibilities that we find the roots of
pedagogical leadership — a commitment to administer to the needs
of the school as an institution by serving its purposes, by serving
those who struggle to embody these purposes, and by acting as a
guardian to protect the institutional integrity of the school
(Sergiovanni, 1998, s. 41).
Den pedagogiska ledarens legitimitet kommer både från det moraliska
ansvaret, som hänger samman med rektorsrollen, och från rektors skyldighet
att fungera som ”the ”head follower” of the school´s shared purposes, ideals
and commitments” (Sergiovanni, 1998, s. 43). Detta följandeskap
representerar då den värdegrund som kommer att utveckla skolan till en
moralisk gemenskap, vilket i sin tur också genererar ledarskapskapital.

4.3.5 Det pedagogiska ledarskapet som (populär)vetenskap
Idag utges ofta populärvetenskapliga versioner av vetenskapliga artiklar och
avhandlingar. Dessa blir då betydligt mer lättillgängliga för rektorer, när de
ska hålla sig ájour inom den senaste forskningen. Det finns också sådan
litteratur, som inte direkt utgår från ett avhandlingsarbete eller vetenskaplig
artikel, men som ändå kan betecknas som vetenskaplig. Ett sådant exempel är
Nestors (1993) avsnitt ”Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning – två
svårfångade begrepp” i den antologi där resultatet från projektet ”Skolledning
95” presenterades. Projektet initierades år 1990 med ett syfte att studera
skolledares förändrade arbetsvillkor ”i den föränderliga omvärld som
skolledaren verkar i” (Stålhammar, 1993, s. 4-5). Nestor (1993) beskriver hur
begreppet pedagogiskt ledarskap har uppstått, formulerats och tolkats av olika
aktörer, med utgångspunkten att det pedagogiska ledarskapet är rektorns
viktigaste uppgift. Nestor bygger sina resultat på enkätundersökningar och
studier av officiella dokument mellan åren 1940 och 1991 samt studier av
facklitteratur och forskningsrapporter. I sin avslutande sammanfattning
definierar Nestor begreppen pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning.
Pedagogisk ledning definieras här som ”ledning, samordning, utveckling och
utvärdering av verksamheten utifrån skollag och läroplan” (s. 183), medan
pedagogiskt ledarskap definieras som ”det inflytande en skolledare utövar i
förhållande till lärarna genom olika handlingar, som syftar till att påverka dem
att utveckla undervisningen i enlighet med de mål och riktlinjer som anges i
läroplan och skollag” (s. 183).
Det finns också andra exempel på mer lättillgänglig vetenskaplig litteratur,
som publicerats under senare tid och som behandlar rektors pedagogiska
ledarskap. Ett sådant exempel är Berg (2011), som förklarar begreppet
pedagogiskt ledarskap utifrån frirumserövrande, vilket handlar om de
handlingar som en rektor vidtar för att erövra det frirum som blir över när det
förvaltande chefsskapet gjort sitt. Det innebär dock inte att det förvaltande

52

chefsskapet ska ses som frikopplat från denna process, ”utan snarare är det
inom detta chefsskaps ramar som gränserna för det frirum som ska erövras kan
tydliggöras och om möjligt fastställas” (Berg, 1990, s. 163). Vidare beskriver
Berg hur det pedagogiska ledarskapet i första hand kan anses ha att göra med
att planera, genomföra och följa upp skolutveckling.
Törnsén och Ärlestig (2014) lyfter fram det pedagogiska ledarskapet som den
viktigaste delen i rektorns arbete. Det pedagogiska ledarskapet innehåller olika
kvaliteter beroende på hur det utförs, men det primära syftet med rektorns
pedagogiska ledarskap är elevernas lärande. Det pedagogiska ledarskapet
framhålls av Törnsén och Ärlestig som ett undervisningsnära ledarskap, där
rektor genom verksamhetsobservationer, återkoppling till lärarna på deras
undervisning, samtal med lärarna om skolans kärnprocesser samt analys av
skolans resultat kan påverka det som sker i klassrummet.
Svedberg (2016) ger i sin bok ”Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk
ledning” en historisk tillbakablick på termen pedagogiskt ledarskap. I boken
presenteras också olika definitioner av begreppet. Svedberg presenterar olika
metoder som en skolledare kan använda i sitt pedagogiska ledarskap, till
exempel lektions- och verksamhetsbesök och kollegialt lärande. I bokens
avslutande del diskuteras pedagogiskt ledarskap i ett systemiskt och
organisatoriskt perspektiv utifrån begreppet pedagogisk ledning.

4.4 Sammanfattning
Som en inledning till detta fjärde kapitel behandlades det pedagogiska
ledarskapet som begrepp. Det stora tolkningsutrymme som finns avseende det
pedagogiska ledarskapets innebörd, som vi finner i både skolmyndigheternas
tolkningar och inom forskningen, motiverar avhandlingens forskningsintresse.
Kapitlet avslutades med en genomgång av forskning inom området. Här
presenterades forskning om hur det pedagogiska ledarskapet ska utövas,
förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet samt forskning om det
pedagogiska ledarskapets innehåll och konstruktion. Forskningsgenomgången
innehöll även ett avsnitt som berörde forskning om det pedagogiska
ledarskapet utifrån ett normativt och moraliskt perspektiv. Till sist lyftes också
några exempel på annan litteratur, som ur ett vetenskapligt perspektiv
behandlar det pedagogiska ledarskapet. Detta kapitel ska ses som en
avslutning på avhandlingens inledande kontextuella inramning. I de följande
tre kapitlen kommer nu avhandlingens teoretiska och metodologiska
utgångspunkter och ramverk att presenteras.
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Kapitel 5 – Avhandlingens teoretiska
utgångspunkter
I detta femte kapitel redogörs för de teoretiska utgångspunkter som varit
vägledande i avhandlingsarbetet, där det läroplansteoretiska perspektivet,
framför allt från den svenska läroplansteoretiska traditionen, utgjort en
övergripande utgångspunkt. Avhandlingen utgår från en kritiskt tolkande
ansats inom läroplansteorin, vilken kännetecknas av att ”diskursbegreppet ges
en framskjuten position, samtidigt som det balanseras mot materiella,
institutionella och systemmässiga villkor” (Sundberg, 2012, s. 96). Ett
avhandlingsarbete som genomförs utifrån en kritisk tolkande ansats kan vidare
sammanfattas med att fokusera både på ”kontinuiteter och diskontinuiteter,
strukturell tröghet och faktisk förändring, stabilitet och tolkningskamp om/i
skolan” (Sundberg, 2012, s. 96). I avhandlingen lyfts ett diskursivt
förhållningssätt fram. Diskurser ses som förhållandevis regelbundna och
gränssättande för vad som ger mening, men också som konfliktfyllda,
eftersom olika diskurser existerar parallellt och kämpar om makten över det
som kan anses vara sant (Winther Jørgensen, Phillips & Torhell, 2000). I
avhandlingen görs ett ställningstagande att även bejaka en materialitet och
icke-diskursivitet. Inspiration från poststrukturalismen har hämtats från
Foucaults senare arbeten. I kapitlet behandlas genealogin, som tillsammans
med intradiskursivitet, interdiskursivitet, reproduktion och diskursiv repetition
använts som verktyg för att analysera det pedagogiska ledarskapets förändring
och stabilitet.

5.1 Läroplansteorin som övergripande teoretiskt
ramverk
Den läroplansteoretiska forskningen omfattar oftast studier ur ett historiskt och
socialt samhälleligt perspektiv. Utifrån det läroplansteoretiska perspektivet
kan relationen mellan utbildning, stat och samhälle analyseras i en vidare
mening, där utbildningen ses som en del av ett större socialt och kulturellt
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sammanhang och som en del av samhället och sociala kontexter (Linné, 1999;
Skott, 2009). Den utveckling av läroplansteorin, som skett mot en allt bredare
samhällsvetenskaplig forskningsinriktning (Broady, 1999), kan betraktas mot
bakgrund av den internationella utbildningsforskningen, som på 1960- och
1970-talet i allt högre grad fokuserade på hur statlig utbildning bidrog till
samhällets reproduktion. I USA studerades till exempel utbildningens
funktioner och hur dessa bidrog till att återskapa samhällets sociala struktur
och i England studerades utbildningens innehåll ur nya perspektiv genom den
så kallade utbildningssociologin, bland annat av Bernstein. I Sverige tog
Lundgren (1981) vid den här tiden intryck av utbildningssociologin och
utvecklade en svensk läroplansteori.

5.1.1 Den svenska läroplansteorin
Den svenska läroplansteorin grundades på empirisk forskning om det svenska
utbildningssystemet (Skott, 2009) och kan definieras som ”försök att bygga
upp kunskap om hur utbildningsprocessers mål, innehåll och metodik formas i
ett visst samhälle och i en viss kultur” (Lundgren, 1981, s. 20). När den
svenska läroplansteorin kopplades till samhällsteori, började intresset riktas
mot skolans styrsystem och hur de styrande ramarna skapas (Skott, 2009).
Läroplansteorin sattes i relation till den formella styrningen av skolan och ”hur
skola tar gestalt inom ramen för det officiella styrsystemet” (Skott, 2009, s.
28). Det var vid den här tiden som Lundgren (1984) utvecklade sin modell för
skolans styrning, vilken kan ses som ”en modell för att förklara hur statliga
beslut om utbildningens inriktning och dimensionering begränsar och reglerar
utbildningens faktiska gestaltning” (Lundgren, 1984, s. 71). Ramarna sätter
fysiska och tidsmässiga gränser, som en slags yttre och observerbar struktur,
som i sin tur erbjuder möjligheter att studera den av staten ordnade
utbildningen. För skolan innebär detta mer specifikt att begreppet ram kan
definieras som de av staten införda begränsningarna av en pedagogisk kontext
(Linné, 1999).
Vi hade därmed en begreppsapparat med vars hjälp vi kunde
klassificera två typer av strukturer, dels yttre observerbara
egenskaper och dels inre meningsbärande relationer. Vi hade skapat
ett specifikt begrepp inom detta mer allmänna begrepp – pedagogisk
ram (….) I första hand hade vi visat på tre kategorier av ramar:
fysiska och administrativa, juridiska regler samt pedagogiska påbud
(Lundgren, 1984, s. 76).
Pedagogiska påbud är detsamma som pedagogiska texter, i termer av både
skrivna och talade diskurser, menade Lundgren (1984). Skolans läroplan kan
enligt detta resonemang betraktas som en pedagogisk text och därmed också
som både en materiell text och diskurs. Senare omdefinierade Lundgren
tillsammans med Lindensjö (2000) ramar till begränsningar, inom vilka vissa
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verksamheter är möjliga och andra inte. Sådana ramfaktorer kan även
beskrivas som ramsystem, där begreppet ram kan diskuteras i termer av
bestämning, grund, struktur och system (Broady, 1999).

5.2 En kritiskt tolkande ansats
Den kritiskt tolkande ansatsen inom läroplansteorin tar avstamp i den
språkliga och diskursiva vändning som vuxit fram inom den
samhällsvetenskapliga forskningen under senare delen av 1900-talet. Med ett
ökat intresse för språket, har fokus inom denna inriktning ”vridits mot
människors meningsskapande i sociala praktiker” (Sundberg, 2012, s. 81)
inom denna inriktning. Även om vi kan identifiera en språklig vändning inom
läroplansteorin, där till exempel diskursanalyser har funnit fäste (Popkewitz,
1997), kan den kritiskt tolkande positionen inom läroplansteorin beskrivas
som att den inte har dragit den språkliga eller diskursiva vändningen fullt ut
(Sundberg, 2012; Adolfsson, 2013). Utifrån en kritiskt tolkande position
erkänns att kommunikativa händelser både har diskursiva och icke-diskursiva
beståndsdelar och diskurser förstås ”varken som fritt flytande meningssystem
(…) eller som strukturella variabler i en positivistisk bemärkelse”. Det handlar
här om en fokusförskjutning ”från att betrakta språket som verktyg för att
representera verkligheten till att rikta uppmärksamheten mot språkets
konstituerande och performativa funktioner” (Sundberg, 2012, s. 95).
Utifrån en kritiskt tolkande position inom det läroplansteoretiska fältet kan
läroplaner förstås som diskursiva praktiker och processer, som både har
institutionella och samhälleliga villkor (Sundberg, 2012). Skolans
läroplansdiskurser kan därmed studeras i relation till samhällsförändringar, för
att undersöka hur olika diskurser förändras och reproduceras i förhållande till
den omgivande kontexten. Denna avhandling utgår från en historisk och
diskursiv ansats, där historisk förståelse och samhällsvetenskapliga
förklaringar tas med i analaysen för att förstå och förklara hur föreställningar i
en läroplansdiskurs både förändras och är stabila. Skolan kan som
samhällsinstitution, utifrån en sådan kritiskt tolkande ansats, betraktas som ”en
varaktig, ordnad social enhet som vi knyter stabila normer och förväntningar
till” (Sundberg, 2012, s. 96). Skolan tillskrivs etablerade handlingsnormer,
som skapar sin egen kulturella grammatik, vilka enligt ett kritiskt tolkande
förhållningssätt inte helt kan reduceras till avspeglingar av övergripande
samhällsstrukturer eller till enskilda rektorers handlingsstrategier.
Systemvillkoren och de institutionella faktorer som strukturerar
handlingskontexten tas med i den kritiskt tolkande läroplansteoretiska
analysen, utan att determinera handlingsmöjligheterna (Sundberg, 2012).
Lundahl (2004) beskriver på samma sätt hur nutiden, genom att vi ifrågasätter
eller historiskt kontextualiserar föreställningar om det givna eller det eviga,
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kan framträda som mindre historiskt bestämd, vilket i sin tur innebär att
argument som ”så här har vi alltid, eller aldrig gjort” kan nyanseras och
problematiseras.
Den kritiskt tolkande ansatsen kan perspektiveras utifrån hermeneutiska
antaganden att tolkningen både har en inre logik och ett anspråk (Sundberg,
2012). Det innebär att all kommunikation följer vissa grundläggande regler,
för att vi genom en delad förståelse ska kunna känna igen, förstå och skapa
mening. Kommunikationen har också ett innehåll med särskilda anspråk på
giltighet och meningsföreträde, före andra tolkningar, vilket gör att ”all
interaktion implicerar sociopolitiska dimensioner” (Sundberg, 2012, s. 95).
Denna kritiskt infomerade hermeneutiska ståndpunkt kan då beskrivas som
”en dialektik mellan misstankens och försoningens hermeneutik” (Sundberg,
2012, s. 95), vilket i sin tur innebär att den varken grundar sig på någon
absolut tillit eller absolut misstänksamhet utan istället pendlar mellan dessa
båda poler.

5.3 Ett diskursivt förhållningssätt
Det poststrukturalistiska perspektivet tillför ett diskursivt förhållningssätt till
det kritiskt tolkande perspektivet. Inom den poststrukturalistiska ansatsen har
språket och textanalysen stor betydelse (Delanty, 2005; Sundberg, 2005).
Utgångspunkten är att texter upprätthåller politiska, sociala och ekonomiska
förhållanden i samhället. Det poststrukturalistiska perspektivet vägleds således
av att ”rikta en radikal misstänksamhet mot talet om samstämmig dialog eller
tolkande förståelse” (Sundberg, 2005, s. 70). Språket och dess meningar och
innebörder betraktas av poststrukturalister som historiskt och socialt
kontingenta, där diskursbegreppet är centralt (Wahlström, 2009). Med sina
rötter i den franska filosofin är det främst Foucault, som haft inflytande inom
denna inriktning (Sundberg, 2005, 2012). Foucault är dock svårplacerad, bland
annat därför att hans diskursbegrepp förändrats över tid (Delanty, 2005;
O´Farrell, 2005; Wiklund, 2006). Foucaults författarskap brukar delas in i en
tidig arkeologisk 16 och en senare genealogisk fas, även om dessa många
gånger överlappar varandra (Winther Jørgensen et al., 2000). Det är den
senare, genealogiska fasen, med en utvidgning av diskursbegreppet, som i

Arkeologin brukar karaktäriseras av ”the somewhat politically deficient method Foucault used before
his ”enlightment” at the beginning of the 1970s and his development of a far more adequate
”genealogy”” (O´Farrell, 2005, s. 64-65). Foucault använde själv metaforen ”arkeologi” för sin metod
att belysa synsätt och erfarenheter för en viss tid (Bergström & Boreus, 2012), för att avslöja
samhälleliga diskursers strukturer och deras existensiella villkor (Delanty, 2005). Subjektet studeras
här utifrån subjektsposition, vilket innebär en bredare betydelse än begreppen individ och aktör. En
viss subjektsposition omfattar här de regler som en diskurs tillhandahåller och som talar om hur
subjektet ska förhålla sig i olika sociala sammanhang.
16
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olika sammanhang kommit att benämnas poststrukturalistisk teori (Sundberg,
2005; Wiklund, 2006).

5.3.1 Diskursbegreppet
Diskursbegreppet brukar beskrivas som både komplext och svårdefinierat
(Bacchi, 1999; Wiklund, 2006). I dagligt tal innebär det ”ett bestämt sätt att
tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen et
al., 2000, s. 7), tillsammans med en idé om att språket är strukturerat i olika
mönster eller regelbundenheter. Dessa mönster ger oss förutsättningar för hur
vi ska tänka, tala och handla inom olika sociala domäner (Quennerstedt, 2006;
Winther Jørgensen et al., 2000). En diskurs kan sägas avse en uppsättning
betydelser, metaforer, representationer, bilder, berättelser och uttalanden, som
tillsammans producerar en viss version av en händelse (Burr, 2003). Saker och
händelser blir verkliga för oss ”as meaningful entities through their
representation in discourse” (Burr, 2003, s. 67). Diskurser kan även ses som
särskilda sätt att representera vissa delar eller aspekter av världen (Fairclough,
2005). Ball (1993) beskriver enligt samma resonemang: ”Discourses embody
the meaning and use of propositions and words. Thus, certain possibilities for
thought are constructed. Words are ordered and combined in particular ways
and other combinations are displaced or excluded” (s. 16).
Diskursbegreppets mening, omfång och tillämpning hänger samman med de
teorisystem inom vilka de används (Wiklund, 2006). Begreppets olika
räckvidd kan beskrivas utifrån en snäv eller vid innebörd. Det förstnämnda
innebär ett lingvistiskt intresse för specifika enheter av text och tal i kontext,
medan det senare kan omfatta hela den sociala världen. I denna avhandling
görs ett ställningstagande att positionera diskursbegreppet någonstans mitt
emellan dessa båda poler, där diskurser kan defnieras som ”social processes
within and by wider events, beliefs and ”epistemes” to produce common sense
notions and normative ideas” (Ball, Maguire & Braun, 2012, s. 130).
Diskursanalys, som innebär en analys av språkliga mönster och
regelbundenheter, vilar på socialkonstruktionistisk grund (Wiklund, 2006).
Det innebär en kritisk hållning till förgivettagen kunskap, att vår förståelse av
världen är historiskt och kulturellt betingad, att kunskap upprätthålls av sociala
processer och att kunskap och social handling hänger samman (Burr, 2003).
Diskurser får därmed en ordnande och sammanhållande funktion ”för det
historiskt framväxta sociala samspelets reglering” (Berger, Luckman &
Olsson, 2011, s. 19).17
Den sociala konstruktivismen har sitt ursprung i det synsätt som presenteras av Berger och
Luckmann (1991) i boken ”The Social Construction of Reality”, som utkom första gången år 1966. Ett
grundläggande antagande är att verkligheten kan ses som en mänsklig och social konstruktion där
språket är centralt. Enligt Berger och Luckmann har språket en ordnande funktion som sätter allt på rätt
plats. Meningen av det vi säger kommer att bero på den diskursiva kontexten i vilket vårt språk är
inbäddat.
17
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5.3.2 Diskurser är kontextberoende
Utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv betraktas diskurser som föränderliga
och kontextbundna i förhållande till tid och plats. Diskurser svävar alltså inte
fritt i ett samhälle, utan utvecklas och reproduceras av institutioner och
praktiker (Burr, 2003; Foucault, 1972). Diskurser utgör också det sociala
sammanhang där mening skapas (Franzén, 2006), vilket innebär att det vi
säger och meningen med orden är beroende av detta sammanhang. Det vi
säger beror därmed på vad som är tillåtet att säga i den situation vi befinner
oss. I denna mening kan diskurser “be thought of as a kind of reference, a
conceptual backcloth against which our utterances can be interpreted” (Burr,
2003, s. 66). Wahlström (2009) beskriver hur Foucault, utifrån ett
poststrukturalistiskt förhållningssätt, visat på de olika och mer eller mindre
omedvetna gränserna för vad som kan sägas inom det fält som formar en
diskurs över tid samt vilka betydelser och yttranden som anses relevanta och
normerande. Språket som vi väljer för att tala och skriva om något innebär
möjligheter för oss att vara meningsfulla och begripliga, men sätter också
gränser.
Så avgränsas vad som hör ihop och vad som är åtskilt samt var dessa
gränser ska dras. Föremål och fenomen blir till begripliga enheter
genom att gränser dras som skiljer ut dem från ett kaotiskt, ordlöst
och gränslöst allt. Ord särskiljer och namnger (Wiklund, 2006, s.
18-19).
Implikationerna för denna avhandling blir att när olika bestämningar av
begreppet rektors pedagogiska ledarskap används i till exempel policytexter,
kommer dessa bestämningar av det pedagogiska ledarskapet i och för sig att
möjliggöra en mening och förståelse av policyn, men de kommer också att
sätta gränser för det pedagogiska ledarskapets räckvidd. Benämnandet av det
pedagogiska ledarskapet innebär då ”ett bestämmande genom att vissa
aspekter och sidor av föremål och fenomen fokuseras, medan andra kommer
att hamna i bakgrunden eller förtigas och något aldrig hamnar innanför
gränserna för det som blir möjligt för oss att tänka och förstå” (Wiklund, 2006,
s.19). Vissa aspekter, perspektiv och hållningar kommer därmed att bli
omöjliga eller otänkbara, medan andra kommer att bli självklara, eftersom de
tas för givna. På samma sätt kommer vissa aspekter och utsagor att bli
önskvärda, medan andra ses som förkastliga (Wiklund, 2006). Men genom att,
som Foucault (Foucault & Rosengren, 1993), lyfta fram de regelsystem som
bestämmer texter och andra praktiker, kan vi också betona diskursernas
möjlighetsvillkor och det friutrymme som skapas genom dessa (Wiklund,
2006).
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5.3.3 En tolkningskamp mellan diskurser
Ett objekt omges av flera diskurser, där varje diskurs strävar efter att
representera eller konstruera objektet på olika sätt. Diskurserna konkurrerar
om meningsskapandet och varje diskurs gör sanningsanspråk på vad objektet
verkligen är, vilket kan leda till att olika diskurser kan komma i konflikt med
varandra (Burr, 2003; Franzén, 2006). Varje diskurs sätter olika aspekter i
fokus, väcker olika frågor att ta ställning till och kommer också att leda till
olika konsekvenser för vårt handlande (Burr, 2003). Politiska aktörer, men
även forskare (Bacchi, 2000), kommer som en följd av detta resonemang att
erbjuda konkurrerande föreställningar om rektors pedagogiska ledarskap. De
tolkningar som presenteras av dessa aktörer syftar till att försvara och
legitimera deras egna tolkningar och innebörder. Det innebär att det ständigt
pågår en kamp mellan olika tolkningar av policyn om rektors pedagogiska
ledarskap och att policyn därmed befinner sig i ständig förändring. Codd
(1988) beskriver enligt samma resonemang hur en policy är ”both contested
and changing, always in a state of ”becoming”, of ”was” and ”never was” and
”not quite”” (s. 239).
Inom policyn om rektors pedagogiska ledarskap, finns det olika diskurser som
uttalar sig om en och samma sak (Ball, 1993). Det uppstår då en kamp om
vilken diskurs som har rätt att uttala sig. En rektor kan som subjekt, därför
anses vara ständigt genomkorsad av motstridig mening (Franzén, 2006), där
diskursens makt ibland kan vara så stark att den nästan tvingar oss till
specifika sätt att vara. Konkurrensen mellan olika diskurser finns på alla
nivåer inom utbildningssystemet (Ball, 1993). Även rektorsrollen kommer
därför att konstrueras utifrån skilda diskurser, på olika diskursiva nivåer i
samhället, ”vilka alla bidrar till att skapa mening och betydelse för vad det kan
innebära att vara skolledare” (Franzén, 2006, s. 38).

5.3.4 Diskurser och makt
Maktperspektivet finns alltid närvarande i alla diskursiva sammanhang
(Franzén, 2006). Makt handlar inom en policy bland annat om vem som tillåts
tala och vilka grupper som inkluderas respektive exkluderas samt vilka
grupper som anses mindre värda. Även Ball (1993) lyfter fram detta
maktperspektiv i sin beskrivning av diskurser: ”Discourses are about what can
be said, and thought, but also about who can speak, when, where and with
what authority” (s. 16).
Det finns en risk att vi, när vi betraktar diskurser i en nära relation till
maktförhållanden, ser dem som en tvingande ordning (Sundberg, 2005). Att
konsekvent studera makt som medel för dominans och manipulering riskerar
då att leda till en ensidig förståelse av samhälleliga institutioner som enbart
repressiva maktcentra. Som samhällsinstitution kommer då skolan att
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konstitueras av och genom diskurser, som i sin tur konstruerar och definierar
den goda eller framgångsrika skolan eller den välpresterande eleven.18 Å ena
sidan möjliggör dessa studier en viss förståelse, men å andra sidan kan kritik
riktas mot att alternativa synsätt omöjliggörs (Sundberg, 2005). Med en sådan
ensidig fokusering på makt finns det även risk för en form av determinism,
som kan tolkas som en slags hjälplöshet hos individen (Bacchi, 2000). Som en
motvikt till detta hänvisar Franzén (2006) till Foucaults tal om motdiskurser
och det motstånd som kan uppstå i förhållande till den dominerande diskursen.
Där makt finns, finns det också motstånd, vilket innebär att ”power is not
simply domination and can be resisted” (Delanty, 2005, s. 111). Ett sådant
motstånd kan resultera i ett ifrågasättande, vilket i sin tur kan leda fram till ett
totalt omkast av rådande dominerande diskurs. Men ett motstånd kan också
skapas genom att flera olika diskursers meningsbäranden tolkas samman på ett
sätt som leder fram till att den dominerande diskursens mening försvagas och
förändras.
Språk och diskurser utgör, som beskrivits ovan, centrala delar av det
postrukturalistiska perspektivet inom den kritiskt tolkande ansatsen. Samtidigt
görs i avhandlingen ett ställningstagande att bejaka en materiell verklighet.
Även om diskurs och materialitet utgör två empiriskt skilda fenomen, kan de
ändå betraktas som ömsesidigt beroende av varandra (Putnam, 2015). Hardy
och Thomas (2015) ger exempel på hur även Foucault lyfter fram samspelet
mellan diskurs och materialitet, där både de diskursiva effekterna av det
materiella betonas och tvärtom. Genom att anamma en ”materiell” läsning av
Foucault, kan både diskursiva och materiella processer analyseras och
undersökas samt hur de konstitueras tillsammans (Dale, 2005; Hardy och
Thomas, 2015).

5.3.5 Diskursiv förändring och stabilitet
Diskurser kan ses som en form av sociala strukturer. Med en tydlig materiell
förankring kommer de som sådana att bli mer trögrörliga och stabila
(Adolfsson, 2013).
Världen blir förtolkad för oss genom de diskursiva mönster vi
exponeras för. Diskurser lever således inte ett fritt svävande liv i
samhället, utan de utvecklas och reproduceras av institutioner, dvs.
Ett sådant exempel kan hämtas från antologin ”Föreställningar om den goda läraren” (Englund,
2012), som är ett resultat av ett forskningsprojekt med poststrukturalistiska perspektiv. I denna
presenteras hur den goda läraren konstrueras diskursivt på olika samhälleliga arenor. Här skriver till
exempel Wahlström (2012) om konstruktionen av den goda läraren på en internationell
utbildningsarena, där den goda läraren framställs som en effektiv lärare. Inom ramen för samma
projekt har Wiklund (2006) i sin avhandling studerat hur den goda läraren diskursivt konstrueras i text
på dagstidningens Dagens Nyheters debatt- och ledarsidor under 1990-talet.
18
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organiserade och varaktiga miljöer med ekonomiska, intellektuella
och andra resurser att utveckla kunskap som svarar mot de egna
intressena och ansvarsområdena (Sundberg, 2012, s. 82).
Som en konsekvens blir diskurser utan en sådan materiell förankring mer
föränderliga. Diskursbegreppets dimension av föränderlighet beror på
samspelet och förhållandet till social och kulturell förändring (Fairclough,
1992; Sundberg, 2005). Ursprunget och motivationen till en diskursiv
händelses förändring bottnar i en problematisering av vedertagna
uppfattningar. När problematiseringen uppstår hamnar människor i dilemman,
som man försöker lösa genom att vara innovativ och kreativ samt genom en
anpassning till rådande konventioner på nya sätt (Fairclough, 1992).
Genom att diskurser både kan förändras och reproduceras, kan de sägas ha en
performativ funktion (Gustafsson, 2003). Bergström & Boreus (2012)
beskriver hur Foucault lyfter fram tre olika beroendeförhållanden inom och
mellan diskurser, vilka även kommer att användas i avhandlingens analyser.
För det första handlar det om intradiskursiva beroendeförhållanden, vilket
avser de olika elementens inbördes relationer inom en diskurs. Ett sådant
exempel är hur begrepp, som till exempel likvärdighet19, förändras inom den
utbildningspolitiska diskursen över tid. För det andra handlar det om externt
bestämda beroendeförhållandena, som i huvudsak består av ekonomiska och
sociala förhållanden i en vidare mening. För det tredje handlar det också om
ett beroendeskap som kan uttryckas som interdiskursivitet, vilket innebär att
diskurser står i relation till och under inflytande av andra diskurser, eftersom
de både kan ses som öppna och hybrida (Nordin, 2012).
När en text formuleras utifrån ett antal olika diskurser skapas nya diskursiva
relationer, vilket i sin tur kan leda till en diskursiv förändring där diskurserna
artikuleras på ett nytt sätt. En sådan diskursiv förändring kan beskrivas i
termer av interdiskursivitet (Gustafsson, 2003). ”Om diskurser däremot
artikuleras på ett konventionellt sätt, är det istället ett tecken på en
reproduktion utan diskursiva förändringar” (Gustafsson, 2003, s. 106-107).

Englund och Quennerstedt (2008) har beskrivit hur begreppet likvärdighet har ansetts som ett
betydelsefullt begrepp i det utbildningspolitiska samtalet sedan 1980-talet. Begreppets innebörd har
förändrats från en jämlikhetssträvan på 1980-talet, till att på 1990-talet kopplas samman med valfrihet,
för att på 2000-talet ges en mer avgränsad betydelse som innebär ”att likvärdighet handlar om
utbildningens resultat förstått som elevers uppnående av målen” (s. 26).
19
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Om en och samma textfras repeteras, om och om igen på ett strukturerat sätt i
en eller flera texter, kan detta ses som diskursiv repetition 20 (Björnberg, 1994).
En sådan diskursiv repetition kan beskrivas som en retorisk slogan, som
“make discourse sound elegant” (Hansson, 2015, s. 180). En diskursiv
repetition som upplevs som överdriven, kan tolkas som överkommunikation21
(Hansson, 2015). Diskursiv repetition och överkommunikation kan ses som en
medveten strategi för att utöva en mer omfattande och långsiktig påverkan på
människors beslut, där strategiska aktörer försöker kontrollera ”the formation
of the socially shared commonsensical frames of interpretation” (Hansson,
2015, s. 174) i syfte att åstadkomma en önskad konceptuell förändring. Som
strategisk metod i det offentliga talet, kan diskursiv repetition legitimeras i
termer av en önskan att bidra till ökad samstämmighet. Diskursiv repetition
betraktas i avhandlingen som tecken på stabilitet, eftersom samma diskurs
artikuleras om och om igen, snarare än ett uttryck för förändring.
En överdriven repetition kan påverka vårt kritiska tänkande, eftersom
påståenden som upprepas kan uppfattas som mer trovärdiga, även ”if they are
only believed to be repeated” (Hansson, 2015, s. 174). Diskursiv repetition,
som medveten påverkan, hänger samman med känslan av förtrogenhet med
den information som repeteras, tillsammans med en känsla av att ha kunskap
om informationen. Repetition och överkommunikation används också som en
strategi för att utse syndabockar och/eller för att konstruera grupper att lägga
över skulden22 på (Bacchi, 2009; Hansson, 2015). Genom att om och om igen
repetera motiv och skäl för skuldbeläggande kan sådana orsakssamband
etableras, som pekar ut någon som ansvarig för en problematisk händelse eller
situation.

5.4 Genealogin
I avhandlingen används genealogin, som ett verktyg från det
poststrukturalistiska perspektivet. Genealogin kan ses som en slags
nutidshistoria (Beronius, 1991; Olsson, 2012), eftersom den i första hand inte
utgår från det förflutnas historia. Istället är det nuet som utgör utgångspunkten
för vår förståelse (Bergström & Boreus, 2012). Genom att berätta om något
som sker i det nuvarande, som är otydligt, och göra detta synligt på ett nytt
Repetition tolkas i avhandlingen som en återupprepning, att något upprepas genom kopiering.
Reproduktion tolkas som att återskapa, att något produceras igen.
21
En överkommunikation innebär att repetera något ”over and over again too many times” (Hansson,
2015, s. 179).
22
Det ligger i en policys natur att de styrande, till exempel en regering, inte görs ansvariga för de
problem som existerar ute i samhället (Bacchi, 2009). Istället representeras frågor i policydebatten på
sådana sätt att de mystifierar maktrelationer och skapar individer som görs ansvariga för sina egna
misslyckanden (Bacchi, 2000).
20
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sätt, samt frilägga ett fält av möjlighetsvillkor, kan intresset riktas mot hur
detta något går till istället för varför det uppstått eller dess betydelse (Olsson,
2012). Utgångspunkten är en fråga som ställs i och om nutiden. Syftet är sedan
att problematisera det som i det nuvarande tas för givet och öppna upp
diskurser för kritisk granskning, genom att använda sig av historien (Bacchi,
1999, 2009). Genealogin kan därmed beskrivas som ”the methodical
problematization of the given, of the taken-for-granted” (Dean, 1992, s. 216). I
en genealogi kan diskurser ses som händelser, som ”berättar om uttalanden
som faktiskt har gjorts men också vilka omständigheter och samband som gör
att just dessa uttalanden, och inte andra, har varit möjliga” (Wahlström, 2009,
s. 14).
Foucaults genealogi ska förstås mot bakgrund av begreppet arkeologi. I sina
arkeologiska arbeten, som utvecklades på 1960-talet, intresserade sig Foucault
för språkhandlingar och deras villkor (Wiklund, 2006). Arkeologin kan ses
som mer strukturalistisk till sin karaktär, eftersom blicken främst riktas mot de
regler som gör att vissa uttalanden är möjliga i vissa sammanhang, medan
andra uttalanden inte är det (Wiklund, 2006). På 1970-talet började Foucalt
anamma genealogin, med ett bredare fokus och en tydlig frigörande strävan.
Med genealogin blev Foucalts arbeten mer poststrukturalistiska till sin
karaktär och det är med genealogin som Foucaults maktbegrepp tillkom. Ett
av genealogins syften är att undersöka vilka effekter historiskt specifika
maktrelationer får. I denna avhandling studeras sådana effekter genom att
kritiskt analysera hur rektor som pedagogisk ledare konstrueras och
positioneras diskursivt i relation till den historiska och samhälleliga kontexten.
Även om arkeologin och genealogin kan ses som två skilda begrepp, där
arkeologin främst hänger samman med diskurs och genealogin kopplas till
makt, bör de ändå betraktas som nära sammanhängande och som komplement
till varanda (O´Farrell, 2005; Wiklund, 2006).
När Foucault på ett nytt sätt använde sina arkeologiska tankar i genalogin,
växte begreppet problematisering fram. Avsikten var att göra genealogier av
problem, där fokus riktades mot att analysera de problem som uppstår i
specifika historiska och kulturella praktiker (O´Farrell, 2005; Olsson, 2012).
Genom att undersöka hur det kommer sig att ett visst fenomen problematiseras
och leder till institutionella lösningar, kan olika diskursers möjlighetsvillkor
undersökas (Bergström & Boreus, 2012). Genealogins intentioner blir då inte
att finna lösningar eller alternativ till problemen, utan istället att analysera
vilka problem som gjort det möjligt för lösningarna att uppstå (Olsson, 2012).
Genom att undersöka det förflutna kan samtida problem kritiskt belysas och
genom att ifrågasätta det som anses som självklart kan också ny mening
skapas.
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It is only in the present that one can make changes. In order to be
free, one needs to continually expose what remains alive of the past
in the present and relegate it to the past. To be unaware of the past is
to be trapped by it (O´Farrell, 2005, s. 72).
Genealogin kan ses som en serie av besläktade transformationer (Dean, 1992).
På samma sätt som i Foucaults arbeten, som visade på diskursiva brott och
händelser, vilka lett till avgörande förändringar som accepterats som sanna
(Bergström & Boréus, 2012), tar genealogin sikte mot de specifika
knutpunkter då en policy ”was deployed in certain geographical spaces as a
way of constructing particular kinds of ”knowledge”” (Weaver, 2017, s.
2041).

5.5 Sammanfattning
Som en övergripande teoretisk utgångspunkt för denna avhandling inleddes
detta kapitel med en redogörelse av läroplansteorin. Framför allt är det utifrån
en kritiskt tolkande ansats inom läroplansteorin som denna avhandling utgår
från. Även om en materiell verklighet bejakas är det främst det diskursiva
förhållningssättet, med inspiration från det poststrukturalisiska perspektivet,
som utgör en betydelsefull utgångspunkt för avhandlingens analyser. I
ovanstående kapitel har beskrivits hur diskurser är kontextberoende och hur de
ständigt befinner sig i en tolkningskamp utifrån olika maktanspråk. Diskurser
befinner sig också i ett samspel mellan förändring och stabilitet, där
intradiskursivitet, interdiskursivitet, reproduktion och repetition använts som
analytiska verktyg i avhandlingen, för att identifiera dessa båda tillstånd. I
kapitlet har även beskrivits hur genealogin, som en slags nutidshistoria och ett
verktyg från det poststrukturalistiska perspektivet, har kunnat användas i
avhandlingsarbetet. I nästa kapitel kommer policystudier, som ett av
avhandlingens teoretiska och metodologiska ramverk att presenteras.
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Kapitel 6 – Policystudier som teoretiskt
och metodologiskt ramverk
Som redogjorts för i det tredje kapitlet uttrycks det pedagogiska ledarskapet
som om alla tycks veta vad det är och innebär, även om det saknas en entydig
och vetenskapligt förankrad definition av det. Betraktandet av rektors
pedagogiska ledarskap som en policy har gjort det möjligt att fånga in det
stora tolkningsutrymme som begreppet erbjuder. Ett ställningstagande görs i
avhandlingen som innebär att staten, genom att i läroplanen ge rektor ett
särskilt ansvar för att vara en pedagogisk ledare, utövar en ideologisk styrning
av skolan. Eftersom anvisningar saknas i läroplanen för hur detta pedagogiska
ledarskap i praktiken ska utövas, måste rektor själv tolka vad det pedagogiska
ledarskapet innebär och hur det ska genomföras. Policystudier ses i
avhandlingen som ett övergripande teoretiskt, men framför allt metodologiskt
ramverk, där ett ställningstagande görs att betrakta rektors pedagogiska
ledarskap som en policy. Som policy betraktas rektors pedagogiska ledarskap,
genom den konkreta anvisningen i läroplanen som en materiell text, men
framför allt utifrån ett diskursivt perspektiv. Kapitlet inleds med en
övergripande teoretisk inramning av policy och policystudier. Därefter
redogörs för hur policy kan ses som både text och diskurs samt hur en policy
rör sig mellan olika länder på den transnationella arenan. Efter denna
redogörelse presenteras policystudier som forskningsfält, vari avhandlingen
även positioneras. Att en policy är beroende av den omgivande kontexten och
att den måste tolkas innan den ska genomföras i den lokala praktiken är en
viktig aspekt, som behandlas i kapitlets avslutande del.

6.1 Policy och policystudier
Skolan befinner sig i en ständig offentlig turbulens och talet om skolan, det
vill säga den offentliga diskursen om skolan, kan beskrivas som abstrakt och
generaliserande (Lundgren, 1986). När skolan och dess praktik omskrivs i
allmänna termer, skapas lätt föreställningar om att det både finns generella
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problem och allmängiltiga lösningar på dessa problem. ”I den offentliga
diskursen om skolan framträder skolan alltid på ett abstrakt plan och problem i
skolan framställs som generella problem” (Lundgren, 1986, s. 126).
Att policy och policytexter konstrueras och produceras för att lösa ett problem,
lyfts fram av flera (Ball et al., 2012; Rizvi & Lingard, 2010). Problemet som
ska lösas är aldrig självklart, men det representeras alltid på ett speciellt sätt
och från en särskild synvinkel (Dery, 1984). De problem som framställs av
policys riktar sig till utpekade subjekt, till exempel rektor, som sedan ska lösa
problemen i den samhälleliga och historiska kontext, i vilken den lokala
skolan befinner sig (Bacchi, 1999, 2000, 2009; Ball, 1993). Även om policy
vanligen ses som processer för att lösa enskilda problem, kan de över tid och
genom en process av komplexa upprepningar mellan policys och genom
policykluster förändra skolan som institution (Ball et al., 2012).

6.1.1 Policy som text och diskurs
I denna avhandling görs ett ställningstagande att inte enbart betrakta policyn
om rektors pedagogiska ledarskap som en materiell läroplanstext och skriftlig
riktlinje för hur rektor ska leda sin verksamhet, utan framför allt också som
diskurs. Med utgångspunkt i materiella texter avses att studera vilka diskursiva
konstruktioner av den pedagogiska ledaren som framträder i dessa.
A discourse about an object is said to manifest itself in texts (….) In
fact, anything that can be ”read” for meaning can be thought of as
being a manifestation of one or more discourses and can be referred
to as a ”text” (Burr, 2003, s. 66).
I avhandlingen förstås policy därmed som en förening av både text och diskurs
(Ball, 1993; Ball et al., 2012; Burr, 2003).
What is meant by policy will be taken as texts and ”things”
(legislation and national strategies) but also as discursive processes
that are complexly configured, contextually mediated and
institutionally rendered (….) Policies are not simply ideational or
ideological, they are also very material” (Ball et al., 2012, s. 3).
Genom att se policy som diskurs riktas fokus på de sätt på vilket språket och
mer vidare diskursen, sätter gränser för vad som kan sägas (Bacchi, 2000), där
fokus riktas mot ”the ways in which language, and more broadly discourse,
sets limits upon what can be said” (Bacchi, 2000, s. 48). Diskurser kommer
därmed att konstruera specifika tankemöjligheter, men också exkludera andra
(Ball, 1993). Som diskursiva formationer kan policys betraktas som ”sets of
texts, events and practices that speak to wider social processes of schooling”
(Ball et al., 2012, s. 123). Policydiskurser producerar på detta sätt rektorn som
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en pedagogisk ledare, som en konstruktion av det som vid ett särskilt tillfälle
anses vara sant. Genom en översättning av policyn att rektor ska vara en
pedagogisk ledare produceras och förkroppsligas därför normer för vad det
innebär att vara en pedagogisk ledare.
Olika policys cirkulerar och påverkar varandra, inte bara i den nationella
utbildningspolitiska kontexten, utan även i den globala. På en diskursiv nivå
handlar policy om policy talk, i betydelsen vad som kan sägas vid en särskild
tidpunkt (Waldow, 2009). En specifik policyterm kan få en särskilt stor effekt
i både det inrikespolitiska- och utrikespolitiska policysamtalet och vissa
begrepp kommer att fungera särskilt effektivt som katalysatorer för en
policyförändring, även om det saknas en enighet om vad de betyder och
innebär. Exempel på sådana termer är 21st century skills och best practices,
som ”serve as empty vessels that are, whenever needed, filled with local
meaning” (Steiner-Khamsi, 2014, s. 157). Enligt detta resonemang kan
argument föras fram att det pedagogiska ledarskapet kan ses som en sådan
term, som fungerar som en policykatalysator i den svenska
utbildningspolitiska debatten.

6.1.2 Transnationell policytransfer
Från att utbildningspolicys från början främst utvecklades exklusivt inom en
nationell miljö, befinner de sig idag också i ett globalt system (Nordin, 2012;
Rizvi & Lingard, 2010; Moos, 2003; Sundberg & Wahlström, 2012).
Utbildningspolitiska idéer, som till exempel berör rektors ledarskap i skolan,
rör sig mellan de globala, europeiska och nationella arenorna, vilket i sin tur
skapar en transnationell styrning av utbildningen (Segerholm, 2014; Sundberg
& Wahlström, 2012). En sådan transnationell policytransfer kan benämnas
travelling ideas (Bacchi, 2009) eller transnational policy borrowing, vilket
idag betraktas mer som regel, än undantag (Steiner-Khamsi, 2014). Waldow
(2008) talar i detta sammanhang om diskursiva importer och argumenterar för
att den nationella utbildningspolitiken kommer att återspegla de förändringar
som sker inom den internationella utbildningspolitiska diskursen. Den
internationella utbildningspolitiska diskursen kan då ses som ”en reservoar av
”lösningar som söker sina problem”, som den nationella utbildningspolitiska
diskursen kan använda sig av” (Waldow, 2008, s. 188). Det som identifieras
som och görs till problem blir då ”en reaktion på de problemdefinitioner och
lösningsförslag som den internationella diskursen erbjuder, även om denna
relation inte alltid uttrycks explicit inom den nationella diskursen” (Waldow,
2008, s. 188).
Internationella referenser har en viktig funktion genom att legitimera
utbildningspolitiska policyagendor (Ringarp & Waldow, 2016). Från 1900talet och framåt har vi kunnat se en isomorfism och stor närhet mellan den
svenska utbildningspolitiska diskursen och den internationella (Waldow,
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2008). De spår från från internationella policyströmmar som vi genom åren
kunnat identifiera inom utbildningsområdet, har emellertid kännetecknats av
en vilja att inte explicit uttrycka deras internationella ursprung (Ringarp &
Waldow, 2016; Waldow, 2008, 2009). Istället har policys presenterats som
rationellt, vetenskapligt grundade lösningar till svenska problem och förklarats
som antingen orsakade av social förändring eller politiska och ideologiska
nationella förändringar och som ett resultat av ”the inner dynamics of the
process of educational reform itself (Waldow, 2009, s. 479). De svenska
diskursiva importerna har därför ofta förblivit osynliga, som silent borrowing.
Skälet för denna tysta inlåning är att Sverige länge ansåg sig ha ett av världens
bästa utbildningssystem och därför såg sig som en förebild för andra länder
(Oftedal Telhaug et al., 2006). Waldow (2009) argumenterar ändå för att den
svenska policydiskursen över tid har påverkats starkt av internationella
diskursiva policyströmningar. De decentraliserings- och marknadsreformer,
som påbörjades i Sverige på 1990-talet, kan ses som sådana exempel på
internationell policyinlåning.
Under det senaste årtiondet har en förändring skett när internationella
referenspunkter börjat spela en allt viktigare roll, speciellt när det handlar om
storskaliga utvärderingar som PISA och TIMSS (Ringarp & Waldow, 2016).
Ett tydligt skifte identifierades år 2007, när det i betänkanden från statliga
utredningar explicit började refereras alltmer till andra länder och
internationella storskaliga kunskapsmätningar, då de svenska PISA-resultaten
visade sig ha sjunkit och lett till en ”PISA-chock” (Ringarp & Waldow, 2016).
Betydelsen av jämförelser med andra länder är något som kommit att betonas
alltmer i den utbildningspolitiska diskursen. I de flesta fall handlar den
transnationella policytransfern om internationella standarder som utgår från
ideala best practices, med referenser från ”the league leaders in international
student achievement tests” (Steiner-Khamsi, 2014, s. 153). Det ökade intresset
för PISA, TIMSS och andra internationella studier har gjort dem till kraftfulla
policyverktyg. De ledande nationerna i dessa studier utgör globala normgivare
i den internationella utbildningspolitiken, eftersom ett viktigt syfte med
internationella jämförelser är att identifiera effektiva systemvariabler som kan
användas som indikatorer i global benchmarking (Steiner-Khamsi, 2014).
Begreppet policy window kan användas för att beskriva förhållanden då
omständigheterna för policyförändring är särskilt gynnsamma (SteinerKhamsi, 2014). Begreppet myntades ursprungligen av Kingdon (1984), som
menade att ett policyfönster kan öppnas på grund av en förändring i de
politiska strömningarna, transnationella policyströmmar eller på grund av att
ett nytt problem dykt upp som måste åtgärdas. Howlett (1998) sammanfattar:
It suggests that the characteristics of issues (the problem stream)
combine with the characteristics of political institutions and
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circumstances (the politics stream) and the development of policy
solutions (the policy stream), leading to the opening and closing of
opportunities for agenda entrance (s. 497).

6.1.3 Policystudier
Policy kan studeras utifrån olika perspektiv, där en första skillnad kan göras
mellan analys av och analys för policy (Gordon, Lewis & Young, 1977; Ozga,
2000; Rizvi & Lingard, 2010). Syftet med en analys av policy är att försöka
förstå varför en policy har utvecklats vid en speciell tidpunkt, vilka dess
analytiska antaganden är och vilka effekter den kan få. Analys för policy
utförs oftast av policymakare som befinner sig inom det ramverk där själva
policyn utvecklas. Denna typ av policyforskning är mer begränsad, med en
kortare tidsram och saknar ett kritiskt perspektiv (Rizvi & Lingard, 2010). I
den här avhandlingen är inriktningen den förstnämnda, det vill säga analys av
policy.
Forskarens eget perspektiv på och förståelse av policy får konsekvenser för
hur vi studerar och tolkar det vi ser (Ball, 1993; Ozga, 2000). För att göra en
första navigering inom fältet policystudier och göra en egen positionering kan
den indelning av policystudier inom utbildningsområdet, som Simons, Olssens
& Peters (2009) beskriver, vara till hjälp. De skiljer mellan policystudier inom
ekonomi, organisationsteori och kritisk teori. Det ekonomiska perspektivet
kan kopplas till administrativa system och projekt och handlar främst om ”the
rational analysis of the costs and benefits of educational policy, as well as
more general concerns with the economics of education” (Simons et al., 2009,
s. 14). Det organisatoriska perspektivet har analys och utveckling av
organisatoriska, administrativa och politiska strukturer och processer i fokus.
Dessa båda första perspektiv bryr sig alltså mest om en optimal organisation
och administration å ena sidan och en rationell och ekonomisk analys av
policy å andra sidan. Det tredje och sista perspektivet, det kritiska, undersöker
utvecklingen av utbildningspolicy, dess innehåll och berättigande, effekterna
av dess bredare sociala kontext och dess relation till makt och politik i skolan.
Målet är att avslöja motsättningar, spänningar eller generella mönster och
villkor eller strukturella konstellationer. Den kritiska policyanalysen placerar
utbildningspolicy i en vidare social kontext.
The critical focus on policy can not be disconnected from the focus
on politics and power, and ultimately, from values and debates on
the social role of education (…) policy refers here to matters of
interest, conflict and power, or to the games played in structured
arenas and the effects or power of discourses (Simons et al., 2009, s.
16).
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Ozga (2000), som företräder det kritiska perspektivet, menar att kritiska
policyforskare kan vara ett stöd i de professionellas kapacitetsuppbyggnad
genom att belysa komplexiteten i utbildningspolicys. Det är det kritiska
perspektivet, som denna avhandling tar avstamp ifrån.

6.2 Tolkning och genomförande av policy
Även om policyförfattare gör vad de kan för att försöka uppnå en korrekt
läsning av en policys intentioner, kan de aldrig vara säkra på hur en policy
kommer att användas i praktiken och med vilka resultat och effekter (Ball,
1993; Novak, 2018). Policytexten, dess läsare och den mottagande kontexten
har alla en historia och därför kan policytexter inte direkt och på ett enkelt sätt
implementeras och genomföras (Ball et al., 2012). En policytext, till exempel
att rektor ska vara en pedagogisk ledare, måste först tolkas och översättas
innan den omsätts till praktisk handling.
Att en policys ursprungliga syfte och mål inte alltid når ända ut i praktiken,
beror bland annat på att när en policy ska implementeras, kommer den att
mötas av komplexa organisationer och redan existerande praktiker
(Håkansson, 2006; Rizvi & Lingard, 2010). Varje policy har sin egen
tolknings- och framställningshistoria, eftersom den ingår i ett historiskt
sammanhang (Håkansson, 2006). Det som händer i skolan när policys ska
tolkas och genomföras kommer att påverkas av skolans institutionella faktorer,
som skapar olika praktiska möjligheter och begränsningar för policyns
genomförande (Ball et al., 2012). Både personella och kontextuella aspekter
”are therefore important influences upon school leaders´ decisions and
actions” (Liljenberg, 2015, s. 462).
Rektorer kan som både mottagare och genomförare av policy (Ball et al.,
2012) betraktas som ”gräsrotsbyråkrater” (Lipsky, 1980). Rektorerna har en
särskilt viktig roll, när policyn att rektor ska vara en pedagogisk ledare ska
omsättas till praktisk handling och omvandlas till konkreta metoder och
tekniker (Novak, 2018). Policyn kommer först att behöva tolkas av rektor, för
att därefter anpassa dess genomförande så att den överensstämmer med redan
pågående eller planerade verksamheter (Lindensjö & Lundgren, 2000). En
policys genomförande blir då också beroende av hur väl den passar in i eller
kan anpassas till ”the existing ethos and culture of the school” (Ball et al.,
2012, s. 10). Det finns därmed ett ömsesidigt förhållande mellan policy och
kontext, där ”policy creates context, but context alse precedes policy” (Ball et
al., s. 19).
När en nationellt formulerad policy anländer till rektor på den enskilda skolan,
bli den omedelbart föremål för lokala förhandlingar på realiseringsarenan
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(Novak, 2018). En policy anländer då inte färdigformulerad och ”out of the
blue” (Ball, 1993, s. 45) till ett socialt och institutionellt vacuum, eftersom det
ligger i en policys natur att den är utformad för att ge en allmän överblick och
lämna ett tolkningsutrymme (Rizvi & Lingard, 2010). En policy är designad
för att ”steer understanding and action without ever being sure of the practices
it might produce” (Rizvi & Lingard, 2010, s. 5). Den föreskrivna policyn
kommer därför inte erbjuda någon konkret och realistisk vägledning för själva
genomförandet. Ju mer ideologiskt abstrakt en policy är, desto mindre är
därför sannolikheten att den kommer att tas emot enligt de ursprungliga
intentionerna i den lokala praktikens kontext (Ball, 1993). Det skapas då ett
särskilt stort friutrymme för policyns tolkning.
Policy kan beskrivas som en process av både förståelse och översättning (Ball
et al., 2012), där översättningen tillsammans med begreppet tolkning kan
illustreras som genomförande av policys på olika arenor. Dessa utgör olika
delar av policyprocessen, men gränsar också till varandra och vävs ibland
samman och överlappar varandra. Att tolka innebär en språklig tolkning,
medan översättning kan ses som ”a third space” mellan policy och praktik,
som en ”iterative process of makin institutional texts and putting these texts
into action” (Ball et al., 2012, s. 45). När en rektor ska tolka en policy kommer
den även att ingå i ett tolkningsmönster och i en kontext som bygger på andra
tolkningar av samma policy (Ball, 1993). Att översätta en policy kan därför
beskrivas som att göra en tolkning av tolkningarna.
En policy designas för att presenteras ur ett visst perspektiv och idén om den
kontext vari policyn befinner sig är inte objektivt given (Seddon, 1994).
Policyns historiska konstruktion och dess kontext avser att ge legitimitet till
policyns intentioner (Rizvi och Lingard, 2010). Wahlström (2009) beskriver
hur språket i en policy kommer att bli konstituerande för handling, vilket
innebär att ”vårt sätt att uppfatta innebörden av olika begrepp och vår egen
position att tolka och formulera det som sägs också styr och begränsar vårt sätt
att handla” (Wahlström, 2009, s. 13). Olika språkliga innebörder av till
exempel rektors pedagogiska ledarskap, blir därför grundläggande för olika
sätt att agera som pedagogisk ledare. Ball (1993) beskriver hur policys ”not
normally tell you what to do, they create circumstances in which the range of
options available in deciding what to do are narrowed or changed or particular
goals or outcomes are set” (s. 46). Vissa policys kommer att begränsa utbudet
av kreativa lösningar mer än andra, vilket delvis beror på att policytexter
brukar skrivas i relation till den allra bästa och ideala praktiken, det vill säga
”schools that only exist in the fevered imaginations of politicians, civil
servants and advisers and in relation to fantastic contexts” (Ball et al., 2012, s.
3). Den lokala praktiken behöver i dessa fall inte enbart betraktas ”som en
implementeringsinstans av utbildningspolitiska texter, utan också som en plats
där man kan motarbeta och fritolka dem” (Francia, 1999, s. 38).
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6.3 Sammanfattning
Som ett övergripande teoretiskt, men framför allt metodologiskt ramverk, har
policystudier i detta kapitel mer ingående presenterats. Rektors pedagogiska
ledarskap ses i avhandlingen som en policy, som ska tolkas, översättas och
genomföras av rektor på den enskilda skolan. Som policy betraktas det
pedagogiska ledarskapet främst som en diskursiv konstruktion, som står under
inflytande från den policyrörelse som sker, inte bara på den nationella arenan,
utan också på den globala.
Efter dessa båda kapitel, som redogjort för avhandlingens teoretiska och
metodologiska utgångspunkter, följer i kapitel sju en beskrivning av den
metod som använts för att studera den diskursiva konstruktionen av rektors
pedagogiska ledarskap.
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Kapitel 7 – Metod
Med läroplansteorin som övergripande teoretisk utgångspunkt, med avstamp
från en kritiskt tolkande ansats och med verktyg från framför allt det
postrukturalistiska tänkandet, har avhandlingens studie genomförts som en
kritisk policyanalys. I detta kapitel redogörs för ”What´s the problem
represented to be?” (WPR), vilken är den metod som använts i studien.
Metoden, som utvecklats av Bacchi (1999, 2009), tar sin utgångspunkt i det
poststrukturalistiska perspektivet. Kapitlet inleds med en beskrivning av
WPR-metodens utgångspunkter och därefter presenteras hur Bacchis
föreslagna analysfrågor har använts som verktyg i avhandlingens policyanalys.
Kapitlet avslutas med en redogörelse för hur denna avhandlings kvalitet, ur ett
helhetsperspektiv kan bedömas.

7.1 WPR-metoden
Den kritiskt tolkande WPR-metoden, som används i policyanalysen av rektors
pedagogiska ledarskap, bygger på socialkonstruktivistisk grund (Bacchi,
2009). Med utgångspunkten i en politisk dimension, där problem anses
konstitueras i ”the simple act of making policy” (Bacchi, 2009, s. 34), kan
metoden även sägas bygga på postrukturalistiska antaganden, där fokus riktas
mot den textuellt instabila och sociala verklighetens ständigt omtvistande
natur (Bacchi, 2009).
A ”what´s the problem represented to be?” approach to policy
analysis provides a systematic methodology (….) It creates the
opportunity to question taken-for-granted assumptions that lodge in
government policies and policy proposals by interrogating
(problematising) the problem representations it uncovers within
them. In this sense, it is a critical mode of analysis” (Bacchi, 2009,
s. xv).
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WPR-metodens grundstenar utgår från att policy ses som en diskursiv
konstruktion och att en policy konstrueras för att lösa ett problem. Utifrån ett
kritiskt förhållningssätt, där en policy anses konstrueras inom specifika
historiska och samhälleliga kontexter och därmed ses som diskursiva
konstruktioner, gör WPR-metoden det möjligt att med utgångspunkt i
materiella policytexter, kritiskt analysera policyns diskursiva konstruktioner
och vilka effekter de får. Bacchis WPR-metod sammanfattas av Pereira (2013)
med tre teser: För det första styrs vi som medborgare genom
problematiseringar. För det andra måste dessa problematiseringar studeras och
granskas av oss genom att analysera de problemrepresentationer som de
innehåller, snarare än som problem som förutsätter lösningar. Slutligen måste
vi också ifrågasätta och problematisera de erbjudna problematiseringarna
genom att granska de premisser och effekter som problemrepresentationerna
innehåller. Med WPR-metoden kan en policys implicita och outtalade problem
lyftas fram för kritisk granskning. En tillämpning av WPR-metoden kan även
bidra till en förståelse av hur skolans styrning går till och vilka effekter det får
för dem som styrs.

7.1.1 Policy som diskursiv konstruktion
Med den utgångspunkt som WPR-metoden erbjuder, att se policy som en
diskursiv konstruktion, kan uppmärksamheten riktas mot det
meningsskapande som pågår inom den utbildningspolitiska policydebatten och
dess specifika problem. Detta ”encourage deeper reflection on the contours of
a particular policy discussion, the shape assigned a particular ”problem””
(Bacchi, 2000, s. 48). Genom att med WPR-metoden studera policyn att rektor
ska vara en pedagogisk ledare som en diskursiv konstruktion, blir det också
möjligt att studera, analysera och identifiera både hur diskurser begränsar vad
som kan sägas och det som kan ses som begränsningar för förändring. Men
samtidigt finns det inom dessa begränsningar även ett visst utrymme för
aktivism, bland annat beroende på diskursers pluralitet och motsägelsefullhet
(Bacchi, 2000).
While discourse limits what can be said, therefore, there remains a
place in these accounts for discursive reconstruction. There is an
insistence that social actors can make a difference to the ways in
which problems are constituted. This move is accomplished by
insisting that discourse are plural and contradictory (Bacchi, 2000, s.
50).
Även om Bacchi framför allt ser policy som diskursiva konstruktioner, bejakas
även en materialitet i WPR-metoden.
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7.1.2 Problem och problemrepresentationer
Policy kan beskrivas ”more as a discourse in which both problems and
solutions are created” (Goodwin, 1996, s. 67). När policy studeras som
diskursiva konstruktioner kommer inte problemen i sig att stå i fokus, utan
istället dess problematiseringar (Bacchi, 2000). Det som skiljer Bacchis
metodologi från andra typer av policyanalyser är att den fokuserar på hur
problem representeras i en policy (Pereira, 2013). En sådan analys av
problematiseringar kan “encompass how they were constructed and
rationalized, as well as the assumptions and political, epistemological and
historical contexts which may underpin such constructions” (Pereira, 2013, s.
395). Beskrivningar av de problem som ska åtgärdas med en policy består av
tolkningar av den sociala världen (Carlbaum, 2012) och Bacchis WPR-metod
bygger på antaganden att det bakom ett samtida konstruerat problem, finns
bakomliggande förutsättningar för dess problematiseringar i skapandet av
mening.
Problematiseringar och problemrepresentationer betraktas i WPR-metoden
som analytiska begrepp (Bacchi, 2009). WPR-metoden tar avstamp i
antagandet att alla policys är problematiserande aktiviteter och att de därför
också implicit innehåller problemrepresentationer. Beskrivningarna och
konstruktionen av problemet utgör inte en direkt återspegling av verkligheten,
utan fungerar istället som sådana meningsskapare, som ger en viss fråga ett
värde (Carlbaum, 2012). Det man anser vara ett problem kommer att
bestämma de åtgärder som föreslås som lösningar på problemet. Det innebär i
sin tur att studier av det som föreslås som en policyintervention, till exempel
Rektorslyftet, kommer att avslöja hur man tänker om frågan, vilket i sin tur
innebär ett avslöjande av dess problemrepresentation(er). WPR-metoden
uppmuntrar oss att ”think about the interconnections between policy areas, and
to reflect upon which issues remain unaddressed or undiscussed because of the
ways certain ”problems” are represented” (Bacchi, 1999, s. 2).

7.1.3 Styrning och dess effekter
Hur olika frågor problematiseras, det vill säga hur de betraktas som problem,
blir centralt för styrningsprocesser, eftersom vi styrs av problematiseringar,
snarare än genom policys (Bacchi, 2009). De problem som skapas i
policyprocessen bygger på en viss förståelse av vår omvärld (Carlbaum, 2012)
och för att förstå hur vi styrs, måste vi därför undersöka de
problemrepresentationer som ligger inbäddade i policys och policyförslag.
Alla policyförslag innehåller implicit en maktutövning (Bacchi, 2009).
Skapandet av det pedagogiska ledarskapet som ett problem och dess lösningar
kommer i sig själv att konstruera den värld som vi uppfattar som verklig och
sann (Carlbaum, 2012). Staten kommer som styrande subjekt alltid att ha en
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priviligerad roll bland alla konkurrerande konstruktioner av ett problem,
eftersom statens förståelse och version av problemet alltid kommer att
framträda tydligast. Det beror på att statens version av problemet formas och
konstitueras i lagstiftningen, rapporter och andra styrmedel (Bacchi, 2009).
Utbildningspolitik inrymmer en dubbelhet avseende förändring och
reproduktion och i en strävan efter förändring kommer vissa värden att
reproduceras. I samband med benämnandet av olika grupper, till exempel
rektorer som pedagogiska ledare, kan en sådan reproduktion låsa fast
rektorerna i vissa subjektspositioner. När politiska lösningar på problem
formuleras, kommer det därför alltid att finnas en risk att nya
marginaliseringar och uteslutningar skapas (Carlbaum, 2012).

7.2 WPR-metodens tillämpning i policyanalysen
Utgångspunkten för WPR-metoden är ett konkret policyförslag, varifrån man
sedan arbetar sig bakåt för att avslöja det som representeras vara problemet.
När problemrepresentationen identifierats ska sedan sådana materiella texter,
som kan associeras med policyn och dess genomförande väljas ut. Det
konkreta tillvägagångssättet kan då bestå i att börja med att leta fram ett
specifikt lagförslag eller en offentlig rapport att utgå från, för att därefter söka
sig vidare för att hitta andra texter, som hänger samman med och kan relateras
till den första utgångstexten. Dessa texter utgör sedan policyanalysens
nyckeltexter, vilka kan beskrivas som ”the supposedly minor texts of those
who actually made policy and wielded power” (Rabinow, 2003, s. 49).
När nyckeltexterna har identifierats genomförs en fördjupad analys av
problemrepresentationen eller problemrepresentationerna, med hjälp av ett
antal analysfrågor 23 (WPR-frågor). Enligt Bacchis (2009) anvisningar kan
WPR-frågorna ställas till en text i tur och ordning, på ett systematiskt sätt.
Men frågorna kan också ställas integrerat till en text, för en mer sammanflätad
analys. Av Bacchis (1999; 2009) sex föreslagna WPR-frågor har särskilt
följande fyra analysfrågor lyfts fram i avhandlingens policyanalys:

23

Bacchi (1999, 2009) presenterar sex frågeställningar som analysverktyg:
What´s the ”problem” represented to be in a specific policy?
What presuppositions or assumptions underlie this representation of the ”problem”?
What effects are produced by this representation of the ”problem”?
How has this representation of the ”problem” come about?
What is left unproblematic in this problem representation? Where are the silences? Can the
”problem” be thought about differently?
How/where has this representation of the ”problem” been produced, disseminated and
defended? How could it be questioned, disrupted and replaced?
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Hur representeras problemet i policyförslaget? (F1)
Vilka förutsättningar och antaganden ligger bakom denna
problemrepresentation? (F2)
Vilka effekter får denna problemrepresentation? (F3)
Hur har denna problemrepresentation kommit att bli som den blev?
(F4)

De två av Bacchis WPR-frågor som i denna studie ställts i bakgrunden,
handlar dels om en fördjupad analys av själva problemrepresentationerna,
vilket inte har varit avhandlingens syfte att studera, och dels om en analys av
de praktiker och processer som bidrar till att vissa problemrepresentationer
tillåts bli dominerande. För att göra en analys av sådana processer och
praktiker krävs en studie av en större del av eller hela policyprocessen, vilket
inte heller varit avhandlingens syfte.

7.2.1 Hur representeras problemet i policyförslaget? (F1)
Den första WPR-frågans syfte är att undersöka vilken problemrepresentation
som ligger till grund för en policy eller ett policyförslag. För att kunna svara
på det, beskriver Bacchi (2009) hur två andra frågor först måste besvaras:
”Vilket är problemet?” och ”Vilken lösning presenteras?”. Först därefter kan
problemrepresentationen identifieras. Ibland kan det finnas flera
problemrepresentationer som konkurrerar med varandra. Bland dessa kan det
finnas en dominerande problemrepresentation som särskilt träder fram.

7.2.2 Vilka förutsättningar och antaganden ligger bakom denna
problemrepresentation? (F2)
Syftet med den andra WPR-frågan (F2) är att identifiera vilka förutsättningar
och antaganden som ligger bakom en problemrepresentation, vilket innebär ett
sökande efter djupt liggande föreställningar och kulturella värden. Det handlar
om att försöka förstå den bakgrundskunskap som tas för given, vilket omfattar
både epistemologiska (vad vi anser att vi kan göra åt något) och ontologiska
antaganden (vad vi anser om något) (Bacchi 1999, 2009). Genom att
undersöka en problemrepresentations bakomliggande förutsättningar och
antaganden kan vi identifiera de konceptuella logiker som är nödvändiga för
att en viss problemrepresentation kunnat ta form och hänga samman och vad
som är möjligt att tänka. Syftet är inte att ta reda på varför något händer, utan
istället hur det är möjligt för något att hända.
The goal of Question 2 of a WPR approach is to identify and
analyse the conceptual logics that underpin specific problem
representations. The term ”conceptual logic” refers to the meanings
that must be in place for a particular problem representation to
cohere or to make sense (Bacchi, 2009, s. 5).
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Analysen som genomförs med vägledning av den andra frågeställningen (F2)
kan ses som en form av diskursanalys, där diskurser ses som meningssystem,
som tillsammans konstruerar det som de utger sig för att beskriva samt ger
detta en status som sanning och kunskap.
So, while it is clear that policies are expressed in language, we wish
to dig deeper into the ways in which meaning is created through
particular languages uses. Policy is about meaning creation and our
task is to identify how meaning is created (Bacchi, 2009, s. 7).
Som meningssystem är diskurserna mer än bara språk. De omfattar alla
bakomliggande antaganden och värderingar, vilka kan benämnas konceptuella
logiker (Bacchi, 2009). Men även om diskurser sätter gränser för vad som är
möjligt att säga eller tänka om det de skapar, innehåller de också spänningar
och motsägelser, vilket ger utrymme för utmaning och förändring.
Bacchi använder analysverktygen nyckelbegrepp och dikotomier (binärer)
som verktyg för den form av diskursanalys, som görs med vägledning av den
andra WPR-frågan. Genom att undersöka hur dessa verkar inom en policy kan
en problemrepresentations djupt liggande förutsättningar och antaganden
avslöjas (Bacchi, 1999, 2009).
Nyckelbegrepp
Policys är fyllda med nyckelbegrepp, vilka kan beskrivas som ”significant,
binding words in certain activities and their interpretation; they are significant
indicative words in certain forms of thoughts” (Bacchi, 2009, s. 60).
Nyckelbegreppen kan ses som abstrakta och relativt öppna etiketter (Bacchi,
2009), vilket gör att människor fyller dem med olika mening, men också
tvistar om dess innebörd. Tvister om nyckelbegreppens mening kan ses i
relation till konkurrerande politiska visioner och en hel del står därför på spel i
den betydelse som tillskrivs begreppen. Nyckelbegreppen kan vara så stabilt
historiskt och kulturellt förankrade, att det kan vara svårt att få syn på deras
konstruerade natur (Bacchi, 2009). Många välkända begrepp, som till exempel
jämställdhet, demokrati och frihet, verkar vid en första anblick ha tydliga och
självklara betydelser, ända tills vi tränger djupare in i dem och undersöker
dem mer ingående24. Specifika betydelser av nyckelbegreppen ligger också
djupt inbäddade inom styrande praxis, vilket försvårar försök att bestrida dem.
24
Prøitz (2015) beskriver till exempel hur learning outcomes kan ses som ett nyckelbegrepp i
utbildningspolitiska policys. Ett annat exempel är det utbildningspolitiska begreppet likvärdighet, som
bland annat presenteras och problematiseras av Englund och Quennerstedt (2008) i antologin ”Vadå
likvärdighet?”. Phillips (1996) har, som ett tredje exempel, studerat hur nyckelbegreppet choice
bidragit till att konstruera, reproducera och omstrukturera ”the discourse of Thatcherism”. Andra
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Dikotomier (binärer)
Bacchi (2009) beskriver hur en stor del av den offentliga debatten bygger på
dikotomier (binärer), till exempel offentlig/privat, nationell/internationell och
manligt/kvinnligt. En dikotomi förutsätter en relation mellan att något är eller
inte är, vilket innebär att det som finns på den ena sidan av en dikotomi är
undantagen från den andra sidan. Det finns en förutsatt utgångspunkt mot
vilken den andra positionen kontrasteras. Dessutom finns en underförstådd
hierarki i dikotomier, där den ena sidan ses som priviligierad, mer viktig och
högre värderad än den andra. På grund av detta arrangemang blir den andra
termen positionerad som den andra och mindre värd. Dikotomier spelar en
viktig roll i den politiska styrningen. De förenklar sociala och komplexa
relationer och etablerar hierarkier som grundar sig på implicita normer och
värderingar (Bacchi, 2009).

7.2.3 Vilka effekter får denna problemrepresentation? (F3)
Genom att analysera vilka effekter en policy får, kan utbildningspolitiska
policys lyftas upp för kritisk granskning (Gore & Bowe, 2015). En policy kan
ge materiella, diskursiva och subjektifierande effekter (Bacchi, 1999, 2009;
Gustafsson, 2003). De materiella effekterna avser sådana effekter som ger
materiella konsekvenser (Bacchi, 1999). Diskursiva effekter följer av
begränsningarna av det som kan tänkas och sägas (Bacchi, 2009). De
subjektifierande effekterna, slutligen, omfattar de sätt på vilka subjekt och
subjektiviteter konstitueras i diskurs (Bacchi, 2009). Det är framför allt sådana
subjektifierande effekter, som intresset i denna avhandling riktas mot.
Subjektifierande effekter
Utbildningspolitiska policytexter konstruerar rektorer som pedagogiska ledare
på olika sätt (Bacchi, 2009). Talet om den pedagogiska ledaren bildar
diskurser, som i sin tur konstruerar rektorernas uppfattning om sig själva och
hur de agerar (Franzén, 2006). Som policyeffekt, kan subjektifiering ses som
de sätt på vilka människor tar till sig särskilda uppfattningar om sig själva och
processen att bli ett subjekt (Biesta, 2011; Franzén, 2006). Begreppet
subjektifiering kan även beskrivas som den typ av subjekt, person eller grupp
av personer, som en diskurs producerar eller positionerar (Lohmeyer, 2017).
De diskurser som åberopas när vi talar om rektors pedagogiska ledarskap, eller
vad som är ett gott pedagogiskt ledarskap, kommer att konstruera och
positionera den pedagogiska ledaren utifrån rådande specifika kontext. Som
pedagogiska ledare, tilldelas rektorer på detta sätt olika positioner och värden
(Bacchi, 2000), vilket innebär en begränsning av hur rektor som pedagogisk
ledare konstrueras och positioneras. Bacchi (2009) beskriver de
subjektifierande effekterna som ”those that accompany the ways in which
nyckelbegrepp som Phillips identifierat i thatcherismens diskurs är enterprise, value for money,
quality, community och citizenship.
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subjects are constituted within particular problem representations” (s. 69) och
som de sedan förhåller sig till i relation till ”the subject positions available in
relevant discourses” (s. 69). Genom att utbildningspolitiska policys producerar
rektorer som pedagogiska ledare på ett särskilt sätt, kommer också statliga
skolmyndigheter och andra aktörer att relatera till rektorerna på detta sätt
(Lohmeyer, 2017).
Subjektskonstruktioner
Begreppet subjektifikation illustrerar hur människor ”tenderar att överta de
konstruktioner och klassifikationer som skapas utanför henne och använder
dessa i en inre självomvandlingsprocess” (Sjöberg, 2011, s. 33). På så sätt
deltar en individ aktivt i skapandet av sig själv som ett särskilt subjekt, till
exempel som den goda eller dåliga ledaren. Diskurser kommer att göra vissa
subjektskonstruktioner möjliga och omöjliggöra andra. Diskurser kommer
också att normalisera vissa beteenden och subjektskonstruktioner, medan
andra görs till avvikande, de oönskade och de andra (Bacchi, 2009; Sjöberg,
2011). En rektor kan som subjekt inte ställa sig utanför ”de diskursiva
normsystem som hon genomkorsas av” (Franzén, 2006, s. 37). Normerna
konstrueras diskursivt, i ett socialt samspel där ”samtal förs omkring vad som
uppfattas som naturligt rätt och normalt att säga och göra i en viss situation”
(Franzén, 2006, s. 37). Diskursers normaliserande kraft är stor och även om
diskursens innebörder inte är statiska eller fastlåsta, så är de normaliserande
krafterna i stora samhällsstrukturer, som till exempel skolan, så starka att
motkrafter har svårt för att tränga fram (Franzén, 2006). Ur dessa sociala och
språkliga normaliseringar uppstår sedan diskursiva subjektspositioneringar.
Subjektspositioner
Begreppet subjektsposition kan ses som ett alternativt sätt att tala om roller,
utifrån ett dynamiskt perspektiv där fokus riktas mot hur subjekt ”både
aktualiseras och aktivt konstrueras i samtal mellan människor och i andra
diskursiva kontexter” (Wiklund, 2006, s. 42). Subjektspositionering kan ses
som ett komplext och ständigt pågående projekt, där till exempel en
policydiskurs styr vilka subjektspositioner som är möjliga och hur individerna
positionerar sig i förhållande till dem (Ball et al., 2012). Inom en diskurs kan
det finnas ett flertal olika subjektspositioner som är tillgängliga. En och
samma individ kan samtidigt också inta flera olika och ibland konkurrerande
subjektspositioner. Subjektspositionerna kan då få betydelse i relation till
andra subjektspositioner, där den ena kan få ett överordnat eller underordnat
värde i förhållande till den andra. ”Ett visst beteende legitimeras och ses som
mer önskvärt än ett annat genom positioneringarna” (Carlbaum, 2012, s. 22).
Inom olika policydiskurser kan rektorer tilldelas en position som behövande,
eller i avsaknad av något. En sådan betoning på utanförskap i den diskursiva
positioneringen riskerar att skapa en maktlöshet för sådana grupper, menar
Bacchi.
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Subjektspositionering i förhållande till ansvar
I en problemrepresentation finns ofta inbyggt implikationer om vem som är
ansvarig för problemet och blir problembärare (Bacchi, 2009). I denna
avhandling studeras framför allt subjektspositionering i förhållande till ansvar
och i vilken grad rektorer kan anses vara bärare av problemet med det
pedagogiska ledarskapet. Med en WPR-analys kan underförstådda
ansvarstillskrivningar och deras effekter undersökas och belysas. Vi bör då
ställa oss frågan hur detta tillskrivande av ansvar för problemet kommer att
påverka dem som utgör målgruppen. När rektorer, genom en övertygande
diskursiv inramning, pekas ut som problembärare kan detta beskrivas som ett
blame game, vilket kan förstås som ”dramaturgical performances, staged for
particular audiences, where particular actors – blame makers or blame takers –
present and defend their strategic definitions of what continues ”a good way of
governing”, ”a good policy”, ”a policy failure”, or ”crisis”” (Hansson, 2018, s.
229). Argumenten för sådana skuldbelägganden uttrycks ofta implicit, för att
skapa möjligheter till eget tolkningsutrymme, utifrån en förväntad gemensam
förståelse. En strategi i blame games kan till exempel vara att använda sig av
stora mängder statistik. Motiven till skuldbelägganden kan då tolkas som ”the
topos of numbers” (Hansson, 2018, s. 233).
Det är genom en subjektspositionering i diskurser som vi förstår oss själva och
vår omvärld (Carlbaum, 2012). Vem vi är och hur vi ser på oss själva och
andra, kommer åtminstone i en viss utsträckning, bli en effekt av de
subjektspositioneringar som erbjuds i offentliga policys, menar Bacchi (2009),
som också beskriver hur vi ”become immersed in reflections on the complex
range of forces that produce us as particular kinds of political and governable
subjects” (s. 39). Bacchi beskriver även hur vissa grupper i en policy benämns
som ”de andra” och i termer av behövande och mindre värda. På detta sätt
konstrueras subjekt som tillhörande eller avvikande och som resurser eller
problem. Sådana beskrivningar kan ses som ett uttryck för att det finns andra
som har makten att definiera vad som är ett behov och en brist och vilka ”som
befinner sig i detta behövande tillstånd” (Carlbaum, 2012, s. 21).
Bacchi (1999) riktar i sin WPR-metod fokus mot de subjektifierande
effekternas förändring, men också stabilitet. Genom att en rektor, genom
diskursernas normaliserande kraft, är benäget att repetera en och samma
position av det pedagogiska ledarskapet blir vissa diskurser dominerande och
starka, vilket innebär en reproduktion av subjektiviteten (Franzén, 2006).
Även om diskursiva konstruktioner och subjektspositioner till stor del kan
uppfattas som statiska och näst intill omöjliga att förändra, uppstår det ändå
tillfällen när det sker förändringar eller förskjutningar, då subjekt tvingas
”omidentifiera sig i handlingar av politisk subjektivitet” (Carlbaum, 2012, s.
43). Även om en policydiskurs producerar rektorer som specifika subjekt,
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kommer det alltså inom ramen för de subjektifierande effekterna ändå finnas
utrymme för handling (Ball et al., 2012; Carlbaum, 2012). I den diskursiva
konstruktionen och subjektspositioneringen, som en självordnande diskursiv
process, ligger det alltså en frigörande potential, som beskrivs av O´Farrell
(2005): ”The self is ordered in relation to freedom, a freedom which has the
capacity to refuse to co-operate in the exercise of power” (s. 70).

7.2.4 Hur har denna problemrepresentation kommit att bli som
den blev? (F4)
Bacchis (1999, 2009) WPR-fråga: ”Hur har denna problemrepresentation
kommit att bli som den blev?” har inspirerats av Foucaults genealogi.
Tillsammans med genealogin har denna frågeställning legat bakom de
analyser som gjorts för att besvara avhandlingens andra och tredje
frågeställning: ”Hur konstrueras den pedagogiska ledaren diskursivt i
utbildningspolitiska policytexter från 1950-talet och fram till 2010-talet?” och
”Vilka förändringar och stabiliteter kan urskiljas i den diskursiva
konstruktionen av rektors pedagogiska ledarskap från 1950-talet och fram till
2010-talet och hur kan dessa förstås och förklaras?”
Genealogier anger en riktning mot att ta reda på hur ett problem antagit en
speciell form, med fokus på processen och på hur något kom att bli. Här
handlar det om att reflektera över den specifika utveckling och de beslut som
bidragit till att problemrepresentationen utformats som den har, men också om
ett erkännande av att konkurrerande problemrepresentationer existerar över
både tid och rum och att saker därmed hade kunnat utvecklas annorlunda. En
analys av det pedagogiska ledarskapets genealogi innebär också att sätta ljuset
på de omständigheter som tillåter en särskild problemrepresentation ta form
och bli dominant (Bacchi, 2009). Bacchi (2000) resonerar vidare kring vad det
är som gör att ett problem konstrueras till ett nationellt och politiskt intresse
och blir föremål för en statlig policy:
This is where the idea of policy as discursive activity comes into its
own, because it promotes consideration of the ways in which the
terms of a discourse limit what can be talked about (….) Its starting
point is a close analysis of items that do make the political agenda to
see how the construction or representation of those issues limits
what is talked about as possible or desirable, or as impossible or
undesirable (s. 49).
En viktig utgångspunkt för Bacchi (2009) är att problemrepresentationer har
en kontextuell historia, en genalogi, och att de därför hade kunnat vara
annorlunda. Genom att identifiera specifika tidpunkter då särskilt avgörande
beslut tagits, som tagit en fråga i en viss riktning, kan vi se att den
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problemrepresentationen vi studerar både är villkorad och tillfällig och därmed
också mottaglig för förändring.
By tracking the emergence of a particular way of thinking – seeing
when and where it was endorsed, and noting the institutional
developments that marked and accompanied its acceptance – it
becomes possible to see its accomplishment as a historic event. It
follows that things could have been otherwise and hence that it is
possible to think differently (Bacchi, 2009, s. 212).
En genealogi påbörjas i nuet och därefter ställs frågan om “how we have got
here from there” (Bacchi, 2009, s. 10). Genom att därefter göra en historisk
tillbakablick, för att spåra problemrepresentationens ursprung, kan vi
identifiera dess härkomst. På detta sätt spåras det nuvarande ”bakåt i tiden till
händelser som gett upphov till något som fortfarande har betydelse och där de
förhållanden i vilka de uppstått analyseras” (Olsson, 2012, s. 266).

7.2.5 Kontextens betydelse i en WPR-analys
Bacchi (1999, 2009) betonar flera viktiga aspekter att tänka på vid
genomförandet av en policyanalys. En sådan betydelsefull aspekt är
kontextens betydelse, eftersom problem kommer att konstitueras olika
beroende på vilka de lokala, institutionella och historiska villkoren är. Genom
att uppmärksamma den specifika kontext, vari policyn befinner sig, får vi
insikter i varför några versioner av ett problem uppstår på en viss plats och
andra versioner dyker upp någon annanstans och/eller varför en fråga som
problematiseras i en viss miljö förblir oproblematiserad i en annan. Det är
också viktigt att bli medveten om de länkar och samband som finns mellan
den policy som studeras och den sociala värld vari policyn befinner sig.
En forskare måste förhålla sig till olika kvalitetsaspekter i
forskningsprocessen. Sådana aspekter handlar bland annat om validitet och
trovärdighet samt forskarens egen roll i avhandlingsarbetet. Kapitlets
avslutande del kommer därför att behandla frågor som berör avhandlingens
kvalitet.

7.3 Avhandlingens kvalitetsaspekter
Vetenskapsrådet (2017) beskriver hur en forskare måste förhålla sig till en god
forskningssed, vilket innebär att det ställs krav på att forskaren gör sitt bästa
för att genomföra sin forskning med hög kvalitet. En avhandlings kvalitet kan
ur ett helhetsperspektiv bedömas efter de sammantagna egenskaperna etik,
originalitet, precision och validitet. Det etiska perspektivet handlar främst om
olika överväganden som berör etiska frågor kring personer som medverkar i
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en forskningsstudie, medan forskaretiken inrymmer de tre övriga
kvalitetsaspekterna, vilka handlar om forskarens ansvar gentemot forskningen,
forskarsamhället och samhället i övrigt.

7.3.1 Originalitet och precision
Mot bakgrund av att rektor å ena sidan genom en explicit anvisning i
läroplanen förväntas vara en pedagogisk ledare, men att innebörden av vad
detta i praktiken innebär å andra sidan lämnar ett stort utrymme för tolkning,
kan argument föras fram för att avhandlingens kunskapsbidrag både är
relevant och fyller ett tomrum inom forskningen. Genom att undersöka,
problematisera och kritiskt analysera begreppet pedagogiskt ledarskap, kan
detta avhandlingsarbete bidra till en ökad och fördjupad kunskap om
begreppet tillsammans med en empirisk och teoretisk grundad innebörd av det.
Detta kan i sin tur bidra till att stärka rektorer i deras egen yrkespraktik,
genom en vetenskaplig förankring av det pedagogiska ledarskapet.
Med stor noggrannhet och stringens, har det genom hela avhandlingsarbetet
funnits en hög ambition att presentera en metodisk, fullständig och transparent
redogörelse av forskningsprocessens samtliga faser. Genom att andra forskare
under arbetets gång fungerat som granskare, har avhandlingstexten också
utsatts för extern kritisk prövning. Med en noggrann redogörelse av alla steg i
forskningsprocessen finns även möjligheter att genomföra motsvarande studie
av en annan policy, på liknande sätt.

7.3.2 Validitet och trovärdighet
Validitet kan diskuteras som en del av en forskares hantverksskicklighet
(Kvale & Brinkmann, 2014), vilket både handlar om vilka metoder som
används och om forskaren som person. Validitet kan även diskuteras i termer
av trovärdighet (Håkansson, 2006). Det blir då ”trovärdigheten i den
beskrivning som en forskare kommer fram till som avgör hur pass acceptabel
den är i andra personers ögon” (Bryman, 2002, s. 258).
Både valet av teoretiskt och metodologiskt perspektiv och valet av WPRmetoden för forskningsstudiens genomförande kan bedömas som relevant för
studiens syfte. Avhandlingens syfte och frågeställningar har besvarats och
diskuteras i avhandlingens tre sista kapitel. Genom att ett kritiskt
förhållningssätt intagits i förhållande till studiens analyser, de tolkningar som
gjorts och till studiens resultat, kan dessa bedömas vara både rimliga och
trovärdiga. Genom att kontinuerligt reflektera över de texter som formulerats
och samtidigt tagit del av vad andra forskare tidigare kommit fram till, har
förståelsen för det pedagogiska ledarskapet både breddats och fördjupats.
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Validitet handlar också om metodisk hållbarhet (Bryman, 2002).
Avhandlingens frågeställningar, teoretiska ramverk och metodologiska ansats
hänger på ett logiskt sätt samman, tillsammans med analysen och det
redovisade resultatet, vilket kan ses som ett uttryck för en intern validitet.
Resultatet redovisas öppet, för att vara transparent för extern kritik.
Avhandlingens kommunikativa validitet (Kvale & Brinkmann, 2014) kan
bedömas utifrån i vilken utsträckning dess trovärdighet prövats i dialog och
kommunikation med andra. Avhandlingsarbetet har till stor del skett
individuellt, men har också diskuterats i kommunikation med handledare och
forskarkollegor vid seminarier och handledningstillfällen. Även om en stor
lyhördhet funnits för andras synpunkter, vilket har bidragit till en högre
kvalitet, är det ändå forskaren själv som haft det slutgiltiga avgörandet i sin
hand.
Validitet handlar slutligen också om forskaren som person, eftersom denne
kommer att bli en del av den värld som studeras och därmed också blir en
medskapare.

7.3.3 Forskarens roll
Som forskare är det viktigt att vara medveten om sin egen förförståelse och sin
egen roll och hur detta kommer att påverka forskningsprocessen och
avhandlingens resultat. Att det redan från början funnits en stor förförståelse
och kunskap om det som skulle studeras, genom att som forskare parallellt
med forskningsprocessen arbeta som skolchef med ledningsansvar för
rektorer, lämnar självklart spår i forskningsprocessen. Att som forskare själv
vara en del av den sociala verklighet som studeras, som en insider (Merriam et
al., 2001), kan ses som både en tillgång och ett hinder. ”The insider´s strengths
become the outsider´s weaknesses and vice-versa” (Merriam et al., 2001, s.
411). För en insider underlättas tillgången till fältet och genom en
förförståelse finns det också en förtrogenhet med den kultur som ska studeras,
vilket underlättar ”läsning mellan raderna”. Däremot kan det finnas en risk att
närheten till den kultur som ska studeras blir så stor, att nyfikenheten att ställa
utmanande frågor saknas och att forskaren blir alltför normativ och partisk.
Genom att kontinuerligt och i varje analys reflektera över sin position som
insider, kan detta ändå ge bättre verktyg ”for understanding the dynamics of
researching within and across one´s culture” (Merriam et al., 2001, s. 405).
Det är även betydelsefullt att betrakta sin positionering som insider utifrån
forskningens inneboende maktdynamik (Merriam et al., 2001). Utifrån en
position som både forskare och skolchef, har därför en kritisk hållning krävts,
tillsammans med reflektioner över hur bland annat rektor som subjekt och
pedagogisk ledare skrivs fram i avhandlingen.
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7.3.4 Tolkning och översättning av texter
Alla forskare påbörjar sin datainsamling utifrån en förförståelse om det
fenomen som ska undersökas (Merriam et al., 2001). Det innebär att redan
urvalet av empirin, som i den här studien i huvudsak utgörs av betänkanden
från statliga offentliga utredningar, blir en tolkande aktivitet. Bacchi (2009)
betonar även hur ”you will already be involved in analysis when you select a
policy or policies for examination” (s. 20) och hur dina val ”will reflect your
particular interests and/or topical concerns” (s. 20).
I forskningsprocessen har texter på både svenska och engelska ingått, vilket
innebär att texterna har formulerats i olika kulturella kontexter. En central
fråga att förhålla sig till genom forskningsprocessen har därför inte bara varit
att översätta texterna mellan länder och kulturer, utan också mellan språk.
Temple och Young (2004) lyfter fram hur språkliga makthierarkier innebär att
vissa språk anses stå högre i rang än andra. Ett kritiskt förhållningssätt har
därför intagits till det engelska språket, som dominerat i de internationella
policydokumenten, eftersom det kan anses ha en högre status än svenskan. Det
kan även uppstå en snedvridning vid en översättning mellan språk och det
finns ett antal centrala begrepp i avhandlingen som varit särskilt svåra att
översätta, både mellan språk och kulturer. Sådana exempel är översättningen
av det svenska begreppet pedagogiskt ledarskap till den angloamerikanska
kontexten och instructional leadership till den svenska. I brist på en adekvat
översättning till det svenska språket har sådana termer i huvudsak behållits på
det engelska språket, men kursiverats.
När en text ska översättas och tolkas har forskarens egen epistemologiska
positionering betydelse. Att tolka och översätta texter innebär en normativ
aktivitet, där mening konstrueras ”through a discourse between texts” (Temple
& Young, 2004, s. 165).
All these approaches to knowledge and how it is produced
acknowledge that your location within the social world influences
the way in which you see it. If you subscribe to this view of social
reality, then translators must also form part of the process of
knowledge production. There is no neutral position from which to
translate and the power relationships within research need to be
acknowledged (Temple & Young, 2004, s. 164).
Att det enligt detta resonemang därmed inte kommer att finnas en enda och
sann tolkning och översättning av en text skapar ett översättningsdilemma för
forskaren.
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The reader produces an understanding of a text during the act of
reading by reference to their own understanding of concepts and
debates filtered through their own experiences. No one can be sure
of which concepts or words differ in meaning across languages and
which do not, or if this matters in the context of the translation
(Temple & Young, 2004, s. 165).
Som forskare måste man ändå själv kunna lita på och ta ansvar för sina
tolkningar och översättningar.

7.4 Sammanfattning
I detta sjunde kapitel har WPR-metoden beskrivits. Inledningsvis redogjordes
för WPR-metodens grundläggande byggstenar, som består i att se policy som
diskursiv konstruktion och ett fokus på hur problem representeras i policy.
WPR-metoden bidrar även till en förståelse för hur styrningen går till och
vilka konsekvenser det får för dem som styrs. Därefter presenterades de fyra
WPR-frågor, som använts som analysverktyg i avhandlingens textanalyser.
Slutligen har betydelsefulla kvalitetsaspekter lyfts fram. Sådana
kvalitetsaspekter handlar om avhandlingens validitet och om forskarens egen
roll i avhandlingsarbetet. Eftersom utbildningspolitiska policytexter utgör
avhandlingens huvudsakliga empiri har även ett avsnitt som berör tolkning
och översättning av texter lyfts in som en kvalitetsaspekt att förhålla sig till.
Nästa kapitel kommer mer ingående redogöra för urvalet av texter, hur dessa
analyserats samt hur WPR-metoden mer specifikt anpassats och använts i
avhandlingens studie.
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Kapitel 8 – Urval och genomförande
I detta kapitel beskrivs hur avhandlingens kritiska policyanalys har
genomförts. Kapitlet innehåller även en presentation av de utvalda
policytexterna och en beskrivning av hur urvalet gått till. Därefter redogörs
också för hur textanalysen genomförts, tillsammans med en avslutande
diskussion om de studerade texernas bärighet.

8.1 Rektorslyftet – analys av ett policyförslag
Policyförslaget om ett Rektorslyft utgjorde startpunkten för avhandlingens
policyanalys. För att besvara avhandlingens första frågeställning: ”Hur
konstrueras den pedagogiska ledaren diskursivt i policyförslaget om ett
Rektorslyft?” genomfördes en analys av de utbildningspolitiska policytexter
som kunde identifieras som Rektorslyftets nyckeltexter.

8.1.1 Rektorslyftets nyckeltexter
Den första policytexten som valdes ut som en betydelsebärande text kopplad
till Rektorslyftet, var 2011 års budgetproposition (Prop. 2010/11:1), eftersom
det är i denna som policyförslaget om ett Rektorslyft formuleras. Den andra
texten som valdes ut för analys var regeringsuppdraget till Skolverket
(U2011/1195/S). I denna presenteras mer utförligt Rektorslyftets målgrupp,
innehåll och genomförande. Dessa båda nyckeltexter, 2011 års
budgetproposition och regeringsuppdraget till Skolverket, har i avhandlingen
lästs och analyserats som en integrerad helhet. När nyckeltexterna valts ut
genomfördes en textanalys, med stöd av Bacchis analysfrågor.

8.1.2 Analys av Rektorslyftet
Följande tre WPR-frågor användes som verktyg i analysen av Rektorslyftets
texter:
- Hur representeras problemet i policyförslaget? (F1)
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-

Vilka förutsättningar och antaganden ligger bakom
problemrepresentation? (F2)
Vilka effekter får denna problemrepresentation? (F3)

denna

Dessa tre analysfrågor ställdes i tur och ordning till Rektorslyftets
nyckeltexter, först till respektive text och därefter till båda texterna, som en
integrerad helhet. Som analysverktyg för att besvara den andra
frågeställningen (F2) användes Bacchis (1999, 2009) analysverktyg
nyckelbegrepp och dikotomier (binärer). För att besvara den tredje
frågeställningen (F3) användes subjektskonstruktion och subjektspositionering
som analysverktyg. Resultatet av analysen presenteras i kapitel nio.
Tabell 1. Analys av Rektorslyftet.
Forskningsfråga 1
Hur konstrueras
den pedagogiska
ledaren diskursivt i
policyförslaget om
ett Rektorslyft?

WPR-fråga
F1:
Hur representeras
problemet i policyförslaget?

F2:
Vilka
förutsättningar
och antaganden
ligger bakom
denna problemrepresentation?
F3:
Vilka effekter får
denna problemrepresentation?

Verktyg
Frågor för att
identifiera
problemrepresentationer:
- Vilket är
problemet?
- Vilken lösning
presenteras?
Nyckelbegrepp
Dikotomier
(binärer)

Resultat
Problemrepresentationer
och deras
bakomliggande
förutsättningar och
antaganden

Subjektskonstruktion
Subjektsposition

Subjektifierande
effekter

8.2 Statens offentliga utredningar – det
pedagogiska ledarskapets genealogi
Vid en specifik tidpunkt och i ett specifikt sammanhang kommer en viss fråga,
som i denna studie problemet med det pedagogiska ledarskapet, att uppnå en
status som ett socialt problem.
Recognizing the context-dependent and time-dependent nature of
”social problems” creates them as social rather than as natural
phenomena (Bacchi, 1999, s. 148).
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För att ta reda på när och hur det pedagogiska ledarskapet uppstått som ett
sådant problem och hur den diskursiva konstruktionen av den pedagogiska
ledaren sedan kommit att bli som den blev, genomfördes en genealogi med
vägledning av Bacchis WPR-fråga: ”Hur har denna problemrepresentation
kommit att bli som den blev?”. Genealogin inleddes med en analys av
betänkanden från statliga offentliga utredningar (SOU), för att besvara
avhandlingens andra frågeställning: ”Hur konstrueras den pedagogiska ledaren
diskursivt i utbildningspolitiska policytexter från 1950-talet och fram till
2010-talet?”.

8.2.1 Urval av nyckeltexter
Det pedagogiska ledarskapets genealogi bygger på betänkanden från statliga
offentliga utredningar, eftersom dessa kan ses som en bra indikator på den
utbildningspolitiska diskursen (Ringarp & Waldow, 2016). De statliga
offentliga utredningarna har över tid haft en viktig funktion i det svenska
policyarbetet (Novak, 2018), bland annat på grund av att de tillkommit i ett
skärningsområde mellan politik, forskning och olika intresseorganisationers
verksamhet (Ringarp & Waldow, 2016; Waldow, 2008). Därför kan det
argumenteras för att dessa kan betraktas som nyckeltexter i en policyanalys.
Det svenska statliga utredningsväsendet kan även sägas vila på en solid grund,
eftersom dess institutionella traditioner historiskt går tillbaka till åtminstone
1809 års konstitution (Wisselgren, 2008). Urvalet av nyckeltexter, för att
besvara avhandlingens andra frågeställning: ”Hur konstrueras den
pedagogiska ledaren diskursivt i utbildningspolitiska policytexter från 1950talet och fram till 2010-talet?”, vägleddes av att identifiera sådana
betänkanden från statliga offentliga utredningar som representerade händelser
när avgörande utbildningspolitiska beslut tagits avseende policyn om rektors
pedagogiska ledarskap.
Betänkanden från statliga offentliga utredningar började publiceras år 1922.
På Kungliga bibliotekets webbplats (http://regina.kb.se/sou/) finns en komplett
digital samling av betänkanden i PDF-format (Portable Document Format)
från startåret 1922 till och med år 1999. Totalt innehåller denna samling mer
än 6 000 betänkanden. Från och med år 1999 finns varje betänkande digitalt
tillgängligt på den svenska regeringens webbplats (http://www.sou.gov.se). I
ett första urval sorterades alla de betänkanden inom utbildningsområdet ut,
från år 1922 till och med år 2011, som hade Eckliastikministeriet och
Utbildningsdepartementet som avsändare. Därefter genomfördes en
elektronisk frassökning med hjälp av sökfunktionen i Acrobat Reader. Syftet
var att identifiera sådana betänkanden, som innehöll texter om rektors
pedagogiska ledarskap. De söktermer som användes var pedagogisk ledare,
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pedagogiskt ledarskap, pedagogisk ledning och pedagogiskt ledningsansvar 25.
Sökningen genomfördes med enbart hela termer, till exempel ”pedagogisk
ledare”, för att undvika sammansatta ord och att samma term räknas flera
gånger. När en term återfanns i innehållsförteckningen, som rubrik, i en fotnot
och/eller i en bilaga, räknades dessa bort för att undvika en överskattning av
termernas betydelse. Första gången som någon av söktermerna återfanns var i
betänkandet från 1951 års skolstyrelseutredning (SOU 1955:31)26.
Utredningsdirektiven har i flertalet utvalda betänkanden, framför allt från
1980-talet och framåt, funnits med som en bilaga. Dessutom har
utredningsdirektivens formuleringar även integrerats i varje betänkandes
inledning och sammanfattning. Utredningsdirektiven kan därför indirekt sägas
ha ingått som en integrerad del i varje nyckeltext, vilket innebär att de därmed
också integrerats i textanalysen. Däremot har en avgränsning gjorts att inte ta
med övriga bilagor i analyserna.
Avgränsningar i urvalet
När söktermerna återfanns i betänkanden där de avsåg andra funktioner i
skolan än rektors pedagogiska ledarskap, valdes dessa bort. Ett sådant
exempel är betänkandet från 1946 års skolkommission (SOU 1952:33), som
handlar om den första lärarhögskolan. Här beskrevs hur det vid universitetet
skulle finnas en professor i skolforskning, som skulle vara ”pedagogisk
ledare” (s. 48). Ett annat exempel är länsskolnämndsutredningens betänkande
(SOU 1973:48), där den pedagogiska ledningen avsåg den centrala nivån inom
Eckliastikdepartementet. Även SSK-utredningens (Skolan, staten och
kommunerna) betänkande (SOU 1974:36) sorterades bort. När begreppen
återfanns i texten gjordes bedömningen att innehållet inte var relevant för
studiens syfte, eftersom den pedagogiska ledningen avsåg myndigheters samt
huvudlärares och studierektorers pedagogiska ledning.
Med hänvisning till att rektorerna skulle svara för den samlade pedagogiska
ledningen på en skola, betonade lärarutbildningskommittén (SOU 1972:92)
hur rektorernas eget intresse för skolarbetet och deras inställning till arbetet i
Följande sökningar genomfördes: ”pedagogisk ledare”, ”pedagogiska ledare”, ”pedagogiska
ledaren”, ”pedagogiska ledarna”, ”pedagogiska ledarens”, ”pedagogiska ledarnas”, ”pedagogiskt
ledarskap”, ”pedagogiska ledarskapet”, ”pedagogiska ledarskapets”, ”pedagogiska ledarskap”,
”pedagogisk ledning”, ”pedagogiska ledningen”, ”pedagogiska ledningens”, ”pedagogiska ledning”,
”pedagogiskt ledningsansvar”, ”pedagogiska ledningsansvaret”, ”pedagogiska ledningsansvarets”,
”pedagogiska ledningsansvar”.
26
I 1946 års skolkommissions betänkande (SOU 1948:27) beskrivs för första gången hur rektorn
utövar den fackliga ledningen inom skolenheten och att rektors viktigaste arbete ”bör vara att leda det
pedagogiska arbetet” (s. 439). Eftersom ”att leda det pedagogiska arbetet” inte omfattas av någon av
söktermerna ingår detta betänkande ej i urvalet av nyckeltexter.
25
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skolan, tillsammans med ”angelägenheten av att förnya sig, att ompröva sina
metoder och att komplettera sin utbildning är väsentliga för lärarnas attityd till
dessa frågor” (SOU 1972:92, s. 204). I denna del av betänkandet, som
behandlar lärares fortbildning och vidareutbildning, beskrevs hur rektors
funktion som pedagogisk ledare ”måste uppmärksammas i en kommande
skolledarutbildning” (SOU 1972:92, s. 205). En avgränsning gjordes att
sortera bort även detta betänkande, eftersom det behandlade en reformering av
lärarutbildningen. Rektor hade vid den här tiden en skyldighet att undervisa
och därför bedömdes detta betänkande handla om rektor som lärare – inte som
pedagogisk ledare av skolan som organisation. I betänkandet som
presenterades av utredningen om en ny lärarutbildning (SOU 2008:109)
återfanns söktermerna vid ett flertal tillfällen, med hänvisning till lärares
pedagogiska ledarskap. Här beskrevs till exempel hur lärare förväntas ”axla ett
ansvar för det pedagogiska ledarskapet med allt vad det innebär” (SOU
2008:109, s. 135). Samtidigt som utredningen lyfte fram hur lärare efterlyste
en tydligare pedagogisk ledning från rektorerna, beskrev utredningen också
hur decentraliseringen av skolan på många håll lett till att ”lokala skolpolitiker
och skolledare övertagit den pedagogiska ledningen” (SOU 2008:109, s. 423).
Att det i betänkandet hänvisas till läraren som pedagogisk ledare, utgjorde det
huvudsakliga skälet till varför dettta betänkande sorterades bort. I detta
betänkande fanns, på samma sätt som i några andra betänkanden under 2000talet (SOU 2005:101; SOU 2007:28), generella hänvisningar till läroplanens
anvisningar om att rektor ska vara en pedagogisk ledare. Eftersom det
saknades policyförslag kopplade till rektor och rektors pedagogiska ledarskap
i betänkandena sorterades de bort.
Utvalda betänkanden
I tabellen på nästa sida presenteras de betänkanden som efter ovan beskrivna
avgränsningar, valts ut som nyckeltexter.
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Resultatet av analysen av presenteras i kapitel tio.
Tabell 4. Analys av förändringar och stabiliteter i det pedagogiska
ledarskapets genealogi.
Forskningsfråga 3
Vilka förändringar och
stabiliteter kan urskiljas i
den diskursiva
konstruktionen av rektors
pedagogiska ledarskap
från 1950-talet och fram
till 2010-talet och hur kan
dessa förstås och
förklaras?

Verktyg
Intradiskursivitet
Interdiskursivitet
Reproduktion
Repetition

Resultat
Förändringar i
konstruktionen av den
pedagogiska ledaren
Stabiliteter i
konstruktionen av den
pedagogiska ledaren

8.4 Fördjupad redogörelse av och diskussion om
textanalysen
Forskning är i grunden en tolkande aktivitet. Genom att metodiskt analysera
och kritiskt tolka de utvalda nyckeltexterna, var avsikten att försöka förstå
vilken mening av rektors pedagogiska ledarskap som uttrycks i dessa.

8.4.1 Textläsning och analys
När nyckeltexterna identifierats, genomfördes först en översiktlig läsning av
varje text. Vid denna genomläsning markerades de delar av texten som
bedömdes vara av betydelse för en fördjupad läsning och analys. Urvalet av
dessa textdelar grundade sig i att de innehöll allmänna beskrivningar av
rektors pedagogiska ledarskap, problembeskrivningar av det pedagogiska
ledarskapet samt policyförslag för att åtgärda det pedagogiska ledarskapet. I
den översiktliga läsningen ingick även de utredningsdirektiv som fanns med
som bilagor till de flesta betänkanden. I samtliga betänkanden fanns dessutom
utredningsdirektiven invävda i inledningen och i sammanfattningen av varje
betänkande. Regeringsdirektiven kan i hög grad anses ha påverkat
utredningarna, eftersom det är i dessa som regeringen har uttryckt sina
politiska utgångspunkter.
Efter en ytterligare och fördjupad läsning av de delar av nyckeltexterna som
identifierats som rimliga att avgränsa, genomfördes en medveten och
systematisk tolkning av de utvalda textdelarna. Det innebar att textavsnitten
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lästes om flera gånger, samtidigt som de tre27 första utvalda WPR-frågorna
ställdes till texterna. I den integrerade analys som slutligen genomfördes för
att besvara avhandlingens tredje frågeställning, var avsikten att identifiera de
förändringar och stabiliteter som kunde urskiljas i den diskursiva
konstruktionen av den pedagogiska ledaren över tid. Resultatet från analysen
av varje nyckeltext lästes nu om igen, flera gånger, för att med hjälp av de
utvalda analysverktygen söka svar på avhandlingens sista frågeställning.

8.4.2 Diskussion om textanalysen
Texterna har analyserats utifrån en faktisk nutid och inte utifrån respektive
texts reala tid. Som texter av sin tid, representerar de samtidens möjligheter
för vad som är möjligt att tänka och tala, vilket kanske inte skulle vara möjligt
att tänka och tala idag. ”Inte heller är det säkert att vad som är möjligt att säga
idag var möjligt i texternas samtid” (Carlbaum, 2012, s. 55). Med den
genealogiska ansatsen har en ambition ändå funnits att så långt som möjligt
analysera texterna i en belysning av tillfällig samtid. Texterna är i sig själva en
del av den kontext vari de befinner sig, men också en del av både historien och
framtiden. De bidrar på så sätt både till förändring och stabilitet. Det finns en
risk att forskaren själv bidrar till en reproduktion av antaganden, utsagor och
på så sätt bidrar till en särskild konstruktion och positionering av den
pedagogiska ledaren. För att motverka detta har det så långt som möjligt
krävts en medvetenhet om forskarens egen betydelse för och involvering i den
diskursiva produktionen av den pedagogiska ledaren, tillsammans med ett
kontinuerligt ifrågasättande av de egna tolkningarna. Det är dock svårt att som
forskare inte läsa texter utifrån vissa utgångspunkter och en förförståelse.
En av WPR-frågorna (F2) syftar till att synliggöra de förutsättningar och
antaganden som ligger bakom representationerna av policyproblem. Sådana
outtalade och underförstådda antaganden är inte alltid enkla att fånga in,
eftersom forskaren själv är en del av representationerna och de diskurser som
inramar dem. En forskare kan därför inte ställa sig helt objektivt utanför dessa
och de texter som studeras. Det som uttrycks explicit i de studerade texterna är
det däremot enklare att få syn på, lyfta fram och argumentera för (Carlbaum,
2012). Vissa antaganden och dimensioner har därför uppmärksammats snabbt,
medan andra blivit tydliga först efter en omläsning av texterna. Under hela
analysarbetet har alternativa tolkningsmöjligheter funnits, till exempel av olika
diskursiva konstruktioner av den pedagogiska ledaren. Med en medvetenhet
om och en kritisk hållning till att själv vara medskapare av tolkningarna, kan
ändå tolkningarna bedömas vara både rimliga och solida, eftersom stöd har
tagits i både teori och tidigare forskning.
27
Hur representeras problemet i policyförslaget? (F1), Vilka förutsättningar och antaganden ligger
bakom denna problemrepresentation? (F2), Vilka effekter får denna problemrepresentation? (F3)
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8.4.3 Texternas bärighet
En fråga som kan ställas är om Rektorslyftets nyckeltexter kan bedömas
befinna sig på samma tolkningsnivå som övriga nyckeltexter. Rektorslyftets
texter har formulerats på regeringsnivå, medan de offentliga utredningarnas
betänkanden har formulerats av personer som ingått i de olika utredningarna.
Här argumenteras ändå för att Rektorslyftets texter och de statliga
utredningsbetänkandena kan bedömas vara jämförbara, bland annat eftersom
de statliga offentliga utredningsbetänkandena bär tydliga spår av de
utredningsdirektiv som formulerats av respektive regering. Utredningarna kan
även genom sin politiska tillsättning anses ha en nära koppling till
regeringsnivån. En annan fråga som kan ställas gäller utredningarnas och
betänkandenas olika karaktär. Vissa utredningar har tillsatts med mer
övergripande uppdrag, medan andra getts betydligt mer specifika
uppdragsbeskrivningar. Det finns utredningar som tillsatts i syfte att utreda
förändringar i skolans juridiska lagstiftning, till exempel i skollagen, medan
andra förväntats utreda förändringar i skolans ideologiska styrning, vilket
sedan kommit till uttryck i skolans läroplaner eller som en indirekt styrning
genom till exempel en utbildning för rektorer. Några utredningar, till exempel
utredningen om kvinnligt ledarskap i skolan, kan ses som tidstypiska nedslag
inom utbildningspolitiken. Något annat som kan vara viktigt att ha i åtanke är
att de olika utredningarna, vars betänkanden analyserats, har tillsatts av
regeringar med olika partipolitiska sammansättningar.
Det finns också skillnader i de utredningar som betänkandena är produkter av.
Från 1950-talet och framåt kan flera förändringar i de statliga utredningarna
identifieras. En sådan förändring är att det blivit allt svårare att skilja mellan
parlamentariska kommittéer och expertkommittéer och att det inom det
utbildningspolitiska området blivit allt svårare att dra en tydlig gräns mellan
politiker, experter och forskare (Waldow, 2008). Även de statliga
utredningarnas uppdrag och direktiv har förändrats under de senaste
årtiondena (Wallin, 2001). Från att tidigare ha haft en avgränsad fråga att
besvara, ska dagens statliga utredningar ”mera bidra med att formulera
problemet i det som synes vara ett problem” (Wallin, 2001, s. 195). På 1950talet kännetecknades de statliga utredningarna av att de var parlamentariskt
tillsatta, med ett stort inflytande från experter och forskare och att de
genomfördes under en längre tid. Tidsperioden från det att diskussionerna om
och planeringen av en reform påbörjas och därefter genomförs har blivit allt
kortare, vilket även återspeglas i det statliga utredningsarbetet. Under senare
tid har det även blivit allt vanligare med ensamutredare, som dessutom
förväntas genomföra sitt utredningsuppdrag i en allt snabbare takt (Carlbaum,
2012; Ringarp & Waldow, 2016). Utredningsdirektiven har också blivit allt
tydligare och alltmer liknande beställningsjobb (Carlbaum, 2012).
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De statliga offentliga utredningarna utgör i sig själva ett exempel på
kontinuitet och historisk reproduktion. De betänkanden som publicerats av de
statliga offentliga utredningarna följer, som en egen ”textgenre”, samma logik
och struktur över tid, vilket gör det lätt att känna igen sig i de materiella
texterna. Samtidigt kan vi även se hur det skett en förändring över tid, både
avseende betänkandenas form och innehåll. Detta kan ses som ett uttryck för
samtida krav på förändring, när de statliga utredningarna och betänkandena
måste anpassa till det moderna samhället. Språket och innehållet i
betänkandena har över tid blivit allt mer lättillgängligt, antalet personer i varje
utredning har blivit allt färre och utredningstiderna har förkortats. Oavsett
dessa skillnader avseende de statliga utredningarnas sammansättning,
utgångspunkter och arbete samt betänkandenas skilda karaktär, kan de utvalda
nyckeltexterna ändå anses kunna analyseras och tolkas på motsvarande sätt.
De bedöms också innehålla sådana utsagor om rektors pedagogiska ledarskap,
som kan anses vara både möjliga och rimliga.
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Kapitel 9 – Konstruktionen av den
pedagogiska ledaren i
utbildningspolitiska policytexter
Policyn att rektor ska vara pedagogisk ledare utgör avhandlingens
övergripande forskningsintresse. I 2011 års budgetproposition (Prop.
2010/11:1) presenterades ett förslag på en fortbildning för rektorer, kallad
Rektorslyftet, som en lösning på problemet med det pedagogiska ledarskapet.
Detta kapitel inleds med en presentation av resultatet från analysen av
Rektorslyftets nyckeltexter, vilken också utgör startpunkten för studien av hur
rektors pedagogiska ledarskap har konstruerats diskursivt i offentliga
utbildningspolitiska texter från 1950-talet och fram till 2010-talet. I
redogörelsen för resultatet från analysen av Rektorslyftets texter besvaras
avhandlingens första frågeställning: ”Hur konstrueras den pedagogiska ledaren
diskursivt i policyförslaget om ett Rektorslyft?”, utifrån den analysmodell som
presenterats i tabell 1. Denna del av resultatpresentationen inleds med en
beskrivning av den aktuella policykontexten. Därefter behandlas först den
problemrepresentation som identifierats i texterna, tillsammans med dess
bakomliggande förutsättningar och antaganden, och sedan de subjektifierande
effekterna. Resultatredovisningen avslutas med en sammanfattning.
För att besvara avhandlingens andra frågeställning, ”Hur konstrueras den
pedagogiska ledaren diskursivt i utbildningspolitiska policytexter mellan
1950-talet och 2010-talet?”, har statliga offentliga utredningsbetänkanden från
tidsperioden studerats och analyserats, enligt analysmodellen i tabell 3. I
kapitlets andra och mer omfattande del presenteras i tur och ordning resultatet
från analysen av respektive betänkande. Resultatpresentationen följer samma
struktur som resultatet från analysen av Rektorslyftets texter, med en
inledande kontextuell beskrivning, följt av en presentation av de identifierade
problemrepresentationerna och deras subjektifierande effekter samt en
avslutande sammanfattning.
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9.1 Konstruktionen av den pedagogiska ledaren i
Rektorslyftet
Vid 2010-talets början skulle flera stora utbildningsreformer genomföras, som
bland annat omfattade en ny skollag, en ny läroplan för grundskolan, ett nytt
betygsystem, en ny lärarutbildning och en ökad och förstärkt utvärdering och
kontroll i form av nationella prov och inspektioner. Med en fortsatt uppmålad
krisbild av svensk skola, grundad på svenska elevers medelmåttiga resultat i
internationella kunskapsmätningar som PISA och TIMSS, argumenterades för
ett fortsatt reformarbete i syfte att förbättra utbildningen och lärarnas
undervisning. I 2011 års budgetproposition (Prop. 2010/11:1) uttrycktes den
framtida utbildningspolitiska inriktningen:
Globaliseringen är inget hot – den ger nya möjligheter, om vi ser
dem och utnyttjar dem. Utvecklingen innebär att vi har fått nya
konkurrenter. Om Sverige och dess olika delar ska kunna hävda sig i
den allt hårdare internationella konkurrensen behöver vi ha ett
utbildningsväsende av god kvalitet. Vår tids stora utmaningar möts
bäst med mer kunskap (Prop. 2010/11:1, s. 49).
Den avgränsning som gjorts i budgetpropositionen är att studera utgiftsområde
nummer 16, som särskilt behandlar de budgetförslag som berör skolan. I
denna del av propositionen är det framför allt de avsnitt i kapitel fyra och fem,
som omfattar barn- och ungdomsutbildningen, som varit i fokus. I den andra
studerade nyckeltexten, regeringsuppdraget till Skolverket (U2011/1195/S),
beskrivs mer ingående skälen för förslaget om ett Rektorslyft. De båda
texterna har behandlats som en integrerad text.

9.1.1 Problemrepresentationer och deras bakomliggande
förutsättningar och antaganden
I Rektorslyftets texter kan vi identifiera en representation av det pedagogiska
ledarskapet som ett utbildningsproblem. De nyckelord som utgör
problemrepresentationens bakomliggande förutsättningar och antaganden är
effektivitet och framgång. Även antaganden om en dikotomi mellan att vara
en framgångsrik ledare och en icke-framgångsrik ledare är en förutsättning
som ligger bakom problemrepresentationen.
Det pedagogiska ledarskapet som ett utbildningsproblem
I 2011 års budgetproposition (Prop. 2010/11:1) föreslogs en mängd
utbildningsreformer, som på en övergripande nivå syftade till att komma till
rätta med brister i utbildningssystemet. Regeringen beskrev hur flera
undersökningar hade visat att elever når högre resultat i skolor där rektorerna
utövat ett aktivt pedagogiskt ledarskap och för en dialog med lärarna om
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undervisningen. Det pedagogiska ledarskapet ansågs av regeringen ha en stor
betydelse för en skolas framgång (U2011/1195/S).
Det blir allt tydligare att det pedagogiska ledarskapet är av stor
betydelse för framgångsrika skolor och därmed för elevernas
resultat (Prop. 2010/11:1, s. 161).
Regeringen menade dock att många rektorer saknade de kunskaper som
behövdes för att utöva ett sådant ledarskap.
Samtidigt har rektorerna inte alltid de kunskaper som behövs för att
utöva ett aktivt ledarskap (Prop. 2010/11:1, s. 52).
Argument fördes också fram för att studier hade visat att rektorer inte i
tillräcklig omfattning drev pedagogiska frågor och att de allt för sällan förde
en dialog med lärarna om undervisningen och elevernas lärande.
Samtidigt visar studier att rektorer alltför sällan är drivande i de
pedagogiska frågorna och av olika skäl är dialogen med lärarna, om
undervisningen och elevernas lärande, inte särskilt frekvent
(U2011/1195/S, s. 2).
Med ett Rektorslyft föreslogs nu rektorernas pedagogiska ledarskap kunna
förbättras. Genom att rusta rektorerna med kunskaper, framför allt i styrningsoch ledarskapsfrågor, skulle de bli ännu bättre pedagogiska ledare. Med
förslaget på en fortbildning för rektorer, ett så kallat Rektorslyft, illustreras det
pedagogiska ledarskapet som ett utbildningsproblem.
Det räcker inte med den befattningsutbildning som finns i dag, utan
rektorer behöver ytterligare kompetensutveckling med särskild
fördjupning i pedagogiskt ledarskap (Prop. 2010/11:1, s. 161).
När budgetpropositionen beslutats, blev det Skolverket som fick uppdraget att
både realisera Rektorslyftet och att formulera dess mål (U2011/1195/S).
Regeringsuppdraget till Skolverket angav att fortbildningens målgrupp skulle
vara rektorer som tidigare genomfört en rektorsutbildning och dessutom hade
arbetat minst ett år som rektor. Utbildningen skulle utformas som en
utbildning på akademisk nivå, motsvarande 7,5 högskolepoäng, vara frivillig
och inriktas mot styrnings- och ledarskapsfrågor. Skolverket gavs också ett
uppdrag att teckna överenskommelser om uppdragsutbildning med sådana
lärosäten, som redan anordnade den statliga befattningsutbildningen för
rektorer.
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Med ett fokus på elevernas resultat, kan vi se hur termen effektivitet utgör ett
bärande nyckelbegrepp bakom representationen av det pedagogiska
ledarskapet som ett utbildningsproblem. I sitt uppdrag till Skolverket
(U2011/1195/S) hänvisade till exempel regeringen till McKinsey &
Companys internationella rapport (Barber & Mourshed, 2007). Rapporten
visade hur en internationell jämförelse genom PISA gjort det möjligt att
”regularly and directly compare the quality of education outcomes across
education systems” (Barber & Mourshed, 2007, s. 6). Syftet med McKinsey &
Companys studie var tvådelat. Dels skulle man undersöka varför världens
högst presterande skolsystem lyckades så mycket bättre än de flesta andra och
dels fanns ett övergripande syfte, som bestod i att främja en effektivisering av
utbildningen.
Last but not least, they suggest that there is significant scope for
improving educational efficiency such that, across OECD countries,
taxpayers could expect 22 % more output for their current
investments into schooling (Barber & Mourshed, 2007, s. 6).
Skolverkets regeringsuppdrag (U2011/1195/S) innehöll även referenser till
den TALIS-studie, som OECD (2009) hade genomfört mellan åren 2006 och
2007. I denna beskrevs skolledarens viktiga roll ”in creating effective schools”
(OECD, 2009, s. 18) och en del av studien belyste särskilt skolans ledarskap.
Här beskrevs hur skolans ledare ”are no longer expected merely to be good
managers; effective school leadership is increasingly viewed as key to largescale education reform and to improved educational outcomes” (OECD, 2009,
s. 191). I sitt uppdrag till Skolverket (U2011/1195/S) lyfte regeringen också
fram OECD-studien ”Improving school leadership” (Pont et al., 2008), i
vilken uttrycktes att ”effective school leadership is essential to improve the
efficiency and equity of schooling” (s. 9). I denna OECD-rapport
presenterades ett antal åtgärder i syfte att förbättra skolans ledarskap, bland
annat utveckla och stärka ”skills for effective school leadership” (Pont et al.,
2008, s. 11) i syfte att ”improving school outcomes” (Pont et al., 2008, s. 11).
Utöver effektivitetsbegreppet kan vi även se hur antaganden om framgång, i
betydelsen att nå höga resultat, ligger bakom problemrepresentationen av det
pedagogiska ledarskapet som ett utbildningsproblem. Regeringsppdraget
(U2011/1195/S) angav som ett exempel att Skolverket skulle formulera
övergripande mål för Rektorslyftet ”för att säkerställa att innehållet leder till
att rektorerna utvecklar sitt ledarskap så att de kan skapa framgångsrika
skolor” (U2011/1195/S, s. 1).
Som ett argument för förslaget om ett Rektorslyft användes Skolinspektionens
(2010) nyligen genomförda kvalitetsgranskning. En utgångspunkt för denna
var ”områden som forskning, utredningar och beprövad erfarenhet lyft fram
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som centrala för ett framgångsrikt ledarskap” (Skolinspektionen, 2010, s. 14).
Det framgångsrika ledarskapet utgjorde därmed ett centralt tema i
granskningen. Även om Skolinspektionen i sin rapport slog fast att det inte
verkade finnas någon färdig modell för framgångsrikt skolledarskap, lyfte de
ändå fram exempel på olika aspekter i det framgångsrika ledarskapet som man
funnit. Sådana exempel var kommunikation och verkningsfulla strukturer. I
det direkta pedagogiska ledarskapet ansåg inspektionen att det fanns många
förbättringsområden, där rektorerna behövde arbeta med ”frågor kring vad
som genererar framgångsrik undervisning” (Skolinspektionen, 2010, s. 7).
Samtidigt som det framgångsrika ledarskapet lyfts fram i Rektorslyftets
policytexter, framträder också en dikotomi mellan de fåtal rektorer som ansågs
vara framgångsrika och de som inte var det. Med hänvisning till
Skolinspektionens (2010) kvalitetsgranskning beskrevs rektors ledarskap som
ett ledarskap med stora utvecklingsbehov. Särskilt de svenska rektorerna
ansågs i ett internationellt perspektiv vara icke framgångsrika, bland annat på
grund av att de antogs sakna tillräcklig utbildning för att kunna utöva ett
tillräckligt effektivt ledarskap. Dikotomin avseende framgång synliggörs både
på makro- och mikronivå. I McKinsey & Companys rapport (Barber &
Mourshed, 2007) presenterades hur vissa länders skolsystem kunde ses som
särskilt framgångsrika, medan andra inte var det. I de båda OECD-rapporterna
(Pont et al., 2008; OECD, 2009) jämfördes både skolors och skolledares
framgång i olika länder. Vissa skolor och skolledare utpekades här som mer
framgångsrika än andra.

9.1.2 Subjektifierande effekter
Resultaten från Skolinspektionens (2010) kvalitetsgranskningen beskrev ett
pedagogiskt ledarskap som i och för sig till vissa delar var på god väg, men att
det fortfarande fanns förbättringsområden, framför allt när det gällde det
undervisningsnära ledarskapet.
Framgångsrika rektorer initierar och deltar i diskussioner om vad
som genererar god undervisning. De analyserar samband mellan
undervisningsmönster och utveckling av elevernas kunskapsresultat.
En framgångsrik rektor gör i högre grad medvetna och planerade
besök i undervisningssituationer och ger lärarna återkoppling och
bekräftelse. Arbetet kännetecknas av engagemang i skolans
kärnprocesser, undervisning och lärande (Skolinspektionen, 2012, s.
12).
I Rektorslyftets policytexter konstrueras rektor diskursivt som den effektiva,
framgångsrika och instruktiva pedagogiska ledaren. En sådan pedagogisk
ledare har goda kunskaper om vad som genererar framgångsrik undervisning
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och bedriver ett aktivt och undervisningsnära ledarskap, vilket till exempel
innebär att besöka lärarnas undervisning med ett instruktivt syfte.
I TALIS-rapporten (OECD, 2009), som regeringen hade hänvisat till i sitt
uppdrag till Skolverket, beskrevs hur begreppet instructional leader redan i
början på 1980-talet lyftes fram som ett rektorsideal i USA, genom
forskningen om framgångsrika skolor. I samma anda argumenterade OECD
för att:
Schools and their governing structures must let school leaders lead
in a systematic fashion and focus on the instructional and learning
processes and outcomes of their schools (OECD, 2009, s. 191).
Skolans ledare ansågs i TALIS-rapporten (OECD, 2009) behöva förändras
från att vara byråkratiska administratörer, till att stället bli ”leader for
learning” (s. 191). Att vara en instruktiv ledare ansågs av OECD vara centralt
för ”today´s paradigm of effective school leadership” (OECD, 2009, s. 190).
OECD sade sig i och för sig ha sett att några rektorer i varje land hade
anammat ”the instructional leadership styles” (OECD, 2009, s. 190), men inte
alla. Även i McKinsey & Companys rapport (Barber & Mourshed, 2007)
beskrevs hur “the only way to improve outcomes is to improve instruction” (s.
26). Som instruktiva ledare hade rektorerna en viktig roll på sin skola genom
att tillbringa en stor del av sin tid ”coaching and mentoring their teachers”
(Barber & Mourshed, 2007, s. 28). För att utveckla effektiva instruktiva ledare
gav McKinsey & Company följande rekommendationer:
Getting the right teachers to become principals. Developing
instructional leadership skills. Focusing each principal´s time on
instructional leadership (Barber & Mourshed, 2007, s. 30).
Den diskursiva konstruktionen av rektor som pedagogisk ledare innebär ett
personligt ansvar för skolans resultat. Som framgångsrik pedagogisk ledare
förväntas rektor vara effektiv, det vill säga leda sin skola mot höga resultat
utifrån tilldelade resurser. En hög tilltro sätts till ledarskapet, som anses ha en
avgörande betydelse för elevernas måluppfyllelse och för att elevernas resultat
ska förbättras. Den effektiva, framgångsrika och instruktiva ledaren
konstrueras dock mer som en ouppnåelig vision, där det tydligt framgår att
förväntningarna på rektors pedagogiska ledarskap långt ifrån infriats.
De studerade texterna illustrerar ett misstroende mot rektorers förmåga att
utöva ett tillräckligt bra pedagogiskt ledarskap. I Skolinspektionens (2010)
granskningsrapport beskrevs ett ledarskap med stora utvecklingsbehov, där
rektors ledarskap uppfattades som otydligt och att skolans resultat kunde anses
vara ”under det förväntade och det är en nedåtgående trend”
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(Skolinspektionen, 2010, s. 17). De svenska rektorerna antas vara okunniga,
ineffektiva och inte tillräckligt engagerade och aktiva i lärarnas undervisning.
Antagandena om att rektorerna inte ansågs vara tillräckligt framgångsrika,
grundade sig på de svenska elevernas medelmåttiga resultat i internationella
kunskapsmätningar som PISA och TIMSS. I de båda OECD-rapporterna
(OECD, 2009; Pont et al., 2008) jämfördes skolors och skolledares framgång i
olika länder och bland annat Singapore och Finland lyftes fram som särskilt
framgångsrika exempel. I stort sett alla rektorer pekades därför ut som
behövande av ”ett lyft”. Att Rektorslyftet specifikt föreslogs rikta sig till de
rektorer som tidigare genomfört den statliga rektorsutbildningen och därefter
arbetat som rektor i minst ett år, indikerar att den statliga rektorsutbildningen
inte ansågs vara tillräcklig och att en ytterligare akademisering av rektor
ansågs behövas.

9.1.3 Sammanfattning
Den problemrepresentation som identifieras i Rektorslyftets texter är att
rektors pedagogiska ledarskap betraktas som ett utbildningsproblem. Den
diskurs som ramar in denna problemrepresentation bygger på förutsättningar
och antaganden om framgång och effektivitet samt en dikotomi mellan att vara
en framgångsrik ledare eller inte. Rektor konstrueras diskursivt som den
effektiva, framgångsrika och instruktiva pedagogiska ledaren, som bär ett
personligt ansvar för sin skolas resultat. Utifrån tilldelade ekonomiska resurser
leder rektor genom ett instruktivt och undervisningsnära pedagogiskt
ledarskap sin skola mot framgång och höga kunskapsresultat.
Enligt det metodiska genomförande som presenterats i föregående kapitel
genomfördes efter analysen av Rektorslyftets policytexter en genealogi, för att
ta reda på när och hur det pedagogiska ledarskapet uppstått som ett problem
och hur den pedagogiska ledaren därefter konstruerats diskursivt över tid. Det
fortsatta resultatet presenteras i en kronologisk ordning, som inleds med 1951
års skolstyrelseutrednings betänkande.

9.2 Konstruktionen av den pedagogiska ledaren i
1951 års skolstyrelseutredning (SOU 1955:31)
På 1950-talet påbörjades införandet av den enhetsskola som hade förberetts av
1940 och 1946 års skolkommittéer. När 1951 års skolstyrelseutredning
tillsattes, gavs denna bland annat i uppdrag att lämna förslag på hur den
framtida enhetsskolan skulle ledas. I skolstyrelseutredningens betänkande
(SOU 1955:31) är det framför allt den första delen, vilken handlar om
skolväsendets lokala ledning, som har studerats. Främst har betänkandets
sjätte kapitel, som behandlar skolans fackliga ledning, lästs och analyserats.
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Skolstyrelseutredningens arbete präglades av stor osäkerhet, eftersom
utredningens förslag skulle brygga över ett dåtida splittrat skolväsende med ett
framtida, som man saknade kunskap om.
Utredningsuppdraget har komplicerats därav att det i många
avseenden gällt att utforma förslag, som kan bilda en brygga mellan
de nuvarande förhållandena och ett framtida skolväsen, om vilket
kännedomen för närvarande är ofullständig (SOU 1955:31, s. 2122).
Den tidigare skolorganisationen hade bestått av flera och i stort sett fristående
skolformer och införandet av enhetsskolan innebar att flera av dessa
skolformer nu skulle ersättas av en enhetlig obligatorisk skola.
Skolstyrelseutredningen (SOU 1955:31) beskrev hur enhetsskolereformens
genomförande och förverkligande ”förutsätter ett samordnande av
skolväsendets olika element på ett radikalt annorlunda sätt än som nu är fallet”
(SOU 1955:31, s. 117).

9.2.1 Problemrepresentationer och deras bakomliggande
förutsättningar och antaganden
Skolstyrelseutredningen beskrev hur den nya enhetsskolan skulle komma att
ställa stora krav på skolans lokala ledning. Det är i 1951 års
skolstyrelseutrednings betänkande (SOU 1955:31) som rektors pedagogiska
ledarskap för första gången explicit formuleras som ett problem. Den
pedagogiska ledningen beskrevs av skolstyrelseutredningen som det mest
betydelsefulla, men nu hade det uppstått problem eftersom den pedagogiska
ledningen verkade saknas i många skolor.
Den pedagogiska ledningen av skolans verksamhet är en
primäruppgift. Denna sida av den fackliga ledningen har i läroverk
och andra högre skolor samt inom de största städernas
folkskoleväsen sedan gammalt varit förhållandevis väl tillgodosedd.
Tills helt nyligen har emellertid lokal pedagogisk ledning av den
obligatoriska skolan saknats i ett stort antal kommuner (SOU
1955:31, s. 117).
I skolstyrelseutredningens betänkande framträder framför allt det pedagogiska
ledarskapet som ett organisationsproblem, men också som ett resurs-,
arbetsmiljö och styrningsproblem. Bakom dessa problemrepresentationer
finner vi förutsättningar och antaganden som grundar sig i nyckelbegrepp som
enhetlighet, likformighet och samordning samt dikotomier mellan tradition
och förnyelse, administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter och mellan en
lokal decentraliserad styrning och en central styrning på avstånd.
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Det pedagogiska ledarskapet som ett organisationsproblem
För att lösa problemet och säkerställa en lokal pedagogisk ledning vid varje
skolenhet föreslogs av 1951 års skolstyrelseutredning en indelning av de
fackliga ledningsuppgifterna i två huvudgrupper. Den första gruppen
omfattade organisatoriska och administrativa uppgifter, medan den andra
gruppens uppgifter främst avsåg ledningen av det pedagogiska arbetet. De
organisatoriska och administrativa uppgifterna syftade främst på ledningen av
kommunens hela skolväsende, medan de pedagogiska uppgifterna syftade på
den lokala ledningen av en skolenhet.
De i första hand organisatoriskt-administrativa uppgifterna kan då
knytas till ledningen av kommunens hela skolväsen och de i första
hand pedagogiska till ledningen av en skolenhet (SOU 1955:31, s.
123).
Skolledarna föreslogs delas upp i två kategorier, där den första avsåg ledaren
för en kommuns hela skolväsende (skolchef) och den andra ledaren för en
enhet inom kommunens skolväsende (rektor). I flera mindre kommuner fick
av naturliga skäl de båda kategorierna delas av en och samma person. I
skolstyrelseutredningens betänkande (SOU 1955:31) presenterades en tydlig
och preciserad arbetsfördelning mellan skolchef och rektor. Den föreslagna
arbetsfördelningen föreslogs bygga på ett poängsystem, där skolväsendets
omfattning i varje kommun bedömdes. Genom en schablonmässig värdering
erhölls sedan poängsummor som kunde användas för att beräkna hur många
rektorstjänster som skulle inrättas, hur mycket rektorerna skulle undervisa
med mera.
Med en grundorganisation av den fackliga skolledningen enligt det
system, vars stomme här redovisats, torde möjligheter skapas att
såväl under en övergångstid som i den framtida skolorganisationen
tillgodose de med kommunernas skiftande storlek varierande
behoven av facklig skolledning (SOU 1955:31, s. 125).
I representationen av det pedagogiska ledarskapet som ett
organisationsproblem utgör enhetlighet, likformighet och samordning centrala
nyckelbegrepp. När skolstyrelseutredningen påbörjade sitt utredningsarbete i
början av 1950-talet fanns ett flertal olika skolformer. Var och en av dessa
skolor hade sin egen lokala skolledning, med egen styrelse och egen facklig
ledning. Skolstyrelseutredningen konstaterade att det i och för sig var
”historiskt förståeligt men numera knappast praktiskt, att exempelvis skilda
skolor och skolformer på samma ort arbeta utan tillräcklig kontakt
sinsemellan” (SOU 1955:31, s. 41). Detta ansågs inte ekonomiskt försvarbart.
Skolväsendet borde kunna planeras och organiseras på ett mer enhetligt och
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kostnadseffektivt sätt, där lärarpersonal, skollokaler och materiel borde kunna
utnyttjas mer rationellt. Även den skolsociala verksamheten, i form av
skolhälsovård, skoltandvård, skolmåltider med mera, borde kunna samordnas
bättre, både ur ekonomiskt, socialt och organisatoriskt perspektiv.
Skolstyrelseutredningen ville genom sina förslag få till stånd en mer enhetlig
användning av skolornas ekonomiska anslag, så att den allmänna standarden
och utrustningen blev mer likformig. Med organisatoriska lösningar, så att en
större enhetlighet i skolornas lokala ledning skapades, oavsett kommunens
ekonomiska förutsättningar, skulle planeringen av skolornas arbete kunna
förenklas, till exempel avseende läsårets förläggning, lovdagar och skoldagens
början och slut.
Det torde i stället böra vara så, att en med hänsyn till föreliggande
behov erforderlig skolledning skall kunna upprättas på lika villkor
för alla kommuner oberoende av dessas ekonomiska resurser eller
vilja att ådraga sig speciella kostnader härför (SOU 1955:31, s. 135).
Även organisationen av övergångarna mellan olika skolformer skulle
underlättas och effektiviseras, menade skolstyrelseutredningen. En
bakomliggande dikotomi framträder här mellan å ena sidan organisatoriska
och administrativa uppgifter och å andra sidan de pedagogiska.
Det pedagogiska ledarskapet som ett resursproblem
I skolstyrelseutredningens betänkande finner vi inte bara representationen av
den pedagogiska ledningen som ett organisationsproblem, utan också som ett
resursproblem. Enhetsskolereformen hade åtföljts av en kraftig utbyggnad av
skolväsendet. Behovet att anställa fler rektorer var stort, samtidigt som det inte
fanns tillräckligt många rektorer att tillgå, utifrån det då rådande
regelsystemet. ”Bland annat därför måste det otidsenliga hindret mot att
anställa flera skolledare inom en kommuns obligatoriska skola nu försvinna”
(SOU 1955:31, s. 131-132), menade utredarna.

Enligt tidigare tradition och regelverk skulle en rektor ha utbildning och
erfarenhet från de årskurser och den skolform som han skulle leda, bland annat
därför att det i rektors arbetsuppgifter ingick undervisning. Enhetsskolans
genomförande skulle komma att ”ställa kraftigt ökade anspråk på den
obligatoriska skolans fackliga ledning” (SOU 1955:31, s. 117), bland annat på
grund av att den skulle omfatta nio skolår, vilket innebar ”skilda åldersstadier
med skiftande krav på uppläggningen av skolarbetet” (SOU 1955:31, s. 117).
Skolstyrelseutredningen påpekade att det ”i betydande utsträckning” därför
måste förutsättas, ”att en enda skolledare inte kommer att behärska det
metodiska förfaringssättet med undervisning i samtliga klasser, utan att
biträdande pedagogiska ledare måste tillsättas för stadier, som den egentlige
skolledaren inte genom utbildning och erfarenhet själv representerar” (SOU
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1955:31, s. 117). Skolstyrelseutredningens förslag på tillsättning av biträdande
skolledare, kan ses som ett exempel på hur den pedagogiska ledningen som
resursproblem skulle kunna lösas.
Det pedagogiska ledarskapet som ett arbetsmiljöproblem
Men det var inte bara bristen på rektorer som utgjorde ett problem. Även
bristen på tid ansågs vara problematisk. I sitt betänkande (SOU 1955:31) tog
skolstyrelseutredningen upp den arbetstidsundersökning som 1950 års
lärarutredning hade genomfört avseende överlärarnas arbetsbörda. Resultatet
från denna hade visat att expeditionsarbetet upptog den största delen av
skolledarnas arbetstid, medan det fanns lite tid att ägna sig åt den pedagogiska
ledningen. Skolstyrelseutredningen konstaterade att tiden för den pedagogiska
ledningen var för knapp och att en lättnad i fråga om kameralt arbete och
kontorsarbete var nödvändigt. Det pedagogiska ledarskapet kan därmed också
sägas representeras som ett arbetsmiljöproblem. Även bakom denna
problemrepresentation kan vi identifiera dikotomin mellan de organisatoriska
och administrativa arbetsuppgifterna och de pedagogiska.
Det pedagogiska ledarskapet som ett styrningsproblem
1951 års skolstyrelseutredning föreslog en ökad decentralisering av
skolväsendet. I utredningsbetänkandet lyftes fram att ”det i samband med att
en enkel och smidig skolorganisation skapas är önskvärt, att det i största
möjliga utsträckning sker en decentralisering av ärendenas handläggning, så
att inte fler myndigheter än nödvändigt behöver deltaga i denna” (SOU
1955:31, s. 274). Så långt som möjligt föreslogs rätten att fatta beslut flyttas
över till lokala organ, ”vars intresse och initiativförmåga i högsta grad blir
avhängig av den rörelsefrihet de tillerkännes” (SOU 1955:31, s. 274).
Även om framtiden och det nya värderades som det eftersträvansvärda, kan vi
identifiera en spänning i förhållande till gamla traditioner och det välkända. På
grund av skolstyrelseutredningens dilemma med att lämna förslag som
omfattade den framtida styrningen av skolan, som man då visste mycket litet
om, ansåg utredarna att ett visst utrymme för flexibilitet och lokal anpassning
borde finnas.
Skolans omgestaltning kommer emellertid att ställa samtliga
instanser inför delvis nya och vidgade uppgifter, varför det blir
nödvändigt med en anpassning av deras organisation med hänsyn
härtill (SOU 1955:31, s. 16).
Skolstyrelseutredningen ansåg att den fackliga ledningsorganisationen lokala
utformning skulle behöva se olika ut i olika kommuner, beroende på storlek
och struktur. Därför lämnade skolstyrelseutredningen förslag på hur olika
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typer av skolledare skulle kunna bemanna
ledningsorganisation, enligt bestämda regler.

kommunernas

fackliga

Att på förhand bestämt ange, vilken organisation skolledningen skall
ha i olika kommuner, är inte möjligt. Utredningen har därför funnit
det lämpligast att framlägga förslag om olika typer av skolledare
och biträdande skolledare samt om de allmänna förutsättningarna
för i vilka fall den ena eller andra tjänstetypen skall användas,
varefter den för varje kommun lämpligaste skolledarorganisationen
torde kunna byggas upp med hänsyn tagen till varje kommuns
behov (SOU 1955:31, s. 118).
Med förslaget att lösa problemet med enhetsskolans pedagogiska ledning
genom en ökad decentralisering, kan det pedagogiska ledarskapet även
betraktas som ett styrningsproblem. Men samtidigt som en lokal och
decentraliserad skolledning eftersträvades, lyftes samtidigt också betydelsen
av enhetlighet och byråkratisk enkelhet genom central styrning.
Önskvärd stadga och enhetlighet i lägre instansers handläggning av
frågorna torde i stor utsträckning kunna säkras genom centralt
utfärdade anvisningar (SOU 1955:31, s. 16).
Ovanstående citat kan ses som ett exempel på den dikotomi som framträder i
skolstyrelseutredningens betänkande, där den lokala och decentraliserade
pedagogiska ledningen ställs mot en central styrning på avstånd.

9.2.2 Subjektifierande effekter
I skolstyrelseutredningens betänkande framställs skolenhetens lokala
pedagogiska ledning som det primära. Förutom skyldigheten att undervisa,
beskrev skolstyrelseutredningen hur rektorn skulle leda skolenheten och
organisera arbetet enligt gällande skolstadga, ansvara för rektorsexpeditionen
och de arbetsuppgifter som utfördes där, se till att skolan och hemmen
samarbetade och ”främja arbetet för lärjungarnas fostran och undervisning”
(SOU 1955:31, s. 124). Dessutom ingick i rektorns uppdrag ”att tid efter
annan besöka skolenhetens olika avdelningar och därvid närvara vid lärarens
undervisning; att vara ordförande för skolans kollegium samt tillse, att
behövliga klass och ämneskonferenser hålles, även som att föreskrifter
rörande uppvärmning, belysning och renhållning av skolans lokaler följes”
(SOU 1955:31, s. 124). Bakom denna beskrivning kan vi ana en diskursiv
konstruktion av den pedagogiska ledaren som primus. En sådan konstruktion
följde den tidigare traditionen från läroverken, där rektor sågs som primus
inter pares, den främste bland lärarna. Läroverksrektorn kännetecknades som
pedagogisk ledare av en stark legitimitet, både gentemot lärarna och eleverna
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på skolan och det omgivande samhället. Med sin höga status och möjligheter
till inflytande, kom rektorn att sätta sin prägel både på skolan och samhället.
Staten kan ses som huvudsakligt ansvarig för problemet med det pedagogiska
ledarskapet. Med centralt styrda regler och schabloner samt en enhetlig och
likformig organisation, fanns en stark tilltro till att rektor både hade
tillräckliga förutsättningar och legitimitet för den pedagogiska ledningen.
Genom skolstyrelseutredningen konstaterande att den lättnad avseende
kameralt arbete och kontorsarbete som ansågs nödvändig inte borde regleras
av staten, utan istället var en kommunal angelägenhet, gavs även kommunerna
ett visst ansvar för rektors pedagogiska ledning.
En lättnad i fråga om kameralt arbete och kontorsarbete är
nödvändig, om mera tid skall kunna ägnas den pedagogiska
ledningen. Det kan sägas, att det här är fråga om en helt kommunal
angelägenhet, som icke bör regleras genom statliga åtgärder (SOU
1955:31, s. 168).

9.2.3 Sammanfattning
Det var med 1951 års skolstyrelseutredning, som problemet med den
pedagogiska ledningen första gången formulerades i ett offentligt statligt
utredningsbetänkande. Den representation som tydligast framträder i detta
betänkande är att den pedagogiska ledningen betraktas som ett
organisationsproblem. De förutsättningar och antaganden som ligger bakom
denna problemrepresentation är nyckelbegreppen enhetlighet, likformighet
och samordning tillsammans med dikotomin mellan de administrativa och
organisatoriska arbetsuppgifterna och de pedagogiska. De pedagogiska
uppgifterna värderas som de mest betydelsefulla. Med enhetsskolereformen
och skolväsendets stora expansion uppstod en brist på rektorer och därmed
också på pedagogiska ledare. En problemrepresentation som som kan
identifieras är därför att det pedagogiska ledarskapet kan ses som ett
resursproblem. En annan problemrepresentation som kan identifieras är det
pedagogiska ledarskapet som ett arbetsmiljöproblem. Som arbetsmiljöproblem
kännetecknades rektorernas arbetsförhållanden av bristen på tid för det
pedagogiska ledarskapet. Slutligen representeras den pedagogiska ledningen
också som ett styrningsproblem. Genom förslag på en viss decentralisering av
handläggning av ärenden och beslutsfattande tillsammans med en något ökad
lokal anpassning och flexibilitet skulle problemet med den pedagogiska
ledningen kunna lösas. Bakom problemrepresentationen av det pedagogiska
ledarskapet som ett styrningsproblem, finner vi en dikotomi och spänning
mellan en lokalt anpassad och decentraliserad pedagogisk ledning och en
central likformig styrning på avstånd. Det finns också en spänning mellan det
välkända och traditionella och en framtida förnyelse. Dessa
problemrepresentationers subjektifierande effekter leder till en konstruktion av
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den pedagogiska ledaren som primus, med en tradition från läroverken, där
rektor som pedagogisk ledare ses som den främste bland lärarna. Ansvaret för
problemet med den pedagogiska ledningen läggs främst på staten, men till viss
del också på kommunen.

9.3 Konstruktionen av den pedagogiska ledaren i
1957 års skolberedning (SOU 1961:30)
Två år efter att skolstyrelseutredningen hade publicerat sitt betänkande
tillsattes 1957 års skolberedning. Uppdraget bestod i att utvärdera
enhetsskolans försöksverksamhet samt lämna förslag på hur den framtida
nioåriga obligatoriska grundskolan skulle utformas och organiseras. I
skolberedningens betänkande (SOU 1961:30) är det främst det avsnitt som
berör skolledningen (s. 473-475), som har lästs och analyserats.

9.3.1 Problemrepresentationer och deras bakomliggande
förutsättningar och antaganden
1957 års skolberedning betonade, på samma sätt som den tidigare
skolstyrelseutredningen, hur den pedagogiska ledningen var rektors viktigaste
uppgift. Med diskussionerna som förs i betänkandet, till exempel om
eventuella effekter av de studieledare som tillsatts som en förstärkning av den
pedagogiska ledningen, kan vi ana en representation av det pedagogiska
ledarskapet som ett arbetsmiljöproblem. Bakom denna problemrepresentation
finns antaganden om en dikotomi och konkurrens mellan rektorernas
administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter, där skolans inre arbete utgör
ett viktigt nyckelbegrepp. En andra problemrepresentation, som kan
identifieras i betänkandet, är det pedagogiska ledarskapet som ett
utbildningsproblem.
Det pedagogiska ledarskapet som ett arbetsmiljöproblem
I skolberedningens betänkande (SOU 1961:30) betonades rektorns ansvar för
ledningen av skolans inre arbete. Skolans inre arbete är ett centralt och många
gånger återkommande nyckelbegrepp i skolberedningens betänkande, som i
huvudsak handlar om det pedagogiska arbetet och om undervisningsfrågor. Ett
viktigt syfte med enhetsskolereformen var att skolans inre arbete, det vill säga
undervisningen, skulle förändras.
Omdaningen av skolans inre arbete har utgjort en väsentlig uppgift
för försöksverksamheten. Självverksamhet, individualisering,
studiefostran och social fostran hade angivits som några riktpunkter
(….) Enligt den sammanfattande försöksrapporten har de
rekommenderade undervisnings- och arbetsmetoderna vunnit
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terräng på bekostnad av traditionell klassundervisning (SOU
1961:30, s. 73).
De höga förväntningarna på rektor att vara en pedagogisk ledare riskerade
enligt skolberedningen leda till en alltför hög arbetsbelastning.
Även om de administrativa göromålen kan synas honom omfattande
och maktpåliggande bör de inte tillåtas undanskymma hans viktiga
uppgift att vara pedagogisk ledare (SOU 1961:30, s. 147).
Bakom representationen av den pedagogiska ledningen som ett
arbetsmiljöproblem, återfinner vi dikotomin och konkurrensen mellan rektors
administrativa och pedagogiska ledningsuppgifter.
1957 års skolberedning lyfte även i sitt betänkande fram hur 1950-talets
skolreformer och införandet av enhetsskolan både hade ökat och förstärkt
kraven på rektor som arbetsledare. Som arbetsledare förväntades rektor
samordna och arbetsleda allt fler olika yrkesgrupper på skolan, vilket i sin tur
ledde till en ökad arbetsbelastning och mindre tid för det pedagogiska
ledarskapet.
Rektorer vid det obligatoriska skolväsendet liksom vid andra
skolformer har betydelsefulla uppgifter som arbetsledare. Det gäller
dels det mera kanslibetonade arbetet på rektorsexpeditionen, där i
större eller mindre utsträckning biträdeshjälp står till förfogande,
dels uppgifterna att planera och leda skolans arbete i stort, att leda
och stödja lärarkåren — inte minst nya och oerfarna lärare — och
andra befattningshavare i det dagliga arbetet (SOU 1961:30, s. 473).
Det pedagogiska ledarskapet som ett utbildningsproblem
För att utöva de arbetsledande arbetsuppgifterna krävdes att rektorn både hade
tid och utbildning för att kunna utföra dem. Skolberedningen ansåg dock att
inte tillräckliga åtgärder vidtagits, för att skapa förutsättningar för rektorernas
förstärkta uppdrag som arbetsledare. Här hänvisade beredningen till andra
verksamhetsområden, främst inom näringslivet, där utbildningskurser med
sikte på arbetsledande funktioner hade genomförts.
Behovet och värdet av sådan utbildning torde där vara helt
accepterat. Om också skolan har åtskilliga drag som skiljer den från
andra arbetsplatser, torde säkerligen värdefulla rön utifrån kunna
tillgodoföras skolväsendet (SOU 1961:30, s. 473).
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Med de särskilda skolledarkurser som skolberedningen föreslog i sitt
betänkande och som riktade sig till redan utsedda rektorer, kan det
pedagogiska ledarskapet identifieras som ett utbildningsproblem.

9.3.2 Subjektifierande effekter
I skolberedningens betänkande återkommer konstruktionen av den
pedagogiska ledaren som primus. Som pedagogisk ledare och
undervisningsexpert, förväntades rektor på olika sätt stimulera och leda både
de oerfarna och mer erfarna lärarna.
Skolledarens personliga insatser skall därvid syfta till att på olika
sätt stimulera och leda både de lärare som saknar erfarenhet och
rutin och de lärare som strävar till förnyelse i sitt invanda arbete
(SOU 1961:30, s. 147).
Med den förändring av skolans inre arbete, som skulle genomföras inom
ramen för enhetsskolereformen, blev rektors arbetsledande förmåga central.
Det stöd och det intresse, som enskilda lärare bör kunna påräkna av
honom, skall i detta sammanhang särskilt framhållas som väsentliga
för utformningen av skolans inre arbete (SOU 1961:30, s. 229).
För att skolans inre arbete skulle kunna ”förnyas i läroplanens anda” (SOU
1961:30, s. 229) och att denna förändring skulle bli varaktig ”och inte tendera
att upplösas i enskilda goda ansatser och sporadiska försök” (SOU 1961:30, s.
229), måste rektor delta i skolans vardagsliv och leda det pedagogiska arbetet.
Som en förebild för skolans lärare, framför allt gällande undervisningen,
framträder en diskursiv konstruktion av den pedagogiska ledaren som primus.
Som den främste bland lärarna sågs rektorn som den självklara rådgivaren, när
det handlade om komplicerade eller kontroversiella skolfrågor.
Skolledaren är den självklara rådgivaren när det gäller elevvård och
föräldrakontakter, som rör komplicerade eller kontroversiella
skolfrågor (SOU 1961:30, s. 117).
Begreppet ansvar används genomgående i skolberedningens betänkande (SOU
1961:30), för att peka ut vem som har ett uttalat ansvar för olika områden. Ett
sådant exempel är att rektorn ges ansvaret för ledningen av skolans inre arbete
och undervisningen. Skolberedningen lägger i sitt betänkande därmed över
ansvaret för den pedagogiska ledningen till rektorn. Det är den enskilda
rektorns förmåga och utbildning att kombinera det arbetsledande uppdraget
med det pedagogiska, som leder till att den pedagogiska ledningen utförs som
förväntat. Men samtidigt påpekar skolberedningen att staten inte vidtagit
tillräckliga åtgärder för rektors förstärkta ansvar som arbetsledare och föreslår
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därför ytterligare utbildning inom detta område. Ansvaret för den pedagogiska
ledningen kan därmed tolkas som fördelat på både staten och rektor.

9.3.3 Sammanfattning
Även om vi kan ana en problemrepresentation av det pedagogiska ledarskapet
som ett arbetsmiljöproblem i skolberedningens betänkande, är det främst
representationen av ett utbildningsproblem som tydligast framträder. Det finns
en konkurrens avseende tid för rektors administrativa och pedagogiska
arbetsuppgifter, där rektorernas utökade och förstärkta uppdrag som
arbetsledare lett till att tiden för ledningen av skolans inre arbete minskat.
Skolberedningen menade att rektorerna behövde ytterligare utbilding för att
klara sina arbetsledande uppgifter, så att den pedagogiska ledningen i sin tur
inte äventyrades. Med en fortsatt skyldighet att undervisa och med
förväntningar på rektor att vara en förebild för lärarna avseende
undervisningen, konstrueras den pedagogiska ledaren som primus. Med ett
ansvar för ledningen av skolans undervisning och det inre arbetet läggs
ansvaret för den pedagogiska ledningen i vissa delar över på rektorn.

9.4 Konstruktionen av den pedagogiska ledaren i
1961 års skoladministrativa utredning (SOU
1964:53)
Strax efter publiceringen av 1957 års skolberednings betänkande tillsattes
1961 års skoladministrativa utredning, som fick uppdraget att undersöka
rektorernas arbetsförhållanden och därefter ta fram konkreta förslag, som på
ett avgörande sätt skulle kunna förbättra deras arbetssituation. Den
skoladministrativa utredningens uppdrag kan sammanfattas enligt nedan:
Det förväntas att utredningen kartlägger rektors och
rektorsexpeditionernas
arbetsuppgifter,
vidtager
möjliga
elimineringar och förenklingar av desamma och utreder vilka
funktioner ledaren för en skolenhet bör fylla. Därefter bör behandlas
frågan om erforderlig organisation för ledning och administration av
skolenheter (SOU 1964:53, s. 15).
Den skoladministrativa utredningens betänkande gavs titeln ”Organisation av
skolledningen i grundskolan” (SOU 1964:53). Läsningen och analysen har
omfattat hela betänkandet.
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9.4.1 Problemrepresentationer och deras bakomliggande
förutsättningar och antaganden
Den skoladministrativa utredningen inriktade sig, med vägledning av sitt
uppdrag, bland annat på att utforma organisationsförslag för grundskolans
ledning och administration. Syftet var både att tillgodose skolans behov av
samlad pedagogisk ledning och att möjliggöra normala arbetsförhållanden för
rektor. I den skoladministrativa utredningens uppdrag ingick även att lämna
synpunkter och förslag på utbildning och fortbildning av rektorer.
Den problemrepresentation som tydligast framträder i betänkandet är hur det
pedagogiska ledarskapet representeras som ett organisationsproblem, men
också som ett arbetsmiljöproblem. Bakom dessa problemrepresentationer
finns antaganden om en dikotomi mellan rektors administrativa och
pedagogiska arbetsuppgifter och rationalisering som nyckelbegrepp. Slutligen
representeras det pedagogiska ledarskapet även som ett utbildningsproblem,
med bakomliggande antaganden om en dikotomi mellan tradition och
förnyelse.
Det pedagogiska ledarskapet som ett organisationsproblem
1961
års
skoladministrativa
utredning
genomfördes
som
en
organisationsundersökning, vars resultat visade att den pedagogiska ledningen
av rektorsområdena i vissa avseenden var mycket eftersatt. De skäl som lyftes
fram av utredningen, var att den pedagogiska ledningen var försummad på
grund av att rektors arbete i för hög grad utgjordes av organisatorisktadministrativa arbetsuppgifter. Dessutom hade rektor fått ett utökat
arbetsledande och skolsocialt uppdrag.
Under det senaste decenniet har arbetet på rektorsexpeditioner och
skolkanslier ökat väsentligt, ökningen av det administrativa och
expeditionella arbetet beror i första hand på den dynamiska såväl
organisatoriska som pedagogiska utveckling som pågår inom
skolväsendet. Därtill har tillkommit nya arbetsuppgifter, framför allt
av skolsocial art (SOU 1964:53, s. 93).
På samma sätt som i betänkandena från 1951 års skolstyrelseutredning och
1957 års skolberedning, finns här en dikotomi och konkurrens mellan rektors
adminstrativa och pedagogiska ledningsuppgifter.
Analysen av den skoladministrativa utredningens organisationsundersökning
visade ”att rektor i avsaknad av erforderlig biträdespersonal på
rektorsexpeditionen nödgas utföra en avsevärd mängd mindre kvalificerat
administrativt-expeditionellt arbete” (SOU 1964:53, s. 76-77). Avsaknaden av
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pedagogisk ledning gällde både det löpande pedagogiska arbetet och det
pedagogiska utvecklingsarbetet.
Om rektor skall vara en i första hand pedagogisk ledare är nu
rådande fördelning av rektors arbete på pedagogiska och
organisatoriskt-administrativa uppgifter otillfredsställande (SOU
1964:53, s. 77).
Ett flertal organisatoriska lösningar föreslogs, för att komma tillrätta med den
ojämna fördelningen av rektors arbetsuppgifter.
För att den nya skolan skall få det innehåll som eftersträvas, måste
skolledningen beredas tidsmässiga möjligheter till aktiva insatser i
dels det pedagogiska nydaningsarbetet, dels samordningen och
ledningen av skolans inre arbete i övrigt (SOU 1964:53, s. 101).
Den skoladminstrativa utredningen presenterade till exempel förslag på hur
tiden för det pedagogiska ledarskapet skulle kunna fördelas på olika
arbetsuppgifter, utifrån centralt styrda beräkningar. Den skoladministrativa
utredningens lösningar på problemet med den pedagogiska ledningen delades
upp under två huvudrubriker: ”Rationaliseringsåtgärder” och ”Ökad tid för
pedagogisk ledning”. Utredarna ansåg att det fanns stora brister i skolans
ledningsorganisation, eftersom fördelningen av arbetsuppgifter både var
felaktig och ineffektiv. Genom olika rationaliseringsåtgärder och en fördelning
av arbetsuppgifterna utifrån befattningshavarnas olika kvalifikationer, skulle
tiden kunna användas mer effektivt och mer tid på så sätt kunna frigöras för
den pedagogiska ledningen. Rektorernas arbetsuppgifter delades på detta sätt
upp utifrån pedagogiska, administrativa och skolsociala kvalifikationer28.
Pedagogiska kvalifikationer förutsätts därvid besittas
befattningshavare med lärarerfarenhet, administrativa
befattningshavare med administrativ erfarenhet, skolsociala
befattningshavare med erfarenhet av och/eller utbildning
elevkurativ verksamhet (SOU 1964:53, s. 31).

av
av
av
för

Rationaliseringsbegreppet utgör ett centralt bakomliggande nyckelbegrepp i
representationen
av
det
pedagogiska
ledarskapet
som
ett
organisationsproblem. Genom en rationalisering av rektors arbete förväntades
mer tidsutrymme skapas för en effektiv pedagogisk ledning, vilket föreslogs
åstadkommas genom att ta bort onödiga arbetsuppgifter, förenkla
Kvalifikationer definierades av den skoladministrativa utredningen som, utöver en viss teoretisk
utbildning, liktydigt med de erfarenheter som krävdes för att kunna fullgöra uppgifterna.

28
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arbetsrutiner, överföra arbetsuppgifter till annan personal samt en förbättring
av den kontorstekniska utrustningen. Den skoladministrativa utredningen såg
det dock som naturligt att ”en i sista hand ansvarig chef för en arbetsenhet
aldrig helt kan befrias från befattningen med de på arbetsenheten
förekommande arbetsuppgifterna” (SOU 1964:53, s. 93-94). Stora möjligheter
till rationalisering ansågs också finnas lokalt på respektive rektorsexpedition
genom en vardagsrationalisering, till exempel genom att se över arbetsrutiner
och arbetsformer.
Enligt vad som kunnat konstateras föreligger vidare icke så få
möjligheter till rationalisering av lokalt utbildade arbetsformer. Det
torde emellertid ankomma på rektorsexpeditionernas och
skolkansliernas egna befattningshavare att tillvarata dessa
möjligheter att underlätta arbetet (SOU 1964:53, s. 82).
Den skoladministrativa utredningen presenterade ett antal andra åtgärder för
att reducera arbetsmängden på rektorsexpeditionen, till exempel genom
automatiska datamaskiner, införandet av ett nytt elevregistreringssystem, en
mer rationell behandling av blanketter, förenklade former för undertecknande
av handlingar samt komplettering av den kontorstekniska utrustningen.
Det pedagogiska ledarskapet som ett arbetsmiljöproblem
Enhetsskolans införande på 1950-talet hade inneburit stora utmaningar för
skolans rektorer. Den tidigare påbörjade diskussionen om att en ökad mängd
administrativt arbete höll på att förändra rektorernas arbete och uppdrag växte
sig mot slutet av 1950-talet allt starkare. Rektorerna efterfrågade mer
administrativ hjälp och år 1961 tillsattes den skoladministrativa utredningen,
med uppdraget att undersöka rektorernas arbetsbörda och föreslå förändringar.
Den skoladministrativa utredningen konstaterade att rektorernas
arbetsförhållanden inte var normala, eftersom de kännetecknades av bristande
arbetsro, för hög arbetsbelastning och att arbetstiden inte utnyttjades effektivt.
I den skoladministrativa utredningens betänkande presenterades följande bild
av rektorsexpeditionen:
Sålunda är rektorsexpeditionen den plats där rektor fullgör de flesta
av sina pedagogiskt administrativa åligganden och mottager besök
av bl. a. elever, lärare och föräldrar (SOU 1964:53, s. 75).
Arbetsmiljön på rektorsexpeditionen kännetecknades av en bristande arbetsro
där ”allehanda besök från lärare och andra befattningshavare, från föräldrar
och elever och från utomstående samt genom telefonpåringningar” (SOU
1964:53, s. 76) fick ”både rektors och biträdespersonalens arbetstid att
sönderstyckas i kortare tidsperioder, vilka i vissa fall icke kan utnyttjas
effektivt” (SOU 1964:53, s. 76). Den skoladministrativa utredningen studerade
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också hur rektors arbete fördelade sig över året, vilket bekräftade ”den
vedertagna uppfattningen att vårterminens senare hälft och höstterminens
början utgör arbetstoppar för den personal, som har att svara för ledning och
administration av rektorsområden” (SOU 1964:53, s. 45). Genom att
presentera olika lösningar på en rationalisering av rektors arbete och att rätt
befattningshavare skulle utföra rätt arbetsuppgifter, förväntades rektor i
framtiden kunna få en ökad arbetsro och en rimlig arbetsbelastning.
Det pedagogiska ledarskapet som ett utbildningsproblem
I den skoladministrativa utredningens uppdrag ingick att lämna synpunkter
och förslag på rektorernas utbildning och fortbildning. Det förslag som
presenterades var en fortbildning för rektorer, som skulle göra dem ”skickade
att på bästa sätt leda skolans organisatoriska och pedagogiska
utvecklingsarbete” (SOU 1964:53, s. 134). En sådan fortbildning kunde
motiveras av den ständigt pågående pedagogiska och organisatoriska
utvecklingen av skolan och föreslogs bestå av en kursverksamhet av två slag.
Dels en rent pedagogisk fortbildning och dels en praktisk-administrativ.
Väsentligt är att kurserna ej gives en rent informativ karaktär utan
läggs upp på ett sådant sätt att skolledarna stimuleras att på fältet
föra det pedagogiska utvecklingsarbetet vidare (SOU 1964:53, s.
137).
Den skoladministrativa utredningen var dock tveksam till i vilken utsträckning
en fortbildning av rektorer skulle kunna leda till ett förbättrat pedagogiskt
ledarskap.
Bakom representationen av det pedagogiska ledarskapet som ett
utbildningsproblem kan vi skönja en dikotomi mellan ett äldre rektorsideal
och ett nytt, det vill säga en spänning mellan tradition och förnyelse. Det
gamla rektorsidealet grundade sig i 1800-talets läroverkstradition, där rektorer
kvalificerade sig till rektorämbetet genom akademisk utbildning. Rektorerna
hade fortfarande på 1960-talet undervisningsskyldighet, vilket innebar att en
rektor måste ha utbildning för de årskurser och de ämnen som undervisningen
skulle genomföras i. Den skoladministrativa utredningen betonade särskilt
nyttan med rektorns skyldighet att undervisa.
Den omedelbara kontakt med det pedagogiska skolarbetet som egen
undervisning ger, är ur allmänpedagogiska synpunkter av betydelse
för rektors möjligheter att utöva det pedagogiska ledarskapet (SOU
1964:53, s. 102).
Genom den egna undervisningen ökade ”såväl hans egen som skolans
totala möjlighet att ge insiktsfull allmänpedagogisk handledning åt lärare”
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(SOU 1964:53, s. 102). Rektors undervisningsskyldighet ansågs också vara
värdefull utifrån psykologiska synpunkter. ”Om rektor har direkt kontakt
med undervisningssituationen torde nämligen effekten av hans
handledning av lärare öka” (SOU 1964:53, s. 103).
Med den skoladministrativa utredningens förslag på mer allmänna
fortbildningskurser, även med praktiska inslag, kan vi se tecken på hur ett nytt
rektorsideal, med mindre fokus på rektors akademiska meriter, börjar tona
fram.

9.4.2 Subjektifierande effekter
Även om vi i den skoladministrativa utredningens betänkande finner spår från
den tidigare konstruktionen av den pedagogiska ledaren som primus,
framträder också konstruktionen av rektor som en kvalificerad och pedagogisk
ledare. Den pedagogiska ledarens kvalifikationer byggde inte längre enbart på
akademiska meriter och den pedagogiska ledarens begåvning ansågs inte
längre lika opåverkbar.
I vad mån ledarförmåga kan grundläggas eller förbättras genom
teoretisk utbildning kan i och för sig diskuteras. Att på detta liksom
andra områden, där man ofta talar om den stora betydelsen av
naturlig fallenhet och medfödd begåvning, visa vad utbildning kan
åstadkomma är svårt. Dock torde man kunna utgå ifrån att teoretiska
insikter inom ämnesområdet och en medveten inriktning av intresset
på ledarfunktionens problem i allmänhet bör vara till hjälp vid
utvecklandet av ledarförmågan (SOU 1964: 53, s. 133-134).
Även om grundskolans rektorer fortfarande hade undervisningsskyldighet,
vilket krävde lärarutbildning och kvalifikationer för de pedagogiska
arbetsuppgifterna, ansågs den pedagogiska ledaren nu också behöva
kvalificera sig för sitt betydelsefulla uppdrag som arbetsledare. Till stor del
handlade arbetsledningen om administrativa och organisatoriska
arbetsuppgifter. Med rätt utbildning och erfarenhet samt kunskap om hur
arbetsuppgifterna skulle utföras, förväntades den rationella pedagogiska
ledaren utöva sina arbetsuppgifter så effektivt som möjligt, för att uppnå
högsta möjliga produktivitet. Genom att vara rationell och effektiv ansågs en
rektor själv kunna skapa tidsutrymme för den pedagogiska ledningen.
I den skoladministrativa utredningens betänkande kan vi se hur staten anses
bära ansvaret för problemet med rektors pedagogiska ledning. Med rätt
utbildning och erfarenhet ifrågasattes inte en rektors förmåga att utöva en
pedagogisk ledning av sin verksamhet, förutsatt att staten hade en förmåga att
planera och reglera skolans organisation så att rektor gavs ett rimligt antal
arbetsuppgifter att genomföra. Vi kan även se hur ansvaret för den
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pedagogiska ledningen ändå till viss del läggs över på den enskilda rektorn.
Rektorn ansågs till exempel ha ett visst eget ansvar för arbetsförhållandena på
rektorsexpeditionen. Den skoladministrativa utredningen lägger även över en
viss del av ansvaret för skolans pedagogiska ledning på kommunerna. Genom
till exempel kommungemensamma inköpsrutiner och kommungemensam
löneadministration föreslogs en rationalisering kunna ske så att rektorernas tid
skulle kunna användas mer effektivt, till förmån för den pedagogiska
ledningen.
Att kommunernas medelsförvaltande organ lämnar skolkanslierna
dylik service finner utredningen rationellt (SOU 1964:53, s. 93).
Den skoladministrativa utredningen ansåg inte heller att det var rationellt att
rektorer anlitades som sekreterare i till exempel skolbyggnadskommittéer.
Att rektor engageras i skolbyggnadsfrågor synes naturligt, men
utredningen ifrågasätter lämpligheten av att belasta en rektor med de
mer eller mindre verkställighetsbetonade åligganden som ett
sekreterarskap medför (SOU 1964:53, s. 93).
Ansvaret för den pedagogiska ledningen kan därmed tolkas som tredelat
mellan staten, kommunen och rektor.

9.4.3 Sammanfattning
Även i den skoladministrativa utredningens betänkande finner vi en dikotomi
och konkurrens mellan rektors organisatoriska och administrativa
ledningsuppgifter och de pedagogiska. Med höga förväntningar på att rektor
ska vara en pedagogisk ledare, samtidigt som tiden inte räcker till för detta
viktigaste uppdrag, representeras det pedagogiska ledarskapet som ett
arbetsmiljöproblem. Med problemrepresentationen av det pedagogiska
ledarskapet som ett organisationsproblem, tillsammans med bakomliggande
antaganden om rationalisering, konstrueras nu den kvalificerade och rationella
pedagogiska
ledaren.
Med
förslag
på
praktisk-administrativa
fortbildningskurser i syfte att framför allt förbättra rektorernas arbetsledning,
presenteras det pedagogiska ledarskapet som ett utbildningsproblem. Men det
är nu inte längre de akademiska meriterna som tas för givna och premieras,
utan också intresse och motivation. Detta leder till ett spänningsförhållande
mellan ett traditionellt rektorsideal och ett framtida nytt. Ansvaret för den
pedagogiska ledningen fördelas mellan staten, kommunen och den enskilda
rektorn.
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9.5 Konstruktionen av den pedagogiska ledaren i
SIA-utredningen (SOU 1974:53)
Bakgrunden till utredningen om skolans inre arbete (SIA-utredningen) var att
skolan under hela 1960-talet haft disciplinproblem och att skolans arbetsmiljö
hade blivit ett tydligt tema i den utbildningspolitiska debatten. SIAutredningens uppdrag bestod i att göra en allmän översyn av skolans
arbetsmiljö utifrån olika perspektiv, bland annat det inre arbetets utformning,
besluts- och ledningsformer inom skolan samt personalens trivsel och
arbetsförhållanden. I utredningens huvudbetänkande (SOU 1974:53)
presenterades bland annat förslag på en flexiblare resursfördelning,
målstyrning och en styrning av skolan genom utvärdering. SIA-utredningens
betänkande är omfattande. De texter som huvudsakligen valts ut för vidare
läsning och analys är de inledande avsnitten i kapitel 16 (s. 599-602), som tar
upp skolans resursfördelning, kapitel 21 (s. 757-803), som diskuterar
skolledarutbildning samt kapitel 24 (s. 843-901), som behandlar skolans
ledning.

9.5.1 Problemrepresentationer och deras bakomliggande
förutsättningar och antaganden
I
SIA-utredningens
betänkande
kan
vi
identifiera
flera
problemrepresentationer. Det pedagogiska ledarskapet representeras som ett
styrningsproblem, med en bakomliggande dikotomi mellan tradition och
förnyelse, men även som ett organisationsproblem, med samordning som ett
bakomliggande nyckelbegrepp. Dessutom finner vi en problemrepresentation
av det pedagogiska ledarskapet som ett arbetsmiljöproblem, med inflytande
och demokrati som nyckelbegrepp. Slutligen kan det pedagogiska ledarskapet
i SIA-utredningen även betraktas som ett professionsproblem, med en
bakomliggande dikotomi mellan tradition och förnyelse, samt som ett
resursproblem, utbildningsproblem och legitimitetsproblem.
Det pedagogiska ledarskapet som ett styrningsproblem
SIA-utredningen argumenterade för att den centrala regelstyrningen å ena
sidan gav en yttre stadga åt skolans organisation, men att den å andra sidan
också hade nackdelar. ”Skolledningens huvuduppgift blir att förvalta ett paket
redan fattade organisationsbeslut” (SOU 1974:53, s. 601), vilket innebar att
”lokalt initiativ och lokal förmåga kringskärs i stor utsträckning” (SOU
1974:53, s. 601). Denna regelkomplexa styrmodell, som inte i tillräckligt hög
grad ansågs ta hänsyn till skolornas lokala behov, gav inte rektorerna
tillräckligt bra förutsättningar att leda sina skolor. Med det begränsade
handlingsutrymmet stimulerades inte heller skolan ”att i tillräcklig omfattning
ifrågasätta det egna arbetet i en utvärdering” (SOU 1974:53, s. 601).
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Att skolans inre arbete styrdes av ett centralt fastställt system för hur de
personella resurserna skulle användas var å ena sidan ett uttryck för en strävan
att skapa en likvärdig utbildningsstandard. Men resurstilldelningen tog å andra
sidan inte hänsyn till var skolan geografiskt var belägen och den sociala miljö
vari skolan befann sig.
Skolans problem är inte överallt samma problem oavsett
elevsammansättning och den omgivande miljöns utseende.
Regelsystemet lämnar endast marginellt utrymme för varierande
insatser allt efter de lokala förutsättningarnas skilda inverkan på
skolans inre arbete (SOU 1974:53, s. 601).
Med SIA-utredningens förslag på en förändrad styrning av skolan kan det
pedagogiska ledarskapet sägas representeras som ett styrningsproblem. Den
nya styrmodell som SIA-utredningen föreslog, bestod av flera delar. För det
första föreslogs en decentralisering av skolväsendet, ”för att skapa möjligheter
att bättre anpassa arbetet till lokala situationer och elevernas svårigheter”
(SOU 1974:53, s. 757). För att bättre kunna anpassa skolans verksamhet till de
lokala behoven föreslog SIA-utredningen, för det andra, också en friare och
mer flexibel resursfördelning, i syfte att nå en mer behovsorienterad
användning av skolans resurser.
SIA-utredningens betänkande innehöll förslag på en målstyrning av skolan,
tillsammans med styrning genom utvärdering. En väl fungerande utvärdering
ansågs av SIA-utredningen vara ”ett oumbärligt instrument vid
resursanvändning” (SOU 1974:53, s. 903). Som en bakomliggande
förutsättning finns en dikotomi mellan tradition och förnyelse. Den tidigare
centrala regelstyrningen ansågs förlegad, omständlig och ineffektiv, medan
decentralisering och målstyrning stod för nytänkande, förenkling, flexibilitet,
effektivitet och anpassning till lokala behov.
Det pedagogiska ledarskapet som ett organisationsproblem
Med rektorernas utökade arbetsuppgifter ansågs tiden inte längre räcka till.
SIA-utredningen föreslog därför att rektorernas undervisningsskyldighet
skulle minska, vilket kan tolkas som en representation av det pedagogiska
ledarskapet som ett organisationsproblem.
Det är inte rationellt att rektorer/studierektorer i den omfattning som
nu är fallet är tidsmässigt avkopplade från ledningsuppgifter och
utnyttjade som lärare (SOU 1974:53, s. 895).
Dessutom föreslogs, som en ytterligare organisatorisk lösning, att särskilda
funktioner som studieledare och kontaktlärare skulle inrättas på skolorna.
Studieledarna skulle genom en samordning av det pedagogiska och
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administrativa arbetet i sina respektive arbetslag skapa bättre tidsmässiga
förutsättningar för rektorerna.
För det samordnande planeringsarbetet av pedagogisk och
administrativ natur föreslås en av lärarna i arbetsenheten eller i en
grupp av arbetsenheter ha ställning som studieledare (SOU 1974:53,
s. 587).
Kontaktlärarna föreslogs i sin tur avlasta rektorna i det skolsociala arbetet,
genom att de skulle ”behöva ägna omfattande tid åt föräldrakontakter och
samarbete med personal inom socialt och fritidsbetonat arbete (SOU 1974:53,
s. 33).
Samordning är ett nyckelbegrepp i SIA-utredningens betänkande. En
samordning av skolans resurser, på olika nivåer, förväntades leda till ett
effektivt resursutnyttjande, anpassade efter lokala behov. Förutom en
samordning inom skolan avseende undervisning och socialt arbete föreslog
SIA-utredningen en förbättrad och utvecklad samordning mellan olika stadier
och ämnen samt en metodisk samordning. Rektor skulle skapa förutsättningar
för samverkan mellan lärare och annan personal, genom bland annat
arbetsenhetskonferenser och arbetslagskonferenser.
SIA har genom sina olika ställningstaganden starkt understrukit hur
nödvändigt det är med en helhetssyn på samhällets ansvar för barn
och ungdom. Intresset måste då riktas på de medel som den
kommunala organisationen kan använda sig av för att skapa en
möjlighet till samlad verksamhet och en därpå följande samordning
av resurserna (SOU 1974:53, s. 805).
Det pedagogiska ledarskapet som ett arbetsmiljöproblem
SIA-utredningens förslag på ökad frihet avseende resursfördelning och en
utökning av andra administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter innebar
en ökning och utvidgning av rektorernas arbete. Rektorernas utåtriktade arbete
mot samhället ökade och nya krav ställdes på samverkan både inom och
utanför skolan. Genom att SIA-utredningens förslag på ökat inflytande och
medbestämmande förväntades leda till en förbättrad arbetsmiljö och ökad
trivsel kan det pedagogiska ledarskapet tolkas som ett arbetsmiljöproblem.
I SIA-utredningens betänkande (SOU 1974:53) lyftes fram hur skolans elever,
anställda och föräldrar måste beredas ett ökat inflytande och engagemang i
den egna miljöns utformning. Det ökade inflytandet och medbestämmandet
avsåg både den kommunala nivån och skolan som institution.
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Liksom det är angeläget att förstärka det medborgerliga inflytandet
på arbetet bland barn och ungdom inom ett bostadsområde är det
angeläget att förstärka och vidareutveckla demokratiska styrelseoch samverkansformer inom institutionerna (SOU 1974:53, s. 58).
SIA-utredningen menade att skolan borde ses som en del av hela samhällets
resurser för arbetet med barn och ungdomar. För att utveckla den kommunala
demokratin och medborgarnas inflytande lämnades det bland annat förslag på
att det för varje rektorsområde skulle finnas en bestyrelse, med representanter
för skolans personal, elever och föräldrar och där rektor skulle vara
ordförande. Bestyrelsen skulle dock inte ”befatta sig med avtalsreglerade
frågor eller frågor som rör enskild tjänsteman eller elev eller valet av stoff och
metodik i undervisningsarbetet” (SOU 1974:53, s. 57).
SIA-utredningen föreslog att skolorna skulle delas upp i mindre arbetsenheter,
”för att garantera elev- och personalinflytande på arbetssätt och på metoder att
i arbetssituationen bearbeta problem och svårigheter” (SOU 1974:53, s. 46).
Det nuvarande mycket splittrade styrsystemet skulle då kunna
ersättas av en institutionsdemokrati (SOU 1974:53, s. 844).
Förslagen på ökat inflytande och medbestämmande ansågs av SIAutredningen vara en viktig del av elevernas demokratiska fostran, i syfte ”att
ge dem politiska resurser för ett kommande liv som aktiva medborgare (SOU
1974:53, s. 873).
För elevernas inskolning i en demokratis arbetsformer är ett
deltagande i beslutsprocessen – inte enbart i formella beslut – av
stor betydelse (SOU 1974:53, s. 872).
Inflytande och demokrati utgör, tillsammans med medbestämmande,
betydelsefulla nyckelbegrepp i SIA-utredningens betänkande. Genom ett ökat
inflytande och medbestämmande avsåg SIA-utredningen att skolans
arbetsmiljö skulle förbättras och att elevernas och personalens trivsel skulle
öka. Dessutom fanns en ambition att även utbildningens produktivitet skulle
öka.
En relativt omfattande forskning har på andra områden än skolans
ägnats åt att belägga samband mellan medbestämmande, trivsel och
produktivitet (….) Däremot torde ett vidgat deltagande alltid ha
betydelse på upplevelsesidan och därigenom indirekt på
effektiviteten (SOU 1974:53, s. 873).
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Medinflytande innebar för SIA-utredningen möjligheter ”att i någon form
påverka beslutsprocessens övriga led utan att detta behöver vara förbundet
med formellt ansvar” (SOU 1974:53, s. 872). Genom att beslutsprocessen
tillfördes synpunkter från personer med olika utgångspunkter och erfarenheter
skulle det kunna ”innebära en höjning av beslutskvalitén ur rent saklig
synpunkt genom att beslutsunderlaget blir allsidigare” (SOU 1974:53, s. 873).
Det pedagogiska ledarskapet som ett resursproblem
Det pedagogiska ledarskapet kan i SIA-utredningens betänkande även anas
som ett resursproblem. Utredningen lyfte fram hur skolans ledarfunktion och
ledarfrågor skulle kunna ses som en i samhället speciell institution, genom att
den ”ensidigt rekryterar ledare från en enda personalkategori – lärare” (SOU
1974:53, s. 784). Utredningen beskrev hur det även borde finnas andra
personalgrupper ”i direkt arbete med barn och ungdom men som för
närvarande inte har möjlighet att bli skolledare, exempelvis syo-funktionärer,
kuratorer och psykologer” (SOU 1974:53, s. 785). SIA-utredningen lyfte även
fram bristen på kvinnliga skolledare.
I sammanhanget vill SIA vidare fästa uppmärksamheten på den
ringa förekomsten av kvinnliga skolledare, detta till trots att ungefär
hälften av alla lärare är kvinnor (SOU 1974:53, s. 785).
SIA-utredningen beskrev också hur den föreslagna minskade
undervisningsskyldigheten för rektor skulle kunna skapa tidmässigt utrymme
för rektor att följa upp sina vikariers arbete och bedöma deras lämplighet för
eventuell framtida rekrytering som skolledare.
Den sänkta undervisningsskyldighet som SIA i annat sammanhang
föreslår skolledare på grundskolan, underlättar också detta.
Vikariens arbete kan följas upp och försiktigt bedömas och värderas
(vilket t ex inom företag inte är så ovanligt) (SOU 1974:53, s. 784).
Det pedagogiska ledarskapet som ett professionsproblem
Med SIA-utredningens förslag att inte längre göra någon skillnad mellan
rektors administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter, utan betrakta dessa
som en helhet, kan det pedagogiska ledarskapet betraktas som ett
professionsproblem. Utgångspunkten skulle nu vara att alla ledningsuppgifter
krävde en professionell pedagogisk bedömning.
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. Rektors och studierektors
åliggande är att utöva ett pedagogiskt ledarskap. Detta innefattar en
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mängd deluppgifter, vilka har större eller mindre inslag av
administrativ art (SOU 1974:53, s. 889).
Bakom denna problemrepresentation framträder en dikotomi mellan tradition
och förändring. Den tidigare rektorsrollen ansågs av SIA-utredningen
framhäva och betona ”på ett otidenligt sätt en auktoritär och kontrollerande
rektorsroll” (SOU 1974:53, s. 888). Istället betonades nu en demokratisk
rektorsroll, som skulle skapa förutsättningar för elevernas och personalens
inflytande och medbestämmande.
Det pedagogiska ledarskapet som ett utbildningsproblem
Skolans ledarutbildning ansågs av SIA-utredningen vara ”föga omfattande”
(SOU 1974:53, s. 600) och i sitt betänkande presenterade utredningen förslag
på en utbyggd och förstärkt grundläggande skolledarutbildning. Med detta
representeras det pedagogiska ledarskapet även som ett utbildningsproblem.
Rektorerna föreslogs också ges möjligheter till regelbunden fortbildning.
Skolledarna bör vidare beredas möjlighet att deltaga i reguljär
fortbildning med jämna tidsintervaller (SOU 1974:53, s. 786).
SIA-utredningen beskrev i sitt betänkande hur det tidigare funnits tendenser
att dela upp rektorernas arbete i pedagogiska, ekonomiska, administrativa och
sociala frågor. Som professionell måste rektors inställning istället vara att
skolans arbete kännetecknas av en pedagogisk grund- och helhetssyn samt
pedagogiska ställningstaganden, ”som måste komma till uttryck vilka
uppgifter som än behandlas” (SOU 1974:53, s. 792). Skolans arbete ansågs
därmed utgöras av pedagogiskt arbete, som utförs med hjälp av vissa
ekonomiska, administrativa och sociala tekniker. Skolledarutbildningen måste
ge utbildning till rektorerna att tillämpa dessa tekniker och borde syfta till att
både fördjupa och bredda skolledarnas professionalism, genom att ge
”kunskaper och färdigheter att analysera och värdera, samråda, finna lämplig
handlingsteknik, fördela, genomföra, kontrollera, följa upp och utvärdera”
(SOU 1974:53, s. 792).
Det pedagogiska ledarskapet som ett legitimitetsproblem
I viss mån representeras det pedagogiska ledarskapet även som ett
legitimitetsproblem. SIA-utredningen beskrev hur de då gällande
styrdokument kunde anses vara otidsenliga. Bland annat ansågs rektors
skyldighet att leda verksamheten sakna ”i många fall motsvarande
bestämmelser om personalens skyldighet att bli ledd” (SOU 1974:53, s. 888),
eftersom lärarna själva bestämde undervisningens innehåll och metoder och
skolans olika konferenser själva fattade självständiga beslut.
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9.5.2 Subjektifierande effekter
Med SIA-utredningen introducerades en ny syn på skolan och rektorsrollen.
Utredarna menade att det inte längre var funktionellt att definiera en rektors
kompetens utifrån vissa akademiska examina. Det var skolledarens roll som
samordnare och ledare av den pedagogiska verksamheten som ansågs vara det
viktigaste och mest grundläggande. Därför ansågs det inte heller nödvändigt
att en rektor hade lärarutbildning.
Det är önskvärt att skolledare utom grundlig erfarenhet av arbete
inom skolan har så bred erfarenhetsbakgrund som möjligt.
Erarenheter från andra områden i samhället är enligt SIA:s mening
av stort värde för en blivande skolledare (SOU 1974:53, s. 785).
Nu skapades en ny diskursiv konstruktion av rektor, som den professionella
pedagogiska ledaren. Den pedagogiska ledaren som primus lever till viss del
fortfarande kvar, men ställs i bakgrunden.
I SIA-utredningens betänkande (SOU 1974:53) ansågs rektors främsta
uppdrag vara att förverkliga intentionerna i den svenska utbildningspolitiken.
På skolledaren vilar ett stort ansvar för ledning av arbetet mot de
mål som samhället ställt upp (SOU 1974:53, s. 791).
Som ledare och samordnare av den pedagogiska verksamheten kunde man inte
längre göra skillnad mellan administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter.
Skolans inre arbete beskrevs av SIA-utredningen i och för sig vara
mångskiftande, men i grunden ändå pedagogiskt. Därför betonade SIAutredningen skolledarens uppgift som ledare av den pedagogiska
verksamheten.
Med ett tydligt avståndstagande från den tidigare rektorsrollen, som bland
annat ansågs vara föråldrad och alltför auktoritär, tog SIA-utredningen avstånd
från den tidigare primus inter pares-principen. Genom SIA-utredningens
förslag på skolans samordnande roll för hela samhället och ett ökat inflytande
från skolans intressenter, skedde nu en stor förändring av rektorernas roll och
uppdrag. SIA-utredningens förslag kan tolkas som en utvidgning av
skolledarnas uppdrag, som kom att ställa ”speciella och nya krav på
skolledarnas kännedom om det allmänna arbetet för barn och ungdom inom
kommunen” (SOU 1974:53, s. 769). Den ideala rektorn skulle nu ha en mer
tillbakadragen roll som samordnare av de demokratiska sammanslutningar
som skolan ingick i.
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Det gäller för ledningen att utöva ett demokratiskt ledarskap, att
bygga ut kontakter, att förse alla med information, att genom
fortbildning harmonisera kunskaper och attityder, att garantera
medinflytande – ibland kallat ökat medinflytande (SOU 1974:53, s.
874).
Med SIA-utredningens förslag på tillsättning av studieledare och kontaktlärare
samt ett ökat inflytande och medbestämmande läggs ansvaret för den
pedagogiska ledningen både på den kommunala och lokala samhälleliga nivån
och på hela skolan som institution. Som professionell har rektor ändå ett
tydligt ansvar för det pedagogiska ledarskapet. Fortfarande ansågs en viss
styrning genom centralt fastställda system behövas, för en bibehållen likvärdig
utbildningsstandard.

9.5.3 Sammanfattning
Med SIA-utredningens förslag på en ny styrmodell för skolan, kan det
pedagogiska ledarskapet betraktas som ett styrningsproblem. Med demokrati,
som bakomliggande nyckelbegrepp, lämnade SIA-utredningen förslag på hur
ett ökat inflytande och medbestämmande skulle kunna leda till förbättrad
arbetsmiljö och trivsel, vilket innebär att det pedagogiska ledarskapet
representeras som arbetsmiljöproblem. Problemet med det pedagogiska
ledarskapet ses av utredningen även som ett organisations- och resursproblem.
Utökningen och breddningen av rektorernas ledningsuppgifter ledde inte bara
till en högre arbetsbelastning, utan också till tidsbrist. För att skapa bättre
tidsmässiga förutsättningar för rektor föreslogs en minskning av
undervisningsskyldigheten samt tillsättning av studieledare och kontaktlärare,
vilket även kan ses som en lösning för att öka inflytandet och
medbestämmandet på skolorna. Den minskade undervisningsskyldigheten
förväntades också skapa ett tidsutrymme för rektorerna att främja
rekryteringen av nya rektorer. Att det pedagogiska ledarskapet betraktas som
ett resursproblem kan exemplifieras med att rekryteringsbasen till
rektorstjänsterna föreslogs breddas till andra yrkesgrupper än lärare och till
kvinnor. Bakom problemrepresentationen av det pedagogiska ledarskapet som
ett
professionsproblem
ligger,
på
samma
sätt
som
bakom
problemrepresentationen av det pedagogiska ledarskapet som ett
styrningsproblem, en dikotomi mellan tradition och förnyelse. Med SIAutredningens tydliga avståndstagande från konstruktionen av den pedagogiska
ledaren som primus, till förmån för den professionella pedagogiska ledaren,
betraktas framtid och förnyelse som det eftersträvansvärda. Med förslag på en
utbyggd och förstärkt grundläggande skolledarutbildning, i syfte att utbilda till
en mer professionell skolledning, representeras det pedagogiska ledarskapet
som ett utbildningsproblem. Slutligen kan vi i viss mån även se hur det
pedagogiska ledarskapet börjar betraktas som ett legitimitetsproblem. Med
demokrati, inflytande och medbestämmande, som centrala nyckelbegrepp,
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läggs ansvaret för den pedagogiska ledningen inte bara på den professionella
pedagogiska ledaren utan fördelas ut över hela skolan och samhället.

9.6 Konstruktionen av den pedagogiska ledaren i
utredningen om kvinnliga skolledare (SOU
1980:18; SOU 1980:19)
Tre år efter att SIA-utredningen publicerat sitt betänkande, tillsattes en
särskild utredning med uppdraget att presentera olika förslag och initiativ för
att öka andelen kvinnliga skolledare. Ett ytterligare uppdrag innebar att
utforma och utpröva en fortbildning för lärare i syfte att förbereda för ett
eventuellt framtida arbete som skolledare. I uppdraget till utredningen om
kvinnliga skolledare hänvisades till den tidigare SIA-utredningen, där
särskilda fortbildningskurser i skoladministration och skolledningsuppgifter
föreslagits, för att öka de kvinnliga lärarnas intresse för och möjlighet att
komma ifråga för skolledarvikariat. Utredningens första delbetänkande (SOU
1980:18) utformades som ett konkret fortbildningsmaterial, för att kunna
”utgöra grunden för en studiecirkel kring skolledning, skolledararbete och
könsroller” (SOU 1980:18, s. 11). Det andra delbetänkandet (SOU 1980:19)
innehöll en teoretisk bakgrund till begreppet jämställdhet, en kartläggning av
kvinnliga skolledare, identifierade hinder för kvinnor att bli skolledare samt
förslag på hur andelen kvinnliga skolledare skulle kunna öka. Dessa båda
betänkanden, som publicerats av utredningen om kvinnliga skolledare (SOU
1980:18; SOU 1980:19), har lästs i sin helhet och analyserats som en
integrerad nyckeltext.

9.6.1 Problemrepresentationer och deras bakomliggande
förutsättningar och antaganden
I de betänkanden som publicerades av utredningen om kvinnliga skolledare
kan vi se hur det pedagogiska ledarskapet, på samma sätt som av SIAutredningen, representeras som ett arbetsmiljöproblem, med en
bakomliggande dikotomi mellan rektorernas administrativa och pedagogiska
arbetsuppgifter. Det pedagogiska ledarskapet representeras också som ett
resursproblem. Tydligast framträder dock bilden av det pedagogiska
ledarskapet som ett jämställdhetsproblem, med jämställdhet som
bakomliggande nyckelbegrepp, tillsammans med en dikotomi mellan manligt
och kvinnligt.
Det pedagogiska ledarskapet som ett arbetsmiljöproblem
Med beskrivningar av rektorers upplevelse av otillräcklighet, kan vi identifiera
en representation av det pedagogiska ledarskapet som ett arbetsmiljöproblem.
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När så den dagliga kollen att alla är på plats och allt fungerar är
klart, så återstår då det pedagogiska ledarskapet. - Det är väl vad
man hinner minst. Men jag tycker ändå att det är hemskt viktigt att
skolledarna är lärare. Skolans mål är individens utveckling. Det
värsta är att allt annat tränger sig före. Den pedagogiska ledningen
blir liksom en exklusiv överkurs (SOU 1980:18, s. 40).
I läsmaterialet till den studiecirkel som utredningen om kvinnliga skolledare
föreslog, ingick texter från ett antal intervjuer, där skolledare beskrev varför
de valt att bli skolledare och vilka svårigheter de mött. En kvinnlig skolledare
beskrev här sina tankar om det pedagogiska ledarskapet:
Pedagogisk ledare är man när lärarkandidater besöker skolan och i
sina kontakter med lärarhögskolan. Förutom studiedagarna på
skolan som vi planerar själva. Vad gäller administration måste man
delegera så mycket som möjligt till kanslisterna (SOU 1980:18, s.
40).
Bakom representationen av det pedagogiska ledarskapet som ett
arbetsmiljöproblem kan vi återigen identifiera en dikotomi och konkurrens
mellan rektorernas administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter.
Det pedagogiska ledarskapet som ett resursproblem
Det övergripande uppdraget för utredningen om kvinnliga skolledare bestod i
att utreda varför så få kvinnor arbetade som skolledare och sökte till
skolledartjänster. Utredningen skulle också föreslå lämpliga åtgärder för att
öka andelen kvinnliga skolledare. Utredningen hade även getts ett mer
övergripande uppdrag, att som rekryteringsåtgärd ”uppmärksamma behovet av
åtgärder för att stimulera lärare tillhörande kategorier som i dag är
underrepresenterade bland skolledarna att i ökad utsträckning söka sådana
befattningar” (SOU 1980:18, s. 13).
Det var vid den här tiden svårt att både rekrytera och behålla skolledare,
oavsett kön. Utredningen om kvinnliga skolledare beskrev hur lärarkåren till
60 procent bestod av kvinnor, medan andelen kvinnliga skolledare var cirka
14 procent. Att betrakta de kvinnliga lärarna som en viktig rekryteringsbas till
skolledartjänster, föreslogs av utredningen därför som en lämplig lösning på
problemet med bristen på skolledare och därigenom även bristen på
pedagogiska ledare. Med förslag på lösningar för att lösa den personella
bristen på rektorer kan det pedagogiska ledarskapet representeras som ett
resursproblem.
Den kanske viktigaste bakgrunden till varför utredningen om kvinnliga
skolledare tillsattes var en ökad fokusering på jämställhetsfrågor.
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Det pedagogiska ledarskapet som ett jämställdhetsproblem
Utredningen om kvinnliga skolledare argumenterade för att de pågående
skolreformer och förändringen av skolans inre arbete hade ställt nya krav på
ledarskapet i skolan och att fler kvinnliga skolledare därför måste rekryteras.
Med de lösningar på problemet som föreslogs, representeras det pedagogiska
ledarskapet som ett jämställdhetsproblem.
Som en orsak till att så få kvinnor arbetade som skolledare kom utredningen
fram till att det huvudsakliga sättet att meritera sig till en rektorstjänst var att
vikariera för sin rektor under dennes bortavaro. Enligt den allmänna
uppfattning som framkom i utredningen, rekryterades rektorsvikarier oftast
genom att rektorn själv frågade den lärare han eller hon ansåg lämplig och
därefter föreslog vederbörande till skolstyrelsen. Styrelsen utsåg sedan
rutinmässigt den som rektor föreslagit och en utlysning av vikariat förekom
därför sällan. Att rekryteringen till rektorsvikariat inte gett någon särskild
effekt på andelen kvinnliga skolledare ansågs bland annat bero på att intresset
för administration och tidigare vikariatserfarenhet spelade så stor roll när
lämplig vikarie skulle väljas ut. Både dessa faktorer var då till nackdel för
kvinnliga lärare, menade utredarna. Utredningen slog fast att den djupast
liggande orsaken till hindren att bli kvinnlig skolledare var ”den bristande
känsla av egenvärde som kvinnorna har som grupp i jämförelse med män som
grupp” (SOU 1980:19, s. 16).
Att de kvinnliga lärarna missgynnandes vid rekryteringen till skolledartjänster
ansåg utredningen bero på både psykologiska och praktiska hinder. Den
personliga påverkans stora betydelse, när en lärare beslutade sig för att ansöka
om eller tacka ja till ett vikariat, medförde en negativ effekt på de kvinnliga
lärarna, ansåg utredningen. I den enkät som hade skickats ut till samtliga
skolledare, valde de flesta respondenter att inte svara på frågan om orsaker till
bristen på kvinnliga skolledare. De som ändå svarade hänvisade till att
kvinnorna helt enkelt inte ville vikariera, ibland med tillägget att detta berodde
på deras ansvar för barn och hem.
Orsakerna finns troligen i en komplicerad härva av hinder, mer eller
mindre påtagliga. Den röda tråden i denna härva är de traditionella
könsrollerna, med kvinnornas huvudansvar för hem och barn, och
kvinnoförtryck som tar sig uttryck i att kvinnorna är tämligen
maktlösa utanför familjelivet. Sådana mer uppenbara hinder sätter
sina spår i varje kvinnligt medvetande i form av bristande
självkänsla och sviktande tilltro till den egna förmågan, framför allt
inom traditionellt manliga områden (SOU 1980:18, s. 28).
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Utredningen genomförde även djupintervjuer med lärare och skolledare.
Resultaten av dessa visade ”i hur hög grad kvinnorna i skolvärlden har
anammat en kvinnofientlig grundsyn och internaliserat en negativ identitet
med bl. a. undervärdering av den egna erfarenheten och kompetensen som
resultat” (SOU 1980:19, s. 16). Utredarna beskrev vidare hur de intervjuade
kvinnorna uttryckte låga förväntningar på sig själva, vilket i sin tur
motsvarades av andras låga förväntningar.
Detta resulterar i en ond cirkel, där antagandena om verkligheten
blir verklighet: profetian är självuppfyllande (SOU 1980:19, s. 16).
De män som intervjuades beskrevs stödja sig på varandra i ”en slags manlig
tvåvägsidentifiering” (SOU 1980:19, s. 16). Genom det stora utbudet på
manliga förebilder fick unga lärare och skolledare uppmuntran och stöd för
den egna kompetensupplevelsen. För de äldre speglades däremot det egna
jaget i yngre upplagor – ”i de unga manliga påläggskalvarna och
”arvtagarna”” (SOU 1980:19, s. 16). I betänkandena uttrycktes hur kvinnliga
skolledare betraktades som avvikande från den vedertagna manliga
successionsordningen och måste, om de skulle accepteras, vara ovanliga och
exceptionellt utrustade kvinnor som kunde ”försvara sin plats” (SOU 1980:18,
s. 16). De kvinnor som trots allt blev skolledare ansåg sig behöva vara mycket
bättre än sina manliga kollegor. De betraktades som undantag, som något
utöver det vanliga, och kunde därför inte fungera som realistiska och nåbara
förebilder.
De motiv som utredarna förde fram som argument för en rekrytering av fler
kvinnliga skolledare var för det första ett rättvisekrav, vilket innebar ”att
kvinnor och män ska vara lika representerade och ha samma inflytande i
samhället” (SOU 1980:19, s. 18). För det andra hänvisade utredarna till
demokratiska ideal som innebar att ”var och en utan artificiella hinder skall
kunna välja sitt verksamhetsområde” (SOU 1980:19, s. 18). Som ett tredje
motiv slog utredarna fast att skolan faktiskt behövde de kvinnliga skolledarna.
Eftersom det rådde brist på skolledare ansåg utredarna det inte effektivt att ”vi
i praktiken nästan halverar rekryteringsunderlaget till skolledartjänsterna”
(SOU 1980:19, s. 18-19). Kvinnornas kapacitet ansågs vara underutnyttjad,
samtidigt som männens kapacitet överutnyttjades. Utredarna argumenterade
för att rekryteringen till skolledartjänster måste ske mer systematiskt och
lämnade förslag på administrativa åtgärder. Olika former av förtur till
skolledartjänsterna för kvinnor diskuterades och slutligen kom utredningen
fram till ett förslag om könskvotering till skolledartjänster.
Med en bakomliggande dikotomi mellan manliga och kvinnliga rektorer utgör
jämställdhet ett nyckelbegrepp i utredningen om kvinnliga skolledare. Den

134

jämställdhet som avses är en jämställdhet mellan könen, som bygger på
antaganden om att alla människor är lika mycket värda.
I det sammanhang som här ska diskuteras, frågan om varför ett kön
är underrepresenterat på högre poster, synes det enda rimliga vara
att utgå från det liberala jämställdhetsbegreppet och undersöka de
strukturella hinder som medför brist på jämställdhet mellan kvinnor
och män (SOU, 1980:19, s. 30).
I utredningens betänkanden görs en skillnad mellan manliga och kvinnliga
skolledare, vilket är en uppdelning som bygger på en dikotomi mellan en
administrativ och pedagogisk skolledarroll.
Benar man upp den stora uppsättning egenskaper, erfarenheter etc.
som man anser att en idealisk skolledare bör vara utrustad med, kan
de i stort sett fördelas på två huvudroller: administratören och
pedagogen (SOU, 1980:19, s. 221).
Den manliga skolledaren ansågs kännetecknas av att leda administrativt, med
betoning på administrativa egenskaper, organisationsförmåga och effektivitet.
Kvinnliga skolledare ansågs däremot i högre utsträckning vara pedagogiska
ledare med sociala och kommunikativa förmågor.
Administratören är huvudsakligen sakorienterad och inställd på den
tekniska sidan av verksamheten, där sökandet efter praktiska och
effektiva lösningar på konkreta problem dominerar. Pedagogens
arbete är en kontaktskapande och kunskapsförmedlande verksamhet,
där tyngdpunkten ligger på mellanmänskliga relationer och på
förståelse och utveckling av mänsklig kommunikation (SOU
1980:19, s. 222).
Utredarna beskrev dilemmat med att i det nya och förändrade skolledaridealet
sammanföra ”en icke auktoritär eldsjäl med auktoritet samt alla de fina
egenskaper man förväntar av den goda modern och den goda fadern
sammansmälta i en person” (SOU 1980:19, s. 57). Dikotomin mellan den
administrativa och pedagogiska skolledarrollen beskrevs av de intervjuade
skolledarna som en känsla av att befinna sig i en skärningspunkt mellan
motstridiga förväntningar.
Att kraven dessutom kommer både inifrån och utifrån framgår av
det faktum, att skolledarna själva har större förväntningar än lärarna
på en bra skolledare (SOU 1980:19, s. 57).
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9.6.2 Subjektifierande effekter
I utredningen om kvinnliga skolledare konstrueras en professionell pedagogisk
ledare, vilket kan sammanfatts med nedanstående citat:
Förenklat kan önskemålen på idealskolledaren sammanfattas i: en
icke auktoritär eldsjäl med auktoritet samt alla de fina egenskaper
man förväntar av den goda modern och den goda fadern
sammansmälta i en person. Kort sagt: man söker en ängel med
administrativ begåvning. Mot bakgrund av ett sådant ideal förefaller
det naturligt att skolledarna plågas av känslor av otillräcklighet och
att lärarna inte står i kö för skolledartjänst (SOU 1980:19, s. 57).
Även om det i utredningsbetänkandena återfinns en dikotomi mellan
administrativa och pedagogiska ledningsuppgifter, illustrerade genom en
skillnad mellan en manlig och kvinnlig skolledarroll, finns det förväntningar
på ett pedagogiskt ledarskap där de administrativa uppgifterna integreras med
de pedagogiska. Ansvaret för det pedagogiska ledarskapsproblemet läggs i
huvudsak på strukturer och värderingar, det vill säga utanför den pedagogiska
ledaren som subjekt. Rådande strukturer och värderingar hindrar kvinnorna,
som anses ha bättre förmåga än män att utöva ett pedagogiskt ledarskap, att bli
skolledare. Utredningens förslag att ”öka andelen kvinnliga skolledare genom
administrativa åtgärder såsom positiv särbehandling eller kvotering” (SOU
1980:19, s. 19) illustrerar statens och inte den enskilda rektorn ansvar för
problemet med det pedagogiska ledarskapet.

9.6.3 Sammanfattning
I de två betänkanden som blev resultatet av utredningen om kvinnliga
skolledare representeras det pedagogiska ledarskapet som ett arbetsmiljö- och
resursproblem samt ett jämställdhetsproblem. Med jämställdhet som
nyckelbegrepp, med en innebörd av människors lika värde och en jämställdhet
mellan kön, föreslogs administrativa åtgärder för att öka andelen kvinnliga
skolledare. Bakom de identifierade problemrepresentationerna finns
antaganden om en dikotomi mellan manligt och kvinnligt och ett särskiljande
mellan administrativa och pedagogiska ledningsuppgifter. Ansvaret för det
pedagogiska ledarskapet läggs framför allt på statens förmåga att skapa
strukturer för att underlätta rekryteringen av kvinnliga skolledare. Rektor
konstrueras som den professionella pedagogiska ledaren, som en symbios
mellan den manliga administrativa skolledaren och den kvinnliga och
pedagogiska.
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9.7 Konstruktionen av den pedagogiska ledaren i
styrningsberedningen (SOU 1988:20)
Styrningsberedningen tillsattes år 1987, med uppdraget att bereda frågor om
en förändrad ansvarsfördelning och styrning på skolområdet. Med en strävan
efter förenkling och decentralisering av den kommunala verksamheten skulle
detaljregleringen minska och den kommunala friheten istället öka. En
förändrad styrning förväntades leda till en bättre hushållning med de
samhälleliga resurserna. I styrningsberedningens betänkande har främst det
tredje kapitlet, ”En effektivare skolledning” (s. 37-48), varit föremål för
analys, men i vissa delar har också kapitel sju, ”Förstärkt inflytande och
medansvar för föräldrar och elever” (s. 95-107), samt kapitel åtta (s. 109-115),
som behandlar målstyrning och utvärdering, ingått i analysen.

9.7.1 Problemrepresentationer och deras bakomliggande
förutsättningar och antaganden
I styrningsberedningens betänkande (SOU 1988:20) formuleras första gången
begreppet ”pedagogiskt ledningsansvar”. Styrningsberedningen gav i sitt
betänkande exempel på hur detta ledningsansvar skulle utövas.
Praktiskt utövar skolledaren det pedagogiska ledningsansvaret bl. a.
genom att se till att skolans totala resurser – lokaler, utrustning,
läromedel, lärare och annan personal – tillvaratas och används så, att
därigenom effektivast möjliga pedagogiska verksamhet med elevens
bästa i centrum kan bedrivas (SOU 1988:20, s. 38).
Inom ramen för det pedagogiska ledningsansvaret förväntades också rektor
fullgöra ”en rad chefs- och ledningsuppgifter av ekonomisk, organisatorisk
och administrativ art” (SOU 1988:20, s. 38). Forskningsstudier hade dock
visat, menade styrningsberedningen, att rektorerna inte längre hade tillräckligt
tidsutrymme för ett sådant pedagogiskt ledningsansvar.
Skolledarna
skall
fullgöra
både
pedagogiska
och
förvaltningsmässiga ledningsuppgifter och ansvara för att de
skolpolitiska
intentionerna
förverkligas.
Forskning
och
dokumenterad erfarenhet visar emellertid att skolledarna – främst
rektorerna – bl. a. genom medbestämmandelagstiftningen och den
fortgående decentraliseringen 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 (SOU 1988:20, s. 41).
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Med förslag på organisatoriska lösningar kan det pedagogiska ledarskapet av
utredningen
betraktas
som
ett
organisationsproblem,
där
ett
spänningsförhållande finns mellan rektors administrativa och pedagogiska
uppgifter. Vi kan även se exempel på hur det pedagogiska ledarskapet
representeras som ett legitimitetsproblem, med införandet av nyckelbegreppet
pedagogiskt ledningsansvar och en bakomliggande dikotomi mellan chefsskap
och ledarskap. Därutöver representeras det pedagogiska ledarskapet som ett
utbildningsproblem, med bakomliggande antaganden om professionalism som
nyckelbegrepp, som ett ledningsproblem och styrningsproblem, med
utvärdering som bakomliggande nyckelbegrepp samt antaganden om en
dikotomi mellan tradition och förnyelse och mellan lokal flexibel styrning och
central detaljstyrning.
Det pedagogiska ledarskapet som ett organisationsproblem
Rektors pedagogiska ledningsansvar ansågs i styrningsberedningens
betänkande (SOU 1988:20) vara det viktigaste i rektorns uppdrag. Därför
måste rektorn ges ”erforderlig tid till förfogande för sina egentliga
ledningsuppgifter (SOU 1988:20, s. 46). Det fanns behov av att avlasta rektor
”rutinbetonade pedagogiska och förvaltningsmässiga uppgifter ” (SOU
1988:20, s. 46) och om rektorerna ålades att utföra ytterligare ”rent
kommunala uppgifter av förvaltningsnatur ”, måste andra kommunala resurser
tillföras skolan, menade styrningsberedningen. Genom förslag på tillförsel av
personella resurser, för att lösa problemet med rektorernas bristande tid för det
pedagogiska ledningsansvaret, illustreras det pedagogiska ledarskapet som ett
organisationsproblem. Bakom denna problemrepresentation finns antaganden
om en uppdelning och konkurrens mellan rektors administrativa och
organisatoriska arbetsuppgifter och de pedagogiska. De pedagogiska
uppgifterna värderas i denna dikotomi som det mest betydelsefulla.
Det pedagogiska ledarskapet som ett legitimitetsproblem
Styrningsberedningen konstaterande att skolledningen i grundskolan inte
fungerade på ett helt tillfredsställande sätt, bland annat på grund av oklara
ansvarsförhållanden. Med förslag, som syftade till att stärka rektorernas
legitimitet att utöva en pedagogisk ledning, kan det pedagogiska ledarskapet
betraktas som ett legitimitetsproblem.
Dagens system bygger på en tradition, som i många avseenden
dåligt svarar såväl mot tidens krav och förhållanden som mot
framtidens i en mer decentraliserad och målstyrd skola. Olika
tjänstetyper med oklara ansvars- och befogenhetsområden existerar
sida vid sida. De förväntningar som i officiella dokument ställs på
att rektor ska vara pedagogisk ledare och utvecklare motsvaras inte
av verklighetens arbetssituation (….) Framför allt uppfattas rektors
legitimitet att utöva pedagogisk ledning som mera knuten till
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lärarbehörigheten för ett bestämt stadium än till positionen som chef
(SOU 1988:20, s. 42-43).
Styrningsberedningen lämnade förslag på hur rektors legitimitet skulle kunna
stärkas gentemot andra institutioner och förvaltningar, genom ökad status och
tyngd.
Skolledningen måste samverka mer med andra institutioner och
förvaltningar och därvid väl hävda skolans intressen (….) Skolans
ledning måste därför ha god status och tyngd liksom god kunskap
och kompetens för att den skall kunna i dessa avseenden fullgöra
sina uppgifter på bästa sätt (SOU 1988:20, s. 45).
För att stärka rektors legitimitet att vara pedagogisk ledare föreslogs en
tydligare avgränsning av rektorernas uppdrag, med en precisering av rektorns
befogenheter och ansvarsområden i förhållande till övriga funktioner inom
skolans samlade ledning. Även en tydligare markering av rektors ställning
som chef föreslogs.
Rektors idag mycket begränsade formella möjligheter att påverka
undervisningens och lärarnas övriga arbete måste förbättras. Rektors
uppgift att företräda arbetsgivaren – närmast skolstyrelsen och
skolchefen – behöver också klargöras bättre än nu (SOU 1988:20, s.
46).
Det pedagogiska ledningsansvaret kan som nyckelbegrepp, tillsammans med
dikotomin mellan rektorns uppdrag att vara både chef och ledare, ses som
bakomliggande förutsättningar för problemrepresentationen av det
pedagogiska ledarskapet som ett legitimitetsproblem.
Även styrningsberedningens formulering, att ”varken skolstyrelser eller
presumtiva sökande gör i regel mera noggranna analyser av behov och
förväntade kompetenskrav” (SOU 1988:20, s. 43), kan tolkas som ett uttryck
för det pedagogiska ledarskapet som ett legitimitetsproblem. Med antaganden
om att de personer som tidigare rekryterats som rektorer inte kunde anses ha
uppfyllt förväntningarna på det pedagogiska ledarskapet, föreslogs nu att
rekryteringen av lämpliga skolledare måste bli mer aktiv och att
rekryteringsbasen måste breddas.
Kommunerna bör uppmuntras att mer aktivt verka för att lämpliga
kandidater söker och får skolledartjänsterna. Rekrytering av sökande
från andra skolor och kommuner än den egna bör stimuleras (SOU
1988:20, s. 47).
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Gentemot staten ansågs inte heller rektorerna ha lyckats tillräckligt bra i sitt
uppdrag att förverkliga den nationella skolpolitiken. Styrningsberedningen
menade att rektorerna varken hade tagit till sig eller använt de nya
styrinstrumenten på ett tillräckligt bra sätt, så att den förändrade styrningen av
skolan hade kunnat genomföras. Gamla traditioner levde i alltför hög
utsträckning fortfarande kvar, ansåg utredningen. Med en stark tilltro till den
lokala ledningsfunktionens betydelse för målstyrningens genomförande,
föreslogs att rektorerna skulle ges ett både utökat och förstärkt ansvar.
Det pedagogiska ledarskapet som ett utbildningsproblem
Övergången ”till en mer utpräglad målstyrd skola med mindre detaljreglering
och större lokal frihet” (SOU 1988:20, s. 47) skulle komma att ställa krav på
skolan att bli en mera professionell organisation, där lärarnas och skolledarnas
ansvar för måluppfyllelsen ökade, menade styrningsberedningen. Skolledarnas
professionalism måste därför både breddas och fördjupas ytterligare. Nya
skolledare skulle till viss del kunna ges en sådan breddning och fördjupning i
sin skolledarutbildning. För de mer erfarna rektorerna kunde den ”med fördel
bedrivas i form av kompletterings- och påbyggnadsutbildningar anordnade av
högskolor och andra utbildningsanordnare” (SOU 1988:20, s. 47). Med
styrningsberedningens förslag på utbildningsinsatser, för en ytterligare
professionalisering av rektorerna, kan det pedagogiska ledarskapet betecknas
som ett utbildningsproblem. Bakom denna problemrepresentation ligger
antaganden om professionalism som nyckelbegrepp.
Det pedagogiska ledarskapet som ett ledningsproblem
Skolans styrning inriktades på 1980-talet i allt högre utsträckning på mål och
utvärdering, för att underlätta det lokala ansvarstagandet. I det målstyrda
styrningssystemet hade rektorn en viktig uppgift att, inom ramen för ett samlat
ledningsansvar, leda och utveckla det pedagogiska arbetet. Över huvud taget
ansågs en väl fungerande lokal ledningsfunktion avgörande för målstyrningens
genomförande. För att kunna påverka sin skola i rätt riktning, betonades av
styrningsberedningen hur en rektor både måste vara målmedveten och ha goda
kunskaper om och insikter i målen. Rektorn måste också ha kunskap om vilka
faktorer som påverkar undervisningens resultat.
Såväl forskning som praktiska erfarenheter tyder på att det är fullt
möjligt för en medveten och målinriktad skolledare att påverka
arbetsklimat och attityder inom en skola (….) Skolledaren måste för
att kunna utöva en medveten ledning själv vara klar över innebörden
av de övergripande målen och ha kunskap om vilka faktorer som
påverkar undervisningens resultat (SOU 1988:20, s. 15-16).
Eftersom rektorerna inte ansågs ha levt upp till förväntningarna att leda sina
skolor så att målstyrningen fullt ut kunnat genomföras, föreslogs olika
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åtgärder för att den pedagogiska ledningen skulle kunna stärkas och bli mer
effektiv. Med dessa förslag på lösningar representeras det pedagogiska
ledarskapet som ett ledningsproblem.
Styrningsberedningen påstod att skolans tillgängliga styrinstrument inte hade
”använts på ett tillräckligt medvetet sätt för att förändra verksamheten i skolan
i önskad riktning” (SOU 1988:20, s. 10), vilket innebar att skolans styrning
och ledning inte ansågs vara tillräckligt effektiv. Styrningsberedningen
lämnade därför förslag på hur skolans ledningsorganisation både måste göras
ännu mer flexibel och ytterligare anpassas till olika lokala behov och
förutsättningar.
Styrningsberedningens uppgift är således att lägga fram förslag om
en ordning som förenar behovet av en effektiv styrning av
skolväsendet med önskan om regelförenkling, decentralisering samt
ökad kommunal och lokal frihet (SOU 1988:20, s. 8).
Även skolans ledningsorganisation behövde stärkas, för att kunna bli det
effektiva styrinstrument som var tänkt, menade styrningsberedningen.
Om skolledningsfunktionen skall kunna spela den nyckelroll som
den tilldelats, och om den skall kunna bli ett effektivt skolpolitiskt
styrinstrument, måste den enligt beredningens mening stärkas i en
rad avseenden (SOU 1988:20, s. 43).
Det var inte bara rektors förmåga och möjligheter att utöva en målstyrning,
som kritiserades av styrningsberedningen. Rektorerna ansågs inte heller ha
använt sig av utvärdering som styrinstrument på ett tillräckligt bra sätt.
Begreppet utvärdering, som bakomliggande nyckelbegrepp, definierade
styrningsberedningen som ”att verksamhetens resultat systematiskt mäts i
förhållande till målen” (SOU 1988:20, s. 10). En sådan utvärdering
förväntades genomföras på skolväsendets samtliga nivåer, så att ”var och en
som har ett ansvar för verksamheten också kan få signaler om verksamhetens
resultat i förhållande till målen” (SOU 1988:20, s. 14). Uppföljning och
utvärdering ansågs därför vara en viktig del av rektors pedagogiska
ledningsansvar, bland annat som underlag för samtal med lärarna om
undervisningsupplägg.
Skolledaren kan använda utvärderingsresultat som underlag för
samtal med lärarna om t. ex. undervisningens uppläggning, om
konstruktioner av prov och om hjälp till elever med olika slag av
skolsvårigheter etc. (SOU 1988:20, s. 38).
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Skolans lokala arbetsplan, vilken skolans rektor hade ett särskilt ansvar för,
ansågs utgöra en särskilt viktig grund för den enskilda skolans uppföljning och
utvärdering.
För en framgångsrik undervisning är utvärdering och uppföljning av
den lokala arbetsplanen och förekommande skolenhets- och
arbetsenhetsplaner konkreta och grundläggande förutsättningar
(SOU 1988:20, s. 112).
Det pedagogiska ledarskapet som ett styrningsproblem
Även om skolans styrning var på väg att förändras, med en successiv
minskning av skolans detaljreglering, till förmån för en ökad decentralisering,
ansåg styrningsberedningen att intentionerna med skolans förändrade styrning
inte hade infriats.
Även med en i grunden positiv värdering av det reformarbete
rörande svenskt skolväsende som skett under de senaste decennierna
ser beredningen det som nödvändigt att öka kraven på skolväsendet
att nå uppställda mål. De ambitioner som ställts upp har enligt
beredningens mening inte i tillräckligt stor utsträckning infriats.
Samhällsutvecklingen
innebär
också
att
kraven
på
utbildningsväsendet steg för steg ökar (SOU 1988:20, s. 8).
Styrningberedningen argumenterade därför för
målstyrningen tillsammans med förstärkt utvärdering.

en

förstärkning

av

Om det ska bli möjligt att motsvara ökande krav på förnyelse och
utveckling är det enligt beredningens mening nödvändigt att finna
ett bättre system för styrning av skolväsendet än det som vi har idag
(SOU 1988:20, s. 8).
Med förslag på hur detta skulle kunna genomföras, kan det pedagogiska
ledarskapet betraktas som ett styrningsproblem.
Den tidigare centrala regelstyrningen ansågs föråldrad, omständlig och
inneffektiv. Den ansågs också vara hämmande och motverka engagemang och
utveckling.
Dagens system bygger på en tradition, som i många avseenden
dåligt svarar såväl mot tidens krav och förhållanden som mot
framtidens i en mer decentraliserad och målstyrd skola (SOU
1988:20), s. 43).

142

Decentralisering och målstyrning däremot, stod för nytänkande, förenkling,
flexibilitet, effektivitet och anpassning till lokala behov. Bakom
problemrepresentationen av det pedagogiska ledarskapet som ett
styrningsproblem, kan vi därmed se en dikotomi mellan tradition och
förnyelse, där framtid, utveckling och förändring ges en positiv värdeladdning.
Genom en framtida förstärkning av målstyrningen skulle kvaliteten i skolans
verksamhet kunna förbättras.
En större betoning av målens direkt styrande betydelse och en
minskad reglering är uttryck för en strävan att öka målens
genomslagskraft och på sätt höja kvaliteten i verksamheten (SOU
1988:20, s. 12).
Parallellt med förslagen på en förstärkt målstyrning, föreslogs också en
ytterligare utvidgning av den lokala friheten.
För att på ett ännu effektivare sätt än hittills kunna fullgöra sin
uppgift, som bl. a. fordrar att verksamheten väl anpassas till lokala
behov, förutsättningar och önskemål, får kommuner och skolor
genom beredningens förslag ökad frihet att organisera och
genomföra skolverksamheten (SOU 1988:20, s. 25).
Vi kan därmed även se hur det finns en dikotomi mellan den lokala och
flexibla styrningen av skolan och den centrala detaljstyrningen, bakom
problemrepresentationen av det pedagogiska ledarskapet som ett
styrningsproblem. Den lokala styrningen ansågs både vara effektiv och snabb,
medan den centrala styrningen betraktades som inneffektiv och trög. Samtidigt
borde skolan även i framtiden vara både lokalt och centralt styrd, där ansvaret
för att besluta om mål och inriktning för verksamheten skulle ligga på
politiska organ, medan ”de anställda med sin professionella kompetens skall
ha ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda mål och
riktlinjer” (SOU 1988:20, s. 17). På detta sätt skulle skolan bli ett gemensamt
ansvar för staten, kommunerna, politiker och anställda.
Som argument för ett ökat lokat friutrymme fördes också fram att skolan, för
att kunna erbjuda en likvärdig utbildning, på ett bättre sätt måste kunna
anpassas efter enskilda elevers varierande behov och lokala förutsättningar.
Bland annat därför, måste utformningen av undervisningen bestämmas lokalt.
Uppgiften att välja undervisningsmetod och att prioritera vid urval
av stoff bör enligt beredningens mening både av principiella och
praktiska skäl alltjämt förbehållas lärarna och eleverna såsom
läroplanerna föreskriver (SOU 1988:20, s. 35).
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Men samtidigt som skolan skulle anpassas efter enskilda elevers varierande
behov och efter lokala förutsättningar, såg styrningsberedningen risker med att
likvärdigheten skulle kunna äventyras.
Denna får dock inte utformas så att den äventyrar principerna om ett
enhetligt skolväsen och en likvärdig utbildningsstandard (SOU
1988:20, s. 25).
Därför argumenterades för ett fortsatt statligt inflytande över skolan.
Behovet av att garantera en över hela landet likvärdig och när det
gäller vissa grundläggande förutsättningar också enhetlig skola gör
det nödvändigt med ett fortsatt statligt inflytande (SOU 1988:20, s.
17).

9.7.2 Subjektifierande effekter
Med professionalitet som bärande nyckelbegrepp kan vi inte bara identifiera
en fortsatt konstruktion av den professionella pedagogiska ledaren, utan också
en utvidgning och förstärkning av densamma. Samtidigt kan vi också se hur en
historisk konstruktion av den pedagogiska ledaren som primus till viss del
fortsatt lever kvar. Med introduktionen av begreppet pedagogiskt
ledningsansvar tydliggörs en förskjutning av ansvaret för den pedagogiska
ledningen till den enskilda rektorn. Vi kan därför börja ana en konstruktion av
rektor som den juridskt ansvariga pedagogiska ledaren.
Konstruktionen av den professionella pedagogiska ledaren förstärks …
Som en professionell pedagogisk ledare förväntades rektorn se de
administrativa och organisatoriska arbetsuppgifterna som en integrerad del i
det pedagogiska ledarskapet.
Blir uppdelningen en utgångspunkt för värderingar av de olika
arbetsinsatserna – där de rent pedagogiska har högsta rangen – kan
olyckliga missbedömningar ske. Ett gott pedagogiskt utgångsläge
förutsätter en välplanerad och väladministrerad skola (SOU
1988:20, s. 889).
Rektor skulle också vara en tydlig arbetsgivarföreträdare och i konstruktionen
av rektor som den professionella pedagogiska ledaren kan vi även se hur de
ekonomiska arbetsuppgifterna lyfts fram, som en del av den professionella
pedagogiska ledningen.
Inom ramen för det pedagogiska ledningsansvaret har skolledaren
att fullgöra en rad chefs- och ledningsuppgifter av ekonomisk,
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organisatorisk och administrativ art, t. ex. att göra upp en budget,
besluta om inköp, disponera lokaler, fördela resurser, organisera
undervisningsgrupper, utarbeta och fastställa tjänstefördelning och
veckoschema etc. Dessa uppgifter är starkt integrerade med det
pedagogiska ledningsansvaret (SOU 1988:20, s. 38).
Den professionella pedagogiska ledaren gavs av styrningsberedningen ett
ansvar för skolans måluppfyllelse, vilket inte bara krävde kompetens,
erfarenhet och en god kunskap om målen, utan också en regelbunden
utvärdering av skolans verksamhet. Rektors professionalism ansågs av
styrningberedningen vara en avgörande faktor för huruvida skolans
utvecklings- och förbättringsarbete skulle bli framgångsrikt eller inte.
Styrningsberedningen förespråkade en utvidgning av den pedagogiska
ledarens professionella friutrymme.
… men den pedagogiska ledaren som primus lever kvar
För att kunna hävda läroplanens mål och riktlinjer och främja förverkligandet
av dem, måste rektor själv ha en mycket god kännedom om målen och
riktlinjerna och om de skolpolitiska intentionerna och motiven bakom dem.
Rektor måste ”solidarisera sig med dem och ha en stark vilja att medverka till
att målen och riktlinjerna får genomslag i undervisningen och annan
skolverksamhet” (SOU 1988:20, s. 37). Men en rektor måste också ha reella
möjligheter att påverka lärarnas och den övriga skolpersonalens arbete,
menade styrningsberedningen, vilket skulle kunna ske genom lektionsbesök
och genom samtal. I detta sammanhang drog styrningsberedningen paralleller
till ledare i andra verksamheter och organisationer:
Liksom ledare i andra slag av organisationer måste skolledaren
stödja, stimulera, engagera, entusismera och ibland också korrigera
sina medarbetare så att de alla strävar efter att utveckla
verksamheten efter fastställda mål och riktlinjer (SOU 1988:20, s.
38).
Genom styrningsberedningens förslag att rektor skulle utöva sin ledning ”så
nära den egentliga verksamheten som möjligt” (SOU 1988:20, s. 45), för att
bättre kunna påverka lärarnas arbete och undervisningen, kan vi se hur
konstruktionen av den pedagogiska ledaren som primus till viss del lever kvar.
Ju oftare skolledningen kan träffa lärarna och den övriga personalen,
desta effektivare blir den ömsesidiga påverkan och desto större den
ömsesidiga förståelsen (SOU 1988:20, s. 45).
På samma sätt som den pedagogiska ledaren som primus, i tidigare
betänkanden förväntades utöva en påverkan på det omgivande samhället,
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beskrev styrningsberedningen hur rektor i samverkan med andra institutioner
och förvaltningar förväntades ha en hög status och tyngd samt hävda skolans
intressen. I övrigt ser vi i styrningsberedningens förslag exempel på en
förstärkning av rektorsrollen och en tydligare markering av rektor som chef
och arbetsgivarföreträdare. Styrningsberedningens förslag på att forskning om
skolledning och skoladministration borde stimuleras och stödjas, för att en
utbildning och fortbildning av skolledare skulle kunna ”vila på vetenskaplig
grund och kunna stödjas av yrkesrelevant vetenskaplig litteratur” (SOU
1988:20, s. 47), kan ses som exempel på en viljeyttring mot en ökad
akademisering av rektorsrollen och därigenom en konstruktion av den
pedagogiska ledaren som primus.
Det pedagogiska ledningsansvaret – den juridiskt ansvariga pedagogiska
ledaren börjar anas
I styrningsberedningens betänkande (SOU 1988:20) formulerades för första
gången begreppet pedagogiskt ledningsansvar, som rektorns primära uppgift.
Med denna formulering tydliggörs en förskjutning av ansvaret för den
pedagogiska ledningen till rektor själv. I styrningsberedningens betänkande
finner vi exempel på detta ansvar både som uppgift och uppdrag och i
betänkandet finns exempel på hur dessa uppgifter kan utövas i praktiken. Som
uppdrag föreslogs det pedagogiska ledningsansvaret uttryckas formellt i
skolans styrdokument, till exempel genom en precisering av rektors
ansvarsområden samt utökade formella möjligheter för rektor i sin chefsroll.
Formuleringen av det pedagogiska ledningsansvaret ger implikationer för vem
som är ansvarig för problemet. Rektorns uppdrag föreslogs få en tydligare
avgränsning, där rektors befogenheter och ansvarsområden skulle preciseras i
förhållande till övriga funktioner inom skolans samlade ledning. Dessutom
föreslogs en tydligare markering av rektors ställning som chef.
Med förslagen på en ökad målstyrning gavs rektor tillsammans med sina lärare
ett ansvar, inte bara för att planera och genomföra verksamheten, utan också
för att följa upp och utvärdera den.
Uppföljning och utvärdering av skolans verksamhet ingår också som
en mycket betydelsefull del av det pedagogiska ledningsansvaret
(SOU 1988:20, s. 38).
Med de olika förslagen på en tydligare formell och underförstådd juridisk
reglering av rektors legitimitet och ansvar kan vi i styrningsberedningens
betänkande börja ana konturerna av den juridiskt ansvariga pedagogiska
ledaren.
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9.7.3 Sammanfattning
I styrningsberedningens betänkande formulerades för första gången begreppet
pedagogiskt ledningsansvar, vilket också kan ses som ett uttryck för den
förskjutning av ansvar för det pedagogiska ledarskapet som nu sker till den
enskilda rektorn. Med förslag på organisatoriska lösningar, för att frigöra tid
för det pedagogiska ledningsansvaret, representeras det pedagogiska
ledarskapet som ett organisationsproblem. En bakomliggande dikotomi utgörs
här av uppdelningen mellan de administrativa och pedagogiska uppgifterna.
Med förslag på förstärkta utbildningsinsatser i syfte att professionalisera
rektorskåren ytterligare, kan det pedagogiska ledarskapet även betraktas som
ett utbildningsproblem. I styrningsberedningen framträder det pedagogiska
ledarskapet som ett legitimitetsproblem och flera åtgärder föreslås för att
stärka rektorernas legitimitet att utöva en pedagogisk ledning. Antaganden
som ligger bakom denna problemrepresentation är pedagogiskt
ledningsansvar, som nyckelbegrepp, och dikotomin mellan chefsskap och
ledarskap. Två ytterligare problemrepresentationer som kan identifieras är hur
det pedagogiska ledarskapet representeras både som ett ledningsproproblem
och ett styrningsproblem. Dessa två sistnämnda problemrepresentationer kan
ses som ett uttryck för en utbildningspolitisk legitimering av förslag på en
förstärkt målstyrning, en ökad decentralisering och förstärkt styrning genom
utvärdering. Här finns också bakomliggande antaganden om en dikotomi
mellan tradition och förnyelse samt mellan lokal flexibel styrning och central
detaljstyrning. I styrningsberedningens betänkande både utökas och förstärks
konstruktionen av rektor som den professionella pedagogiska ledaren. Vi kan
också se hur en tidigare konstruktion av den pedagogiska ledaren som primus
fortfarande lever kvar, samtidigt som en ny konstruktion av den juridiskt
ansvariga pedagogiska ledaren börjar anas.

9.8 Konstruktionen av den pedagogiska ledaren i
barnomsorg och skolakommittén (SOU 1997:21)
Som ett resultat av beslutet att förskolan, skolan och skolbarnsomsorgen skulle
integreras, tillsattes år 1996 barnomsorg och skolakommittén (BOSK) med
uppdraget att lämna förslag på ett nytt och samlat måldokument för den
pedagogiska verksamheten för barn och ungdomar mellan 6 och 16 år.
Kommitténs uppdrag var inte att utforma förslag på en helt ny läroplan för
grundskolan, utan de grundläggande principerna och utformningen skulle vara
desamma som i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994). I sitt betänkande
(SOU 1997:21) föreslog barnomsorg och skolakommittén, som en konsekvens
av sitt uppdrag, en mindre revidering av läroplanens skrivning av rektors
ansvar som pedagogisk ledare.
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Som pedagogisk ledare och chef för skolan har rektorn det
övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på
att nå de nationella29 målen. Rektorn ansvarar för att en lokal
arbetsplan upprättas samt för att skolans resultat följs upp och
utvärderas i förhållande till de nationella målen och till målen i
skolplanen och den lokala arbetsplanen (SOU 1997:21, s. 166).
I detta betänkande har, utöver det inledande kapitlet, blicken främst riktats mot
det sjunde kapitlet (s. 63-75), som tar upp läroplanens centrala begrepp, samt
kapitel 9 (s. 89-121), där förslagen på nya skrivningar i läroplanen presenteras.
Här har de sidor som behandlar rektors ansvar (s. 120-121) varit av särskilt
intresse.

9.8.1 Problemrepresentationer och deras bakomliggande
förutsättningar och antaganden
Barnomsorg och skolakommitténs förslag att tydliggöra rektorns
ansvarsområden kan betraktas som en förlängning av den tidigare
styrningsberedningens förslag att förstärka rektorernas legitimitet och en
problemrepresentation av det pedagogiska ledarskapet som ett
legitimitetsproblem. Det pedagogiska ledarskapet kan i barnomsorg och
skolakommitténs betänkande även ses som ett styrningsproblem.
Det pedagogiska ledarskapet som ett legitimitetsproblem
Att särskilt peka ut rektorns ansvar för att vara en pedagogisk ledare i
läroplanen, kan betraktas som ett legitimitetsproblem. Bakom denna
problemrepresentation finner vi en dikotomi och en uppdelning i rektorns
uppdrag, mellan att vara både chef och ledare. Den lokala arbetsplanen, som
rektor hade ett särskilt ansvar för, utgör ett bakomliggande nyckelbegrepp.
Barnomsorg och skolakommittén beskrev hur läroplanen och de lokala
arbetsplanerna utgjorde grunden för skolans mål- och resultatstyrning.
Läroplanen anger de nationella målen. Varje skola ska i en lokal
arbetsplan uttrycka vad dessa mål konkret innebär (SOU 1997:21, s.
69).
Det pedagogiska ledarskapet som ett styrningsproblem
Genom att skriva in rektors specifika ansvar för den lokala arbetsplanen,
förväntades en ännu effektivare målstyrning uppnås. Med utbildningspolitiska
ambitioner om en resultatstyrning av det svenska skolväsendet gavs nu rektor
ett tydligt ansvar för elevernas resultat.

29

Det tidigare uttrycket ”riksgiltiga mål” (Utbildningsdepartementet, 1994) ersattes av barnomsorg och
skolakommittén med ”nationella mål”.
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Rektorn har ansvaret för skolans resultat (SOU 1997:21, s. 121).
Genom läroplanen gavs nu rektorn också ett ansvar för att skolans resultat
följdes upp och utvärderades och att ”verksamheten som helhet inriktas på att
nå de nationella målen” (SOU 1997:21, s. 120). Härmed kan resultatbegreppet
ses som ett bakomliggande nyckelbegrepp i problemrepresentationen av det
pedagogiska ledarskapet som ett styrningsproblem. På den lokala skolan
förväntades rektorn tillsammans med lärarna, som professionella, organisera
skolans arbete så att målen nåddes och att de utvärderades.
Skolans verksamhet styrs genom mål, där de som arbetar i skolan
ska konkretisera målen och organisera arbetet för att nå målen och
följa och värdera uppnådda resultat (….) Hur väl målen nås måste
följas och värderas och därmed måste målen omprövas (SOU
1997:21, s. 74-75).

9.8.2 Subjektifierande effekter
Genom en generell beskrivning av rektors ansvar i läroplanen betonades
rektorns professionella ansvar. Rektor konstrueras därmed fortsatt som den
professionella pedagogiska ledaren. I barnomsorg och skolakommitténs
betänkande utpekas också ansvarsfördelningen mellan den professionella
rektorn på den enskilda skolan och det statliga politiska ansvaret.
Existerande styrmodell har en tydlighet; det finns en tydlig
åtskillnad mellan politiskt och professionellt ansvar å ena sidan och
statligt och lokalt ansvar å andra sidan (SOU 1997:21, s. 20).
Med preciseringen av rektors ansvar i läroplanen konstrueras den juridiskt
ansvariga pedagogiska ledaren. Med den explicita formuleringen av rektors
ansvar som pedagogisk ledare förskjuts nu ansvaret för den pedagogiska
ledningen ytterligare, till rektor som individ.

9.8.3 Sammanfattning
Med läroplanens anvisningar, som tydliggör rektors ansvar, görs en
uppdelning mellan rektors ansvar att vara pedagogiska ledare och
arbetsledande chef. Det pedagogiska ledarskapet representeras genom rektors
ansvarstillskrivning i läroplanen både som ett legitimitets- och
styrningsproblem. Bakom dessa problemrepresentationer finns antaganden om
en dikotomi mellan att vara chef och ledare och den lokala arbetsplanen utgör
ett betydelsefullt nyckelbegrepp. Rektor konstrueras av barnomsorg och
skolakommittén som den juridiska pedagogiska ledaren. Med en generell
beskrivning av rektors ansvar som pedagogisk ledare konstrueras rektor också
som den professionella pedagogiska ledaren.
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9.9 Konstruktionen av den pedagogiska ledaren i
skolkommittén (SOU 1997:121)
Den skolkommitté som tillsattes år 1995, fick både uppdraget att belysa
skolans inre arbete och föreslå åtgärder för att stimulera den pedagogiska
utvecklingen. Även om sökbegreppen endast återfanns vid ett tillfälle i
skolkommitténs slutbetänkande ”Skolfrågor – Om skola i en ny tid” (SOU
1997:121), bedömdes ändå denna text relevant som nyckeltext i den fortsatta
analysen, eftersom termen pedagogisk ledare här refererade till rektors ansvar
enligt läroplanen. I betänkandet (SOU 1997:121) finns ett särskilt avsnitt om
rektorsrollen. Här belystes bland annat ledarskapets betydelse för den enskilda
skolans kultur och de resultat som skolan presterar samt rektors ansvar för att
leda och stimulera det pedagogiska utvecklingsarbetet. Skolkommitténs
betänkande är omfångsrikt och det är främst det sjunde kapitlet (s. 127-170),
som belyser frågor om den statliga styrningen kontra det lokala ansvaret, som
lästs och analyserats. Framför allt finns i detta kapitel ett avsnitt som
behandlar rektorns roll. Även två andra kapitel har vävts in i analysen: kapitel
åtta (s. 171- 190), som handlar om uppföljning och utvärdering, samt kapitel
tio (s. 217 – 228), som har rubriken ”Den öppna skolan”.

9.9.1 Problemrepresentationer och deras bakomliggande
förutsättningar och antaganden
Skolkommitténs avsikt var att slutligen göra upp med den tidigare centrala
detaljstyrningen.
Förändring är ett nyckelord i vårt perspektiv. Vi har i vårt
yrkesarbete sett hur skolan förändrats i en allt snabbare takt (….)
Omvandlingen har gått gradvis och det är svårt att peka ut en
referenspunkt, ett ”förr”, som kan utgöra den fond mot vilken det
nya avtecknar sig. Ändå är förändringarna påtagliga. Man kan
naturligtvis välja ett annat angreppssätt och låta ”kontinuiteten”
framträda. Mycket är sig likt i skolan, och söker man efter likhet kan
man finna många exempel. Vi är dock intresserade av förändringen
(SOU 1997:121, s. 21).
Med betoning på decentralisering och lokalt friutrymme, förtydligade
skolkommittén att en decentralisering och målstyrning av skolväsendets nu
hade genomförts.
Styrsystemet ÄR decentraliserat. Det GER ett stort friutrymme
(SOU 1997:121, s. 52).
Det var nu dags för en utveckling och förändring av den svenska skolan.
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Det ligger i statens intresse att det friutrymme som ges till den
lokala nivån utnyttjas så att det föder större engagemang och mer av
kreativitet, när det gäller utvecklingen av skolan (SOU 1997:121, s.
53).
Genom de förslag som skolkommittén presenterade, i syfte att ännu mer
förstärka, inte bara målstyrningen, utan även en styrning genom resultat och
utvärdering, kan det pedagogiska ledarskapet sägas vara representerat som ett
styrningsproblem. Bakom denna problemrepresentation ligger antaganden om
en dikotomi mellan tradition och förnyelse, lokal och central styrning samt
utveckling och resurseffektivitet. Begreppet friutrymme, tillsammans med
kvalitetsbegreppet,
utgör
centrala
nyckelbegrepp
bakom
denna
problemrepresentation. Förslagen på hur rektors ansvar och arbete med
utvärdering av verksamheten skulle kunna förstärkas och förbättras, kan
betraktas som ett uttryck för en problemrepresentation av det pedagogiska
ledarskapet som ett legitimitetsproblem, med en bakomliggande dikotomi
mellan rektors ansvar för att vara dels chef och dels ledare. Vi kan i
skolkommitténs betänkande även se hur det pedagogiska ledarskapet skrivs
fram som ett ledarskapsproblem, som till viss del indikeras som ett
arbetsmiljöproblem, med ett bakomliggande spänningsförhållande mellan
rektorernas administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter. Det pedagogiska
ledarskapet skrivs slutligen av skolkommittén fram som ett legalitetsproblem
(juridiskt ansvarighetsproblem).
Det pedagogiska ledarskapet som ett styrningsproblem
Bakom problemrepresentationen av det pedagogiska ledarskapet som ett
styrningsproblem, ligger antaganden om friutrymme, som ett bärande
nyckelbegrepp. Skolkommittén lyfte fram hur det friutrymme som skapats
genom de senaste årens reformer, inte hade utnyttjats som det var tänkt.
Orsakerna är många till att det friutrymme som formellt sett finns
för lärare och elever att bestämma om innehåll och arbetsformer i
praktiken inte utnyttjas i så hög grad (SOU 1997:121, s. 165).
Den lokala arbetsplanen ansågs av skolkommittén vara ett av rektorns
viktigaste styrinstrument. Om inte den lokala arbetsplanen blev ett verkligt
”instrument för skolutveckling” (SOU 1997:121, s. 66), så skulle
decentraliseringen på sikt vara hotad, menade utredarna. På samma sätt som
den lokala arbetsplanen, lyftes även uppföljning och utvärdering fram som ett
av rektorns viktigaste verktyg i skolans utveckling.
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Uppföljning och utvärdering utgör en nödvändig grund för den
skolutveckling som rektorn i sin egenskap av chef för verksamheten
har det övergripande ansvaret för (SOU 1997:121, s. 158).
Rektorn är huvudansvarig för en skolas pedagogiska utveckling, och
har en nyckelroll när det gäller uppföljning och utvärdering av
verksamheten (….) Det är rektorns ansvar, inte bara att det upprättas
en arbetsplan för skolans verksamhet, utan också att uppföljningen
och utvärderingen ingår i ett vettigt sammanhang (SOU 1997:121, s.
180).
Skolkommittén ansåg att rektorernas ansvar för uppföljning och utvärdering
både behövde förstärkas och förbättras. Med förslag på en skyldighet för
huvudmännen att se till att rektorerna regelbundet upprättade
kvalitetsredovisningar, representeras det pedagogiska ledarskapet som ett
styrningsproblem. Härmed kan vi också se hur kvalitet utgör ett
bakomliggande
nyckelbegrepp.
Skolkommittén
beskrev
hur
kvalitetsuppföljningen av skolans verksamhet inte enbart skulle handla om en
kvantitativ uppföljning och utvärdering av till exempel betyg och jämförelser
mellan olika skolors kunskapsresultat.
Siffror verkar förledande objektiva och konkreta. Det är lätt att
glömma bort, eller bortse från, att siffrorna bara ger en – och en
ofullständig bild av en komplex verklighet. Rätt använda kan
skolans jämförelsetal användas som indikatorer; de kan utgöra en
utgångspunkt för analys och vidare utredningar. Fel använda blir de
trubbiga instrument för kvalitetsbedömningar (SOU 1997:121,
s.177).
Dessutom pekade skolkommittén på risker med att en jämförelse mellan olika
skolors resultat skulle kunna ”komma att missbrukas i konkurrensen om elever
skolor emellan” (SOU 1997:121, s. 177).
Bakom denna problemrepresentation av det pedagogiska ledarskapet som ett
styrningsproblem, finns en dikotomi mellan tradition och förnyelse. Framtid,
förändring och det nya sågs som det eftersträvansvärda, samtidigt som
skolkommittén konstaterade att traditionens makt är stark.
Men viljan till förändring stöter ofta på hinder i form av traditioner
och snäva regeltolkningar. Det finns också organisatoriska och
resursmässiga hinder. Det gäller att på alla nivåer försöka undanröja
sådana hinder och stödja och uppmuntra utvecklingsarbete (SOU
1997:121).
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Vi kan även identifiera en dikotomi mellan lokal och central styrning.
Samtidigt som de professionellas friutrymme betonades, ansågs det
fortfarande finnas ett behov av en central styrning från staten.
Om skolan utsätts för en auktoritär uppifrånstyrning gynnas ingen
utveckling. Men om skolan INTE utsätts för ett yttre tryck gynnas
heller ingen utveckling. Decentraliseringens kreativa möjligheter
ligger i en klok kombination av yttre tryck och inre frihet (SOU
1997:121, s. 55).
Skolkommittén lyfte också fram spänningsförhållandet mellan att å ena sidan
utveckla skolan och å andra sidan skolans dåliga ekonomi. På 1990-talet hade
en ekonomisk kris i hela samhället lett till stora besparingskrav inom offentlig
sektor och många rektorer tvingades därför till neddragningar i sina
verksamheter.
Man måste också komma ihåg att dessa förändringar sker i en
knapphetens ekonomi. Resursneddragningar har skett på alla
samhällsområden under de senaste åren och skolan är inget
undantag (SOU 1997:121, s. 44).
Rektorerna uppmanades därför till ett effektivt resursutnyttjande.
Det förändringsarbete som vi förordar är inte beroende av
ekonomiska resurser. Snarare är det så att i en tid med krympande
resurser, är det ännu viktigare att ta till vara de tillgängliga
resurserna på bästa tänkbara sätt. Det faktum att man inte kan
rekvirera nya pengar för varje förändring förutsätter ständiga
diskussioner om prioriteringar och arbetssätt (SOU 1997:121, s.
128).
Det pedagogiska ledarskapet som ett legitimitetsproblem
De förslag som skolkommittén presenterade, i syfte att förstärka rektors
skyldigheter att följa upp och utvärdera sin skolverksamhet, kan även
betraktas som ett legitimitetsproblem.
Skolan har allt att vinna på ett ökat ömsesidigt förtroende mellan
kommunens beslutsfattare å ena sidan och skolans personal och
rektor å den andra (SOU 1997:121, s. 156).
Genom inte bara en förstärkt och utökad utvärdering, utan också tillsyn och
kontroll, skulle skolan uppnå en större legitimitet gentemot sina olika
intressenter.
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I utvärderingen av skolan finns inslag både av utveckling och av
tillsyn och kontroll. Skolans verksamhet är en del av ett stort
system, där utvärderingen utgör ett viktigt led i styrningen (SOU
1997:121, s. 172).
Föräldrar, politiker och andra intressenter ansågs av skolkommittén både ha ett
behov av och en rätt till att ställa frågor och få svar om skolans verksamhet.
Dessa antaganden om det pedagogska ledarskapet som ett legitimitetsproblem
byggde på en ömsesidighet, där legitimiteten behövde förbättras åt båda håll.
1995 års skolkommitté beskrev hur skolans folk, samtidigt som de ofta
klagade på att politiker och tjänstemän i kommunen visade ett alltför svalt
intresse för arbetet i skolan och inte efterfrågade information, samtidigt själva
var dåliga på att ”redovisa vad de gör, på att berätta om sina framgångar och
om vilka svårigheter som de stöter på” (SOU 1997:121, s. 184). En
fungerande dialog skulle då kunna råda bot på detta.
Vi menar att en större delaktighet och därmed också ett större
ansvarstagande från skolpersonalens sida kan ge en större förståelse
för respektive roller och för verklighetens krav. Men det är också
viktigt att dialogen mellan den politiska nivån och skolan vidgas
(….) Öppna diskussioner, som förs i en anda av ömsesidig vilja att
förstå varandras utgångspunkter och olika roller, borde öka
förutsättningarna för att med gemensamma ansträngningar få en så
bra skola som möjligt (SOU 1997:121, s. 156).
Skolkommittén lyfte fram rektors dubbla lojaliteter.
Rektorn har emellertid en annan dubbel lojalitet, som också kan vara
svår att hantera. Rektorn har både en arbetsgivarroll, med en lojalitet
mot uppdragsgivarna, och en ledarroll gentemot personalen (SOU
1997:121, s. 156).
Rektorn leder och styr andra, även dem som själva leder och styr,
samtidigt som rektorn själv blir ledd och styrd (SOU 1997:121, s.
25).
Särskilt problematisk kunde denna dubbla lojalitet bli, menade skolkommittén,
när en rektor rekryterats från den egna lärarleden. Samtidigt som till exempel
kommunen ställde krav på rektorn att genomföra besparingar eller införa en
förändring, förväntade sig personalen en lojalitet från sin rektor gentemot
kommunen.
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Det pedagogiska ledarskapet som ett ledarskapsproblem
Skolkommittén skrev i sitt betänkande fram ledarskapets stora betydelse för
skolans utveckling. Rektorns roll som statens förlängda arm ner i
skolorganisationen och som en viktig länk i statens styrning av skolan
betonades. Därför måste rektorerna på olika sätt både stöttas och stimuleras.
Med skolkommitténs förslag på en utredning, som specifikt skulle behandla
skolans ledarskap, uttrycks tydligt det pedagogiska ledarskapet som ett
ledarskapsproblem.
Regeringen initierar en utredning om ledarskapet i skolan. I
utredningsuppdraget bör ligga att redovisa hittills gjorda
erfarenheter av rektorns roll och ledarskapet i skolan,
ledningsstrukturer, ledarskapsutbildningar och deras betydelse för
lärande och skolutveckling (SOU 1997:121, s. 152).
Skolkommittén hänvisade i sitt betänkande till hur ledarskapets betydelse och
rektors ansvar för att leda och stimulera det pedagogiska utvecklingsarbetet
hade lyfts fram både i regeringens utvecklingsplan och i olika rapporter.
Samtidigt konstaterades att rektorerna i sitt praktiska arbete ägnade den största
delen av sin tid till administrativa och ekonomiska uppgifter. Här lyftes
särskilt fram de ökade kraven på resultatredovisning och marknadsföring.
Regeringen konstaterar att rektorernas arbetsbörda är mycket stor
och att administrativa arbetsuppgifter många gånger tar för mycket
av rektorns tid. Det är angeläget, menar regeringen, att
ledningsstrukturer och arbetsfördelning organiseras så att rektorn får
möjlighet att fullgöra sitt uppdrag som en effektiv ledare för den
pedagogiska verksamheten (SOU 1997:121, s. 155).
I skolkommitténs betänkande beskrevs hur olika rektorer prioriterade sina
arbetsuppgifter på olika sätt, vilket i sin tur bygger på bakomliggande
förutsättningar om en uppdelning och dikotomi mellan administrativa och
ekonomiska uppgifter och de pedagogiska.
Vilka uppgifter en rektor för en skola prioriterar varierar från skola
till skola och från rektor till rektor. Ett vanligt klagomål, både från
rektorerna själva och från lärare och andra anställda i skolan, är att
rektorn inte hinner med sina pedagogiska uppgifter, utan att hon
eller han i alltför hög utsträckning blir uppslukad av ekonomi och
administration (SOU 1997:121, s. 157).
En hög tilltro sattes till rektorernas ledarskap i skolans utveckling. En brist på
ledarskap däremot, bidrog tvärtom till ”att skolans undervisning blir till

155

isolerade öar, där enskilda lärare, eller i bästa fall grupper av lärare, bedriver
sin undervisning utan större samband med övrig undervisning, eller olika
personalgrupper drar åt olika håll i skolans verksamhet” (a.a., s. 159). Men
även om skolkommittén betonade den stora betydelsen av rektors ledarskap,
borde detta gå att förena med ”att lägga vikt vid att alla aktörer i skolan tar sin
del av ansvaret för den gemensamma arbetsmiljön och det gemensamma
arbetet” (SOU 1997:121, s. 159). Med detta förslag, som innebar att alla i
skolan, både lärare, elever och övrig personal, måste ta ett gemensamt ansvar,
representeras det pedagogiska ledarskapet till viss del som ett
arbetsmiljöproblem.
Det pedagogiska ledarskapet som ett arbetsmiljöproblem
Skolkommittén menade att det vore orimligt att kräva att en rektor ensam
”skulle kunna fylla alla de olika roller och uppgifter som ligger på en rektor
enligt skolförfattningarna” (SOU 1997:121, s. 157). Därför måste alla som
verkar i skolan ges möjligheter att ”ta ett reellt ansvar för de egna
arbetsuppgifterna och den egna verksamheten och ett delat ansvar för allt det
som sker i skolan” (SOU 1997:121, s. 157). Skolkommittén hänvisade i sin
beskrivning av rektorernas arbetssituation till Skolverkets (1999) nyligen
genomförda kvalitetsgranskning, som bekräftade bilden av rektor som ”en
stressad administratör snarare än som en entusiastisk pedagogisk ledare”
(SOU 1997:121, s. 157), vilket kan ses som ett exempel på det pedagogiska
ledarskapet som ett arbetsmiljöproblem.
Det pedagogiska ledarskapet som ett legalitetsproblem (juridiskt
ansvarighetsproblem)
Skolkommittén föreslog hur det i skolförfattningarna borde införas en
möjlighet att delegera delar av rektorns ansvar och befogenheter. Kommittén
beskrev hur skollagen och läroplanen betonade både rektorns pedagogiska roll
och rollen som chef och arbetsledare för skolans personal. Den tydliga
ansvisningen i läroplanen, som pekade ut rektors ansvar, ansåg skolkommittén
ligga helt i linje med tidigare strävanden att ansvaret för alla verksamheter i
skolan skulle ha en klar adressat. Läroplanen skulle tydligt peka ut den eller de
personer som ansvarade för olika områden.
För den enskilde eleven eller föräldern – eller för vem som helst
som har anledning att fråga om eller ifrågasätta en skolas agerande i
en viss fråga – är det utan tvekan en stor fördel att det alltid finns en
bestämd person, i flertalet fall en rektor, som har ett formellt ansvar
för frågan. En utpekad person som inte kan frånhända sig ett ansvar
genom att hänvisa till någon annan (SOU 1997:121, s. 156-157).
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Med förslag på en rättslig reglering av rektors ansvar som pedagogisk ledare
representeras det pedagogiska ledarskapet som ett legalitetsproblem (juridiskt
ansvarighetsproblem).

9.9.2 Subjektifierande effekter
Med skolkommitténs beskrivningar av hur rektorn med en god professionell
bedömning måste uttnyttja de tilldelade resurserna så effektivt som möjligt,
för att nå båsta möjliga resultat, kan vi se hur rektor konstrueras som den
effektiva professionella pedagogiska ledaren. Med ett stort friutrymme,
kreativitet och kvalitetsmedvetenhet fanns nu stora förväntningar på att rektor
genom sitt pedagogiska ledarskap skulle utveckla sin skola.
Det ligger i statens intresse att det friutrymme som ges till den
lokala nivån utnyttjas så att det föder större engagemang och mer av
kreativitet, när det gäller utvecklingen av skolan. Eftersom
personalen i skolan känner de lokala förhållanden där de nationella,
generella, målen tar mark, har de bättre förutsättningar att utforma
verksamheten så att målen nås. Det är grundtanken (SOU 1997:121,
s. 53).
Genom att ge största möjliga ansvar till dem som finns i skolans
vardagsarbete tas det lokala engagemang och den lokala kreativitet
som all skolutveckling förutsätter till vara (SOU 1997:121, s. 51).
Med ett utpekat rättsligt ansvar, konstrueras rektor som den juridiskt ansvariga
pedagogiska ledaren. Rektor ges ett tillbakasyftande ansvar, där rektor inte
kan avhända sig det juridiska ansvar som följer med tjänsten genom lag och
förordning (SOU 1997:121). Men även om den enskilda rektorn har ett enskilt
(och juridiskt) ansvar för det pedagogiska ledarskapet, fördelas även ansvaret
till skolans övriga aktörer.

9.9.3 Sammanfattning
1995 års skolkommitté gör slutgiltigt upp med den centrala regelstyrningen.
Genom att konstatera att skolans styrning nu faktiskt är decentraliserad och att
rektor med detta har getts ett friutrymme, betonas hur rektorn, tillsammans
med lärarrna, måste använda detta friutrymme för att utveckla skolan. Vi kan
även se hur målstyrningen kompletteras med en tydligare resultatstyrning och
styrning genom utvärdering och i viss mån kontroll. Skolkommittén beskrev
hur rektorerna nu måste ta sitt ansvar för att följa upp och utvärdera skolans
verksamhet, vilket kan betraktas som ett legitimitetsproblem. Bakom denna
problemrepresentation finns antaganden om en dikotomi mellan att rektor ska
vara både chef och ledare. För att förstärka rektorernas ansvar för att utvärdera
sin
verksamhet,
föreslogs
krav
på
regelbundet
upprättade
kvalitetsredovisningar, vilket kan ses som uttryck för det pedagogiska
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ledarskapet som ett styrningsproblem. Friutrymme och kvalitet kan betraktas
som centrala nyckelbegrepp bakom representationerna av det pedagogiska
ledarskapet som ett legitimitets- och styrningsproblem. Med skolans minskade
resurser måste rektorerna, som effektiva och pedagogiska ledare, göra
professionella bedömningar och fatta sådana beslut, som utifrån tilldelade
resurser skulle leda till högsta möjliga resultat. Vi kan här se hur en dikotomi
mellan utveckling och resurseffektivitet, tillsammans med dikotomier mellan
tradition och förnyelse och lokal och central styrning, utgör bakomliggande
antaganden. Med antaganden om att inte alla rektorer lyckas i sina
prioriteringar, tillsammans med förslag på åtgärder för att förbättra skolans
ledarskap, representeras det pedagogiska ledarskapet
som ett
ledarskapsproblem. Det pedagogiska ledarskapet betraktas av skolkommittén
även som ett arbetsmiljöproblem. Dessa problemrepresentationer förutsätter
en dikotomi mellan rektors administrativa och pedagogiska ledningsuppgifter.
Med bakomliggande förutsättningar om hur rektors dubbla lojaliteter, att både
vara arbetsgivarföreträdare och samtidigt leda sin personal, tillsammans med
ett ömsesidigt misstroende mellan rektor och kommunens tjänstemän och
politiker, presenterar skolkommittén både förslag på hur en förbättrad dialog
och ett gemensamt ansvarstagande skulle kunna resultera i en förbättrad
legitimitet. Det gemensamma ansvarstagandet kan även ses som ett uttryck för
det pedagogiska ledarskapet som ett arbetsmiljöproblem. Genom en rättslig
ansvarsfördelning representeras det pedagogiska ledarskapet också som ett
legalitetsproblem
(juridiskt
ansvarighetsproblem).
Skolkommittén
presenterade i sitt betänkande en utvidgning av konstruktionen av den
professionella pedagogiska ledaren till den effektiva och professionella
pedagogiska ledaren, som utifrån tilldelade resurser leder sin skola mot bästa
resultat. Samtidigt ser vi också exempel på hur rektor genom
ansvarstillskrivningen i läroplanen konstrueras som den juridiskt ansvariga
pedagogiska ledaren. Även om (det juridiska) ansvaret för det pedagogiska
ledarskapet främst läggs på den enskilda rektorn, anser ändå skolkommittén
det vara rimligt att skolans samtliga aktörer tar ett gemensamt helhetsansvar.

9.10 Konstruktionen av den pedagogiska ledaren i
skollagskommittén (SOU 2002:121)
I februari år 1999 tillsattes en skollagskommitté, med uppdraget att göra en
översyn av den då gällande skollagstiftningen. Den dåvarande skollagen var
då mer än tio år gammal och hade under åren anpassats ett stort antal gånger,
bland annat till nya styrsystem. Den utredning av skollagsstiftningen som
1999 års skollagskommitté skulle genomföra, hade även i uppdrag att
åstadkomma en förstärkt målstyrning. I det omfattande slutbetänkandet (SOU
2002:121) presenterades förslag på förändringar i skollagsstiftningen, som var
bättre anpassade till den nya och moderna mål- och resultatstyrningen. I
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skollagskommitténs betänkande har de inledande kapitlen till och med kapitel
fem (s. 19-164) varit föremål för läsning och analys, eftersom de innehåller
bakgrunden till och utgångspunkterna för de förändringar som föreslogs.
Framför allt är det den del av det åttonde kapitlet, som behandlar skolans
personal och rektors ansvar (s. 231-245), som varit av störst betydelse för
analysen.

9.10.1 Problemrepresentationer och deras bakomliggande
förutsättningar och antaganden
Med de förslag som skollagskommittén presenterade, som syftade till en
förstärkt målstyrning, kan det pedagogiska ledarskapet betraktas som både ett
styrningsproblem och ett legalitetsproblem (juridiskt ansvarighetsproblem).
Det pedagogiska ledarskapet som ett styrningsproblem
I sitt betänkande (SOU 2002:121) diskuterade skollagskommittén skolans
bristande måluppfyllelse. En orsak till detta ansågs vara den ”ofullkomlighet i
tillämpningen av det system för styrningen av skolan som vi nu har” (SOU
2002:121, s. 107). Skollagskommittén ville inte peka ut en enskild aktör, till
exempel rektorerna, ”som brister i tillämpningen av systemet” (SOU
2002:121, s. 107), men lyfte ändå fram hur ett antal utredningar hade visat på
hur ”den länk i målutvecklingskedjan som brukar benämnas ”lokalt
läroplansarbete” är svag” (SOU 2002:121, s. 107).
Den s.k. deltagande målstyrningen har alltså haft svårt att
förverkligas. Av olika skäl, där lärare och rektorer oftast anger brist
på tid, har inte det lokala arbetet med att diskutera de nationella
målen och överföra dem till lokala undervisningsmål kommit till
stånd i nödvändig utsträckning (SOU 2002:121, s. 107).
Skollagskommittén beskrev hur tydliga och uttalade krav på uppföljning och
utvärdering utgjorde centrala delar i det mål- och resultatstyrda
styrningssystemet. Därför ville skollagskommittén lyfta in kravet på
kvalitetsredovisning i skollagen, för att ”ge så goda förutsättningar som
möjligt för en ökad kvalitetssäkring på lokal och nationell nivå” (SOU
2002:121, s. 96).
Bestämmelserna i förordningen om kvalitetsredovisning tas in i
skollagen för att markera betydelsen av kvalitetsarbetet i skolorna
och hos de offentliga och enskilda huvudmännen. Bestämmelserna
om planering, uppföljning och utvärdering av utbildningen har
skärpts och förtydligats (SOU 2002:121, s. 97).
För att ytterligare skärpa betydelsen av statens kontroll av skolorna, föreslog
skollagskommittén att en bestämmelse om statlig tillsyn skulle skrivas in i
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skollagen. Dessutom föreslogs tillsynen skärpas genom en möjlighet att
meddela förelägganden, som skulle kunna förenas med vite.
Eftersom skollagskommitténs uppdrag bestod i att göra en översyn av
skollagen, blir det naturligt att rektors pedagogiska ledarskap i
skollagskommitténs betänkande representeras som ett legalitetsproblem
(juridiskt ansvarighetsproblem).
Det pedagogiska ledarskapet som ett legalitetsproblem (juridiskt
ansvarighetsproblem)
När det gällde de läroplaner som hade införts år 1994, belyste 1999 års
skollagskommitté särskilt det avsnitt om rektor ”som innehåller en detaljerad
katalog över olika arbetsuppgifter som ankommer på rektor som pedagogisk
ledare” (SOU 2002:121, s. 235). Denna katalog ansågs av kommittén ha
införts ”utan närmare analys av de ställningstaganden som gjordes mot
detaljreglering av rektorstjänsten i samband med att den statliga regleringen av
tjänsterna avvecklades 1990” (SOU 2002:121, s. 235). Skollagskommittén
beskrev hur regleringen av rektorns roll och uppgifter upplevdes som oklar på
en rad olika punkter. Här hänvisades till ett antal rapporter, som lyft fram
samma problematik. En av dessa var Skolverkets (1999) granskningsrapport
och en annan var rapporten ”Lärande ledare” (Utbildningsdepartementet,
2001), som publicerats av Expertgruppen kring skolledarfrågor.
Skollagskommittén presenterade förslag på hur rektors uppgfter skulle kunna
regleras rättsligt. Bland annat handlade det om att det skulle vara tydligt vem
som fattade beslut rörande enskilda elever.
Rektor skall även i framtiden ha en direkt i författning utpekad
beslutanderätt i sådana frågor som rör enskilda elever och som ofta
har karaktär av myndighetsutövning (SOU 2002:121, s. 231).
Ett ytterligare skäl för den rättsliga regleringen av rektors uppgifter var att det
decentraliserade beslutsfattandet skulle säkerställas till den lokala skolenheten.
Kommittén lämnade därför förslag på att det i skollagen skulle föras in en
generell bestämmelse om ”att rektor skall leda och samordna det pedagogiska
arbetet inom sitt verksamhetsområde” (SOU 2002:121, s. 240) och ”att rektor
inom sin ledning och samordning av det pedagogiska arbetet därvid också
beslutar om enhetens inre organisation och i övrigt fattar de beslut som
framgår av särskilda föreskrifter i skollag eller annan författning” (SOU
2002:121, s. 241). Beslut om den inre organisationen fanns i och för sig redan
reglerat i skolformsförordningarna, skrev kommittén, men vissa av dessa
regler speglade ett föråldrat synsätt. Som en konsekvens av den förstärkta
målstyrningen skulle skolans detaljerade regler inte längre behövas, utan
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skulle istället kunna ersättas av förslaget om rektors beslutanderätt avseende
den inre organisationen, menade skollagskommittén.
Genom att i skollagen fastslå rektors lednings- och
samordningsansvar för det pedagogiska arbetet kommer det inte
längre att finns behov av ett antal detaljföreskrifter i förordningarna,
vilka rör det pedagogiska ledningsansvaret (SOU 2002:121, s. 153154).
Bakom problemrepresentationen av det pedagogiska ledarskapet som ett
legalitetsproblem finns antaganden om en dikotomi och spänning mellan
rektorernas professionella friutrymme å ena sidan och en centralt rättslig
reglering och kontroll å andra sidan. Ett annat viktigt antagande, som låg
bakom representationen av det pedagogiska ledarskapet som ett
legalitetsproblem, var att skapa enhetlighet i skollagstiftningen. När 1999 års
skollagskommitté påbörjade sitt arbete bestod skollagstiftningen av ett
lappverk av olika anpassningar till 1985 års skollag.
Regleringen i skollagen uppvisar idag en splittrad bild (SOU
2002:121, s. 95).
Skollagskommittén skulle arbeta fram förslag på en ny och enhetlig skollag,
med en strävan efter att ”i övergripande frågor skapa likartade bestämmelser
för all utbildning” (SOU 2002:121, s. 96). Så långt som möjligt, ville man
också skapa gemensamma bestämmelser för kommunala och fristående
skolor.
Kommittén har strävat efter, framför allt i syfte att öka utbildningens
likvärdighet och elevernas rättssäkerhet, att utforma skollagen så att
bestämmelserna gäller både för offentliga och enskilda skolor (SOU
2002:121, s. 99).
Även ansvarsbegreppet var centralt för skollagskommitténs arbete. Ett i
skollagen tydligt utpekat ansvar, syftade till att lyfta fram rektorernas
professionella ansvar.
Generellt kan också anföras att behovet av en identifierbar rektor
påtagligt ökat genom den ansvarsfördelning som läroplanerna
förutsätter (SOU 2002:121, s. 238).
Ansvarsbegreppet gavs i skollagskommittens betänkande en innebörd av en
tillbakablickande ansvarighet. Genom en rättslig reglering av rektors ansvar
skulle denne som juridisk person, i efterhand, kunna ställas till svars. Det
skulle då också finnas en tydlig koppling mellan person och handling och det
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rättsliga ansvaret och beslutsfattandet skrevs fram som en del av den
pedagogiska ledningen, tillsammans med faktiskt handlande och
administrativa beslut.
Huvuddelen av rektors uppgifter inom den pedagogiska ledningen
och samordningen innebär faktiskt handlande eller administrativa
verkställighetsbeslut. Med ledning och samordning av det
pedagogiska arbetet följer också beslutsfattande i rättslig mening
(SOU 2002:121, s. 240).
Skollagskommittén föreslog möjligheter att överklaga vissa rektorsbeslut,
vilket utgör ett exempel på att rektor också i efterhand skulle kunna
ansvarsutkrävas som juridisk person.

9.10.2 Subjektifierande effekter
Med betoning på rektorernas professionella ansvar konstrueras rektor av
skollagskommittén som den professionella pedagogiska ledaren.
Skollagskommittén har velat lyfta fram det professionella ansvaret
som rektorer och lärare har i skolan. Ansvarsfördelningen mellan
huvudman och profession tydliggörs därmed (SOU 2002:121, s. 97).
Som professionellt ansvarig måste rektor vara medveten om sitt ansvar, vilket
innebar att ha kunskap om hur målstyrningen fungerade, men också om
utbildningens mål. Rektor måste också, för att kunna göra professionella
bedömningar och agera professionellt, ha kunskap om sitt uppdrag. Som
professionell gavs rektor både frihet och autonomi, vilket skapade
handlingsutrymme.
Med förslag på ytterligare och förstärkt rättslig regleringen av rektors ansvar i
skollagen konstrueras rektor också som den juridiskt ansvariga pedagogiska
ledaren. Med den starka betoningen på rektors personliga ansvar har (det
rättsliga) ansvaret för den pedagogiska ledningen i stort sett helt förskjutits till
rektor som individ.
Statens ansvar för utbildningens kvalitet och likvärdighet och för att
tillgodose rättssäkerheten gör det viktigt att det står klart vem som
bär ansvaret för vissa avgöranden. Ett system med någon form av
kollektivt ansvar är inte tillräckligt för att garantera dessa statliga
intressen. Ansvaret skall läggas på en bestämd tjänsteman (SOU
2002:121, s. 238-239).
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9.10.3 Sammanfattning
Skollagskommitténs förslag att föra in ett krav på kvalitetsredovisning i
skollagen och förstärkt tillsyn och kontroll, kan ses som exempel på en
ytterligare förstärkning av mål- och resultatstyrningen och styrningen genom
utvärdering och kontroll. Det kan i sin tur sägas vara ett uttryck för en
representation av det pedagogiska ledarskapet som ett styrningsproblem. Med
en tydligare rättslig reglering av rektors ansvar representeras det pedagogiska
ledarskapet även som ett legalitetsproblem (juridiskt ansvarighetsproblem),
med bakomliggande antaganden om enhetlighet och ansvar. Här finner vi
också antaganden om en dikotomi mellan professionellt friutrymme och
central rättslig reglering och kontroll. Bakom problemrepresentationen av det
pedagogiska ledarskapet som ett legalitetsproblem kan vi se hur det juridiska
och tillbakasyftande ansvaret intar en central position. Rektor konstrueras som
den juridiskt ansvariga pedagogiska ledaren, med ett personligt (rättsligt)
ansvar för det pedagogiska ledarskapet. I skollagskommitténs betänkande kan
vi även med betoningen på rektors professionella ansvar identifiera en
konstruktion av den professionella pedagogiska ledaren.

9.11 Konstruktionen av den pedagogiska ledaren i
utredningen om skolans ledningsstruktur (SOU
2004:116)
Som en konsekvens av 1995 års skolkommittés förslag, att en utredning
avseende skolans ledarskap skulle initieras, gavs på våren år 2003 en särskild
utredare uppdraget att kartlägga och utreda skolans ledningsstruktur.
Resultaten från denna utredning förväntades sedan kunna utgöra underlag för
en fortsatt utveckling av skolans ledningsstruktur och rektorernas
förutsättningar att fullgöra sina uppdrag. Utredningens betänkande (SOU
2004:116) har lästs och analyserats i sin helhet.

9.11.1 Problemrepresentationer och deras bakomliggande
förutsättningar och antaganden
I utredningen om skolans ledningsstruktur beskrevs hur skolan fortfarande inte
fullt ut hade anpassats till mål- och resultatstyrningen.
Förändringsprocessen inom skolan har kommit en god bit på väg,
men fortfarande lever skolvärlden på olika håll och i olika
avseenden i en blandning mellan de två styr- och ledningskulturerna
– regelstyrning och mål- och resultatstyrning (SOU 2004:116, s.
114).
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Utredningsbetänkandet innehåller en lång lista med förslag på hur
skolväsendet skulle kunna utvecklas mot en ökad mål- och resultatstyrning,
vilket illustrerar det pedagogiska ledarskapet som ett styrningsproblem.
Utredaren lämnade också förslag som skulle kunna leda till bättre
förutsättningar för rektorerna att kunna fullgöra sitt uppdrag. Med förslagen på
hur rektorerna med sitt ledarskap skulle kunna bidra till en förstärkning av
mål- och resultatstyrningen, kan vi även identifiera en representation av det
pedagogiska ledarskapet som ett ledarskapsproblem. Vi finner därutöver i
utredningsbetänkandet också exempel på hur det pedagogiska ledarskapet
representeras både som ett utbildningsproblem och som ett
organisationsproblem.
Det pedagogiska ledarskapet som ett styrningsproblem
Utredningen om skolans ledningsstruktur definierade begreppet styrning som
”att sätta resultatmål för en verksamhet och följa upp dem” (SOU 2004:116, s.
41). I betänkandet betonades hur styrningen, tillsammans med skolans
ledning, var ”oändligt viktigt” (SOU 2004:116, s. 23). Med förslag på hur
rektorernas uppföljning och utvärdering av verksamheten skulle kunna
förbättras, tillsammans med förslag på offentlig redovisning av skolornas
resultat, representeras det pedagogiska ledarskapet som ett styrningsproblem.
Utredaren sade sig ha sett ”ett bristande intresse för resultatmätning” (SOU
2004:116, s. 118) bland rektorerna i många kommuner och av denna anledning
ansågs mål- och resultatstyrningen behöva förtydligas. För att åstadkomma det
föreslogs att fler verksamhetsmått skulle tas fram. Fler mätningar borde
genomföras och fler jämförande rankinglistor borde presenteras, för att öka
möjligheterna för jämförelser och lärande. I betänkandet betonas vikten av att
kunna värdera och jämföra resultatet mellan skolor. Om inte detta kunde göras
på ett tydligt och trovärdigt sätt, ”riskerar mål- och resultatstyrningen
äventyras” (SOU 2004:116, s. 90). Hög prioritet måste därför ges ”åt arbetet
med att utveckla nya metoder för att jämföra elevers resultat mellan olika
skolor” (SOU 2004:116, s. 90). Genom att publicera skolors resultat och
kvalitetsredovisningar offentligt, skulle också vårdnadshavares och elevers val
av skola underlättas.
Bakom representationen av det pedagogiska ledarskapet som ett
styrningsproblem ligger antaganden om en dikotomi mellan regelstyrning och
mål- och resultatstyrning, där mål- och resultatstyrningen värderas som det
eftersträvansvärda. Regelstyrningen antogs symbolisera gamla traditioner och
en kultur med förändringsmotstånd. I förändringsprocessen mot en renodlad
mål- och resultatstyrning, ansågs rektorn ha en viktig roll.
Skolan befinner sig mitt i en pågående perspektivförskjutning för att
förverkliga
detta
uppdrag
(….)
Att
leda
denna
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perspektivförskjutning och att upprätthålla detta perspektiv är
skolledarens viktigaste uppgift i dag (SOU 2004:116, s. 23).
Det pedagogiska ledarskapet som ett ledarskapsproblem
Utredningen om skolans ledningsstruktur uttalade en hög tilltro till skolans
ledarskap, som ansågs vara den enskilt viktigaste faktorn för hur framgångsrik
en skola skulle kunna bli.
Jag kan, genom utredningens egna undersökningar men också
genom den forskning vi har tagit del av, konstatera att den enskilt
viktigaste faktorn för att kunna fullfölja förändringsprocessen till en
framgångsrik mål- och resultatstyrd skola är hur ledarskapet i varje
enskild skola utformas (SOU 2004:116, s. 114).
Med utgångspunkt i betydelsen av ledarskapets utformning poängterade
utredaren också vikten av matchning, så att rätt rektor rekryterades till rätt
skola vid rätt tidpunkt.
Med utgångspunkt från mina slutsatser om betydelsen av hur
ledarskapet utformas, blir förmågan att rekrytera rätt rektor till rätt
skola vid rätt tidpunkt en viktig faktor för att skolorna ska klara de
nationella målen (SOU 2004:116, s. 117).
Med de rekommendationer avseende skolans ledarskap som presenteras i
betänkandet, kan det pedagogiska ledarskapet sägas representeras som ett
ledarskapsproblem. Ledning och framför allt ledarskap utgör centrala begrepp
i utredningsbetänkandet. Här beskrivs också det ömsesidiga förhållandet
mellan styrning och ledning.
Ingen styrning har förutsättningar att fungera om inte ledning och
ledarskap kan se till att den gör det. Ledarskapsforskningen må vara
spretig och mångdimensionell men detta är en punkt där alla
forskare är överens. Klarar inte ledningen av att sköta sitt uppdrag
kan en verksamhet i längden inte fungera (SOU 2004:116, s. 52).
Ledningen måste utöva ledarskap. Annars fungerar inte styrningen.
Om huvudmannen inte ser till att det finns en ledning som kan utöva
ledarskap kan styrningen inte fungera (SOU 2004:116, s. 54).
I utredningen om skolans ledningsstruktur gjordes skillnad mellan begreppen
ledning och ledarskap. Ledning definierades av utredningen som ”den aktivitet
som lokalt ska säkra att de mål som återfinns i olika styrdokument uppnås och
som har att redovisa hur verksamheten lyckas med detta” (SOU 2004:116, s.
42), medan ledarskap definierades som ”de insatser som görs och den
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påverkan som utövas för att utifrån en helhetssyn på organisationen skapa en
gemensam kunskap och förståelse av dess förutsättningar, dess syfte och
mening, dess mål, resultat och tillstånd samt om verksamhetens processer”
(SOU 2004:116, s. 43). I utredningen gjordes även en skillnad mellan
ledarskap och management, där management innebar planering, budgetering,
organisering, bemanning, uppföljning samt problemlösning. I en sådan
beskrivning handlade management om ”de verktyg som ledaren använder för
sin styrning av verksamheten” (SOU 2004:116, s. 47). Bakom denna
åtskillnad ligger antaganden om en dikotomi mellan chefsskap och ledarskap.
I betänkandet från utredningen om skolans ledningsstruktur presenterades
olika typer av ledarskap som inspirerat utredningen, bland annat
situationsbetingat ledarskap, transaktionellt och transformativt ledarskap,
relationellt ledarskap samt utmanande/utmanat ledarskap.
Två rapporter låg till grund för uppdraget till utredningen om skolans
ledningsstruktur. Den första var Skolverkets (1999) rapport från den nationella
kvalitetsgranskning som hade genomförts år 1998. Den andra var rapporten
”Lärande ledare” (Utbildningsdepartementet, 2001). Med hänvisning till dessa
rapporter beskrevs i utredningsbetänkandet (SOU 2004:116) det
framgångsrika ledarskapet. Ett sådant ledarskap kännetecknades av en rektor
som utövar ett ledarskap som samlar medarbetarna kring en gemensam
inriktning och inställning till sitt uppdrag. Ledningens arbete borde därmed
”fokuseras på direkt värdeskapande aktiviteter och förändringsarbete, med
utgångspunkt från skolans två huvuduppdrag” (SOU 2004:116, s. 123). Ett
annat kännetecken för ledningen av de framgångsrika skolorna som lyftes
fram, var ett meningsskapande ledarskap.
Ledarskapet i skolan har i hög grad en meningsskapande funktion.
Med detta menas att värdegrunden och resultatmålen är de två
element som tillsammans ger en tydlig mening i skolans arbete. I de
mest framgångsrika skolorna är det vanligen rektor som tar som sin
uppgift att se till att denna mening skapas, kommuniceras, uppfattas
och styr den enskilda skolans arbete (….) Sannolikt är det ett
meningsskapande ledarskap som pedagoger så ofta efterlyser när de
frågar efter ”pedagogiskt ledarskap” (SOU 2004:116, s. 98).
I betänkandet (SOU 2004:116) ville utredningen inte uttala sig om hur en
framgångsrik skolas ledarskap exakt borde utformas. Istället betonades hur
skolans ledarskap måste utformas utifrån den lokala kontext som skolan
befinner sig i.
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
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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 (SOU 2004:116, s.
115).
Däremot ansåg sig utredaren kunna presentera en mer generell inriktning på
det framgångsrika ledarskapet:
Ett ledarskap som uthålligt fokuserar på att samla hela skolans
inriktning och energi kring de ovannämnda sex faktorerna har stora
möjligheter att bidra till att skapa framgång för en skola. Jag finner
också att rektorer i framgångsrika skolor tar det som självklart att de
själva måste ha mycket god kontroll över ekonomin, ett av deras
viktigaste styrmedel (SOU 2004:116, s. 115).
De sex gemensamma faktorer, som ansågs känneteckna ledarskapet i de
framgångsrika skolorna var: ett aktivt och kontinuerligt arbete med skolans
uppdrag och värdegrund, en stark fokusering av elevernas individuella behov
och förutsättningar samt deras arbete och motivation, en stark
resultatorientering, engagemang i mål- och uppföljningsarbete och intresse av
att få sin verksamhet utvärderad, stora förväntningar på eleverna och slutligen
ett sammanhållet och aktivt utvecklingsarbete.
Antaganden om framgång utgör ett centralt nyckelbegrepp bakom denna
problemrepresentation. Framgångsrika skolor definierades av utredaren som
skolor i vilka eleverna når goda resultat.
Utredningen har som sin utgångspunkt att en framgångsrik skola är
en skola där eleverna når goda resultat (SOU 2004:116, s. 89).
I betänkandet beskrevs dock svårigheterna med att definiera vad som är en
framgångsrik skola och att det funnits en risk ”att begreppet ”framgångsrik
skola” helt enkelt kommer att stå för ”den skola som lyckats väl med sin
förmedling av teoretisk kunskap”” (SOU 2004:116, s. 91). Därför togs även
hänsyn till skolornas pedagogiska och sociala klimat som en del av
framgången30. Denna inställning konstaterades av utredaren hänga samman
Som en bakgrund till utredningen presenterades i betänkandet den forskning om skoleffekter som
bland annat Grosin (2002) och McNamara (1998) genomfört. I betänkandet drogs slutsatsen att det inte
är drag i organisationsstruktur eller ledningsstruktur som huvudsakligen är avgörande för en skolas
framgång. Istället presenterades sex faktorer som handlar om inställningen hos skolans medarbetare:
ett aktivt och ständigt pågående värdegrundsarbete, en stark fokusering på elevernas behov och
förutsättningar och deras arbete och motivation, en stark resultatorientering, ett engagemang i mål- och
uppföljningsarbete och intresse för att få sin verksamhet utvärderad, stora förväntningar på eleverna,
gemensamt arbete samt utveckling och ansvar.
30
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med ”den påverkan som utgår från ledarskapet” (SOU 2004:116, s. 97). Ett
ledarskap som fokuserar på ovanstående sex strategiska faktorer ”ökar
sannolikt möjligheten för skolan att bli framgångsrik” (SOU 2004:116, s. 97).
Även bakom denna problemrepresentation finner vi antaganden om en
dikotomi mellan tradition och förändring. Med beskrivningar av behovet av ett
nytt ledarskap, beskrevs hur skolans problem består i att gamla traditioner
hindrar en sådan utveckling.
Ett nytt ledarskap betyder att etablerade mönster i skolans värld
generellt, i en viss kommun eller i en viss skola till vissa delar måste
brytas. Detta torde vara en del av problemet. Diskussionerna är
väsentliga för att skapa de rätta förväntningarna hos uppdragsgivare
och intressenter och för att förflytta problemfokus. Sedan krävs
pionjärerna som gör det. Ett nytt ledarskap växer inte ur ingenting.
Men skolans jord har i det här avseendet hittills varit mager. Skolans
traditioner har ibland utpekats som det stora hindret. Under lång tid
har en kultur formats inom skolan som bestämmer ramarna för det
vi benämner rektorsuppdraget, vad detta innehåller eller inte bör
innehålla (SOU 2004:116, s. 38).
Det pedagogiska ledarskapet som ett utbildningsproblem
Utredningen om skolans ledningsstruktur föreslog att det statliga
utbildningsansvaret för rektorer borde begränsas till en kortare
befattningsutbildning ”kring lag, läroplaner, regel- och styrsystem” (SOU
2004:116, s. 125), i samband med att man som ny rektor tillträdde sin tjänst.
Därefter borde det sedan ske en löpande utveckling av rektorskompetensen,
utifrån varje enskild rektors förutsättningar och behov. I denna ledar- och
kompetensutveckling ansåg utredaren att marknadens möjligheter borde
utnyttjas bättre och att lärdomar borde kunna dras från andra branscher, till
exempel från sjukvården och näringslivet. Även om lösningen på problemet
med det pedagogiska ledarskapet inte i första hand föreslogs lösas genom en
akademisk utbildning, utan istället främst genom kompetensutveckling och
generell ledarutbildning, kan det pedagogiska ledarskapet också benämnas
som ett utbildningsproblem.
Det pedagogiska ledarskapet som ett organisationsproblem
Utredningen om skolans ledningsstruktur ansåg sig inte ha funnit några
vetenskapliga bevis för ett samband mellan framgång och skolornas interna
organisationsstruktur.
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 (SOU 2004:116, s. 116).
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I betänkandet presenterades hur en organisation med lärarlag med särskilt
utsedda ledare, med ett gemensamt ansvar för processutveckling och resultat,
skulle kunna skapa förutsättningar för ett minskat ledningsspann för rektor.
Utredaren föreslog också att de administrativa funktionerna behövde
utvecklas, framförallt på de kommunala skolorna.
Administrativa funktioner på främst kommunala skolor är ofta dåligt
tillgodosedda i jämförelse med fristående skolor, företag och
offentliga organisationer av motsvarande storlek och behöver därför
utvecklas (SOU 2004:116, s. 123).
Med dessa förslag kan det pedagogiska ledarskapet sägas representeras som
ett organisationsproblem.

9.11.2 Subjektifierande effekter
I utredningen om skolans ledningsstruktur sätts en hög och till och med
avgörande tilltro till skolans ledarskap. Även om rektor fortsatt konstrueras
som den effektiva professionella pedagogiska ledaren, träder samtidigt en ny
konstruktion av rektor som den framgångsrika pedagogiska ledaren fram.
Rektor som den effektiva och professionella pedagogiska ledaren
I det betänkande som utredningen om skolans ledningsstruktur publicerade,
betonades generella ledarskapsförmågor och rektorer jämfördes med
företagsledare i allmänhet.
En rektor i en medelstor svensk skola har ett ansvar och en
ekonomisk omslutning som motsvarar en VD i ett medelstort företag
(SOU 2004:116, s. 118).
En jämförelse gjordes även mellan skolans ledning och ledningen inom
näringslivet och hälso- och sjukvården, för att undersöka vad skolan skulle
kunna lära från dessa sektorer.
Som en effektiv professionell pedagogisk ledare förväntades rektor utifrån
sina tilldelade resurser leda sin skola mot största möjliga framgång. Rektor
förväntades inte bara ta sitt ansvar för de pedagogiska resultaten, utan också
för de ekonomiska. Ledarskapet för ekonomi och administration kunde inte
ställas mot ledarskapet för den pedagogiska verksamheten, ansåg utredaren.
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 (SOU 2004:116, s. 115).
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Hur prioriteringen mellan de tre områdena skulle göras, måste varje enskild
rektor professionellt bedöma.
Hur ledarskapet och administrationen ska fördelas och skötas är en
fråga för den enskilde rektorn. 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 (SOU 2004:116, s. 102).
I utredningsbetänkandet lyftes också rektors dubbla uppdrag fram.
Rektorn leder och styr andra, även dem som själva leder och styr,
samtidigt som rektorn själv blir ledd och styrd (SOU 2004:116, s.
25).
Rektor som den framgångsrika pedagogiska ledaren
Den framgångsrika pedagogiska ledaren förväntades på en konkurrensutsatt
marknad leda sin skola till framgång, vilket innebar en skola ”där eleverna når
goda resultat” (SOU 2004:116, s. 89). I betänkandet från utredningen om
skolans ledningsstruktur beskrevs svårigheterna med att definiera vad som är
en framgångsrik skola, tillsammans med risker ”att begreppet ”framgångsrik
skola” helt enkelt kommer att stå för ”den skola som lyckats väl med sin
förmedling av teoretisk kunskap” (SOU 2004:116, s. 91). Därför togs även
hänsyn till skolornas pedagogiska och sociala klimat, som en del av framgång,
vilket hänger samman med ”den påverkan som utgår från ledarskapet” (SOU
2004:116, s. 97).
Den framgångsrika pedagogiska ledaren förväntades ha en god kunskap om
skolans mål och kunna fokusera på värdeskapande aktiviteter och
förändringsarbete i sin ledning mot ökad måluppfyllelse.
Inställning och inriktning styrs primärt av hur ledarskapet utformas
(SOU 2004:116, s. 115).
Med höga förväntningar på rektor som pedagogisk ledare, tillsammans med
förslag på offentlig publicering av skolornas resultat och benchmarking,
ställdes höga krav på den enskilda rektorn. Utredningen om skolans
ledningsstruktur betonade rektorns ansvar, inte bara för de pedagogiska
resultaten, utan också för de ekonomiska. För att nå en framgångsrik skola
måste rektorerna ha en mycket god kontroll över ekonomin, vilket ansågs vara
”ett av deras viktigaste styrmedel” (SOU 2004:121, s. 115). Resultatet från
utredningen om skolans ledningsstruktur hade visat att framgångsrika
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skolledare inte uttryckte några problem avseende resurser eller att deras
administrativa börda var för stor.
Ingen av de framgångsrika skolornas rektorer klagade på bristande
resurser eller betungande administration, vilket dock var fallet i
kontrollskolorna (SOU 2004:121, s. 115).
De rektorer som inte presterade enligt förväntningarna, borde utkrävas ansvar.
Klarar inte rektorn av att hantera detta med god balans kan
lämpligheten för uppdraget som rektor ifrågasättas (SOU 2004:121,
s. 102).
På samma sätt som en skolas ekonomiska och pedagogiska resultat måste
följas upp och utvärderas, borde en utvärdering av skolans ledare göras,
menade utredaren. Betänkandet innehåller förslag på hur framgångsrika
rektorer som uppnår goda ekonomiska och pedagogiska resultat bör belönas,
medan olika sanktioner bör sättas in för de rektorer som inte anses hålla
måttet.
Lika viktigt som det är att utveckla relevanta och accepterade
metoder och instrument för att mäta skolornas resultat och
utveckling, är det att dessa mätningar kopplas till relevanta åtgärder
i kommunen och på den enskilda skolan. Det kan röra sig om
ändringar av ledningsstruktur, organisation och finansiella
förutsättningar
men
också
stöd-,
utvecklings-,
och
avvecklingsinsatser riktade till rektor eller skolchef samt individuell
lönesättning och belöningssystem kopplade till just skolornas
pedagogiska och ekonomiska resultat (SOU 2004:116, s. 119).

9.11.3 Sammanfattning
I utredningen om skolans ledningsstruktur representeras det pedagogiska
ledarskapet framför allt som ett styrnings- och ledarskapsproblem.
Antaganden om en dikotomi mellan central regelstyrning och mål- och
resultatstyrning, tillsammans med en dikotomi mellan tradition och förnyelse,
ligger bakom representationen av det pedagogiska ledarskapet som ett
styrningsproblem. Utredningen föreslår en ytterligare förstärkning av rektors
ansvar för att följa upp och utvärdera skolans resultat. Dessutom lämnades
förslag på hur skolornas resultat skulle publiceras offentligt, för att underlätta
för elever och föräldrar att välja skola. Framgång, ledning och ledarskap kan
ses som nyckelbegrepp i utredningen om skolans ledningsstruktur. Skolans
ledarskap och en skolas rektor ansågs ha en avgörande betydelse för en skolas
framgång och elevernas resultat. Bakom representationen av det pedagogiska
ledarskapet som ett ledarskapsproblem, finns antaganden om en dikotomi
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mellan chefsskap och ledarskap. Med förslag på andra lösningar för att lösa
problemet med skolans pedagogiska ledning, representeras det pedagogiska
ledarskapet också som både ett utbildningsproblem och ett
organisationsproblem. I utredningsbetänkandet kan vi se hur rektor fortsatt
konstrueras som den effektiva professionella pedagogiska ledaren, samtidigt
som en ny konstruktion framträder med den framgångsrika pedagogiska
ledaren. Den framgångsrika ledaren, som leder sin skola mot höga resultat, bör
belönas, medan de icke-framgångsrika bör bestraffas med sanktioner. Med
detta ges rektor ett i huvudsak eget individuellt ansvar för det pedagogiska
ledarskapet.
I detta kapitel har resultaten från avhandlingens två första frågeställningar
besvarats, genom att ställa tre av WPR-metodens analysfrågor till först
Rektorslyftets texter och därefter till de utvalda betänkandena från statliga
offentliga utredningar. I nästa kapitel kommer resultatet från avhandlingens
tredje frågeställning presenteras och diskuteras.
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Kapitel 10 – Förändringar och
stabiliteter i det pedagogiska
ledarskapets genealogi
Avhandlingens syfte bestod i att med policyförslaget om ett Rektorslyft som
en startpunkt, studera och analysera hur den pedagogiska ledaren konstrueras
diskursivt i offentliga utbildningspolitiska policytexter samt vilka förändringar
och stabiliteter som kan urskiljas i dessa diskursiva konstruktioner över tid och
hur dessa kan förstås och förklaras. För att besvara avhandlingens första
frågeställning: ”Hur konstrueras den pedagogiska ledaren diskursivt i
policyförslaget om ett Rektorslyft?” analyserades två policytexter, med
anknytning till Rektorslyftet, med hjälp av Baccis (1999, 2009) WPR-metod.
Med ett genalogiskt angreppssätt har sedan betänkanden från statliga
offentliga utredningar (SOU) från mitten av 1950-talet och fram till 2010-talet
analyserats, för att besvara avhandlingens andra frågeställning: ”Hur
konstrueras den pedagogiska ledaren diskursivt i utbildningspolitiska
policytexter från 1950-talet och fram till 2010-talet?”. Resultatet från dessa två
frågeställningar presenterades i föregående kapitel nio. I detta kapitel
presenteras och diskuteras resultatet från avhandlingens tredje frågeställning:
”Vilka förändringar och stabiliteter kan urskiljas i den diskursiva
konstruktionen av rektors pedagogiska ledarskap från 1950-talet och fram till
2010-talet och hur kan dessa förstås och förklaras?”.

10.1 Förändringar i den diskursiva konstruktionen
av rektors pedagogiska ledarskap
Första gången som det pedagogiska ledarskapet formulerades som ett problem
var i 1951 års skolstyrelseutrednings betänkande (SOU 1955:31). Vid denna
tidpunkt betraktades de akademiskt utbildade rektorerna, med traditioner från
läroverken, som de främsta bland lärarna och som undervisningsexperter.
Rektorerna hade en hög legitimitet, både på de egna skolorna och i det
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omgivande samhället. Med den pedagogiska ledningen som primäruppdrag,
konstruerades rektor diskursivt som den pedagogiska ledaren som primus.
Resultatet har därefter visat på både förändringar och stabiliteter i den
diskursiva konstruktionen av den pedagogiska ledaren över tid.
I de diskursiva konstruktionerna av den pedagogiska ledaren, från 1950-talet
och fram till 2010-talet, har sex diskursiva brytpunkter kunnat identifieras,
som ”specific points in time when key decisions were made, taking an issue in
a particular direction”, där vi också kunnat se att ”the problem representation
under scrutiny is contingent and hence susceptible to change” (Bacchi, 2009,
s. 10). Nedan följer en beskrivning av dessa brytpunkter, i kronologisk
ordning, samt hur dessa brytpunkter kan förklaras. Därefter redogörs för hur
en förändring avseende subjektspositionering utifrån ansvaret för det
pedagogiska ledarskapet skett över tid.

10.1.1 Diskursiva brytpunkter i det pedagogiska ledarskapets
genealogi
Den första diskursiva brytpunkten sker med 1961 års skoladministrativa
utredning.
Första brytpunkten - den rationella pedagogiska ledaren (SOU 1964:53)
Den första diskursiva brytpunkten som kan identifieras sker med den
diskursiva konstruktionen av rektor som den kvalificerade, men framför allt
rationella pedagogiska ledaren, som framträder i den skoladministrativa
utredningens betänkande (SOU 1964:53). Även om den tidigare
konstruktionen av den pedagogiska ledaren som primus till viss del
fortfarande lever kvar, bland annat genom att rektor som kvalificerad
pedagogisk ledare förväntades ha lärarerfarenhet och hög status, kan vi med
den påbörjade rekryteringen av rektorer från andra skolformer än läroverken
se en minskad betoning på rektorernas akademiska meriter. På 1970-talet kan
vi sedan se en fortsatt avakademisering av rektor som pedagogisk ledare,
vilket i samband med SIA-utredningen leder till en ny diskursiv brytpunkt.
Andra brytpunkten - den professionella pedagogiska ledaren (SOU
1974:53)
SIA-utredningens betänkande (SOU 1974:53) innebär en ny diskursiv
brytpunkt, när konstruktionen av den pedagogiska ledaren som primus
överges, till förmån för en diskursiv konstruktion av rektor som den
professionella pedagogiska ledaren. Fortfarande ses rektors pedagogiska
uppdrag som det mest betydelsefulla, men utifrån ett professionellt
förhållningssätt förväntades rektor inte längre göra skillnad mellan de
administrativa och pedagogiska arbetsuppgifterna. Alla uppgifter ansågs i
grunden vara pedagogiska. Denna diskursiva konstruktion återkommer sedan i
betänkandet från utredningen om kvinnligt skolledarskap (SOU 1980:18; SOU
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1980:19). En allt starkare betoning på rektors rättsliga ansvar som pedagogisk
ledare påbörjas därefter med styrningsberedningens betänkande på 1980-talet,
vilket leder till näst diskursiva brytpunkt.
Tredje brytpunkten - den juridiskt ansvariga pedagogiska ledaren (SOU
1988:20)
En tredje diskursiv brytpunkt finner vi i styrningsberedningens betänkande.
Nu förstärks konstruktionen av den professionella pedagogiska ledaren,
samtidigt som de ekonomiska arbetsuppgifterna på ett tydligt sätt lyfts in som
en viktig del av rektorernas pedagogiska arbetsuppgifter. Vi kan även se
tecken på hur den tidigare konstruktionen av den pedagogiska ledaren som
primus återigen synliggörs. Men framför allt är det genom införandet av
begreppet ”pedagogiskt ledningsansvar” och förslagen om att detta ansvar
formellt bör uttryckas i skolans styrdokument, som illustrerar denna diskursiva
brytpunkt när rektor konstrueras som den juridiskt ansvariga pedagogiska
ledaren.
Med införandet av rektors särskilda ansvar för att vara pedagogisk ledare i
skolans läroplan, Lpo 94, tydliggörs den diskursiva brytpunkten ytterligare.
Även i barnomsorg och skolakommitténs betänkande (SOU 1997:21) betonas
rektors juridiska ansvar för att vara pedagogisk ledare, samtidigt som den
diskursiva konstruktionen av rektor som professionell pedagogisk ledare
fortsatt lever kvar. Med en utvidgning av den professionella pedagogiska
ledaren, till att även omfatta ett effektivt pedagogiskt ledarskap, kan därefter
en ny diskursiv brytpunkt identifieras på 1990-talet.
Fjärde brytpunkten - den effektiva och professionella pedagogiska
ledaren (SOU 1997:121)
1995 års skolkommitté gör slutligen upp med den tidigare centrala
regelstyrningen och slår fast att skolans styrning nu är decentraliserad. Med en
förstärkt målstyrning och styrning genom resultat och utvärdering, utvidgas
den diskursiva konstruktionen av den professionella pedagogiska ledaren till
den effektiva pedagogiska ledaren, som utifrån tilldelade resurser förväntas
leda sin skola mot det bästa resultatet. Med de hänvisningar som
skolkommittén gör i sitt betänkande till läroplanens skrivning om rektors
ansvar för det pedagogiska ledarskapet, kan vi se en fortsatt konstruktion av
rektor som den juridiskt ansvariga pedagogiska ledaren. Med ett rättsligt och
tillbakasyftande juridiskt ansvar för det pedagogiska ledarskapet återfinns
denna diskursiva konstruktion även i 1995 års skollagskommittés betänkande
(SOU 2002:121). Här finner vi också genom en betoning på rektors
professionella ansvar en diskursiv konstruktion av rektor som den
professionella pedagogiska ledaren. Med allt högre förväntningar på den
pedagogiska ledaren tonar nu ytterligare en diskursiv brytpunkt fram.
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Femte brytpunkten - den framgångsrika pedagogiska ledaren (SOU
2004:116)
Även om rektor fortsatt konstrueras som den effektiva professionella
pedagogiska ledaren i betänkandet från utredningen om skolans
ledingsstruktur (SOU 2004:116), kan vi också se hur en tydlig diskursiv
konstruktion av rektor som den framgångsrika pedagogiska ledaren nu
synliggörs. En hög tilltro sätts till den framgångsrika pedagogiska ledaren,
som i konkurrens med andra skolor förväntas leda sin egen skola mot höga
resultat.
Den sista diskursiva brytpunkten som kan identifieras i det pedagogiska
ledarskapets genealogi sker i samband med Rektorslyftet. Med en
återakademisering av rektor som pedagogisk ledare konstrueras rektor nu som
den instruktiva pedagogiska ledaren.
Sjätte brytpunkten - den effektiva, framgångsrika och instruktiva
pedagogiska ledaren (Rektorslyftet)
I Rektorslyftets policytexter kunde vi se hur rektor diskursivt konstruerades
som den effektiva och framgångsrika, men också instruktiva pedagogiska
ledaren. Som pedagogisk ledare förväntas rektor ha goda kunskaper om
sådana faktorer som leder till framgångsrik undervisning och därmed också till
höga resultat. Som instruktiv pedagogiska ledare förväntas rektor genomföra
klassrumsbesök med ett instruktivt syfte, för att därefter ge lärarna
återkoppling och handledning, men också korrigera dem.
I nedanstående tabell sammanfattas de diskursiva brytpunkterna.
Tabell 5. De diskursiva brytpunkterna.
SOU 1964:53
SOU 1974:53
SOU 1988:20
SOU 1997:121
SOU 2004:116
Rektorslyftet

Diskursiva brytpunkter
Den rationella pedagogiska ledaren
Den professionella pedagogiska ledaren
Den juridiska pedagogiska ledaren
Den effektiva och professionella pedagogiska ledaren
Den framgångsrika pedagogiska ledaren
Den effektiva, framgångsrika och instruktiva pedagogiska
ledaren

10.1.2 Hur kan förändringarna i de diskursiva konstruktionerna
förstås och förklaras?
Konstruktionen av den pedagogiska ledaren har sin egen kontextuella historia
(Bacchi, 2009). Genom denna historia har specifika tidpunkter kunnat
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identifierats, när konstruktionen av den pedagogiska ledaren tagit en annan
riktning och därmed också kan anses ha varit särskilt motttaglig för
förändring. I studiens resultat har sex sådana diskursiva brytpunkter i det
pedagogiska ledarskapets genealogi identifierats. Vid dessa brytpunkter har
det således funnits möjligheter till överskridande och förnyelse, vilket kan
illustreras som ett policyfönster (Kingdon, 1984; Steiner-Khamsi, 2014).
De diskursiva förändringarna har skett i ett samspel med en social och
kulturell förändring, som samtidigt skett i en vidare kontext (Fairclough,
1992). Att den diskursiva konstruktionen av den pedagogiska ledaren ständig
står i relation till och påverkas av andra diskurser, kan tolkas i termer av
interdiskursivitet (Nordin, 2012). Vi finner också exempel på förändringar i
den diskursiva konstruktionen av den pedagogiska ledaren i termer av
intradiskursivitet, när innebörden av begrepp som till exempel effektivitet
förändrats över tid.
Policyströmmar som påverkansfaktor
Att den kvalificerade och rationella pedagogiska ledaren gör entré i den
skoladministrativa kommitténs betänkande (SOU 1964:53) kan ses mot
bakgrund av det stora förtroende som vid den här tiden fanns för ”a rational
management of society” (Oftedal Telhaug et al., 2006, s. 255). På ett rationellt
och teknokratiskt sätt ansågs samhälleliga problem kunna planeras bort
(Adolfsson, 2013). Teknik och vetenskaplighet betraktades som viktiga
beståndsdelar i den detaljerade planering, som skulle utföras med hjälp av
avancerade vetenskapliga och statistiska metoder. De offentliga
utredningarnas betänkanden är under den här tidsperioden fulla med
matematiska modeller och beräkningar. Tilltron till kunskap, sanning,
objektivitet, rationalitet, neutralitet och logik kan likställas med sådana
värderingar som vi idag refererar till som en ”rationell diskurs” (Oftedal
Telhaug et al., 2006). Det effektiva ledarskapet vid den här tiden innebar att
vara maximalt uppgiftsorienterad och att skapa förutsättningar för ett effektivt
genomförande av arbetsuppgifterna i syfte att nå maximal produktivitet
(Alvesson & Sveningsson, 2007).
Den professionella pedagogiska ledaren, som kännetecknar den andra
diskursiva brytpunkten, kan betraktas mot övergången till den målstyrning av
den svenska skolan, som också innebar en större lokal frihet. Den diskursiva
konstruktionen av den professionella pedagogiska ledaren kan illustreras med
Nestors (1993) definition31 av pedagogiskt ledarskap. Ökade krav ställdes på
skolan att bli en mer professionell organisation, vilket också bidrog till en
31
Nestor (1993) definierar pedagogiskt ledarskap som ”det inflytande en skolledare utövar i
förhållande till lärarna genom olika handlingar, som syftar till att påverka dem att utveckla
undervisningen i enlighet med de mål och riktlinjer som anges i läroplan och skollag” (s. 183).
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förändrad ledarskapssyn (Viggósson, 1998). För att kunna utföra sitt uppdrag
måste den professionella rektorn ha kunskap om den politiska styrningen och
politiska mål, såväl som professionell kunskap och kunskap om sitt uppdrag
(Aili & Nilsson, 2007). Grundläggande för professionstanken var att
välutbildade och erfarna yrkesgrupper inom den offentliga förvaltningen
skulle fatta autonoma32 beslut (Agevall, Jonnergård & Krantz, 2017;
Caspersen, 2007; Fredriksson, 2010). Professionens autonomi skulle då
grunda sig i att den ansågs ha en särskild kunskap och etik kopplat till ett
personligt ansvar.
Utvecklingen av professionstanken medförde en tendens till företräde för
generella ledarskapsförmågor, istället för expertkunskap. Konstruktionen av
den professionella pedagogiska ledaren kan ses mot bakgrund av en förändrad
ledarskapssyn (Ludvigsson, 2009). Denna förändring var en motreaktion på
scientific management33 och den moderna produktionsteknik som lett till att de
anställda förlorade inflytandet över sitt arbete och upplevde det som monotont
och meningslöst. Human relation-skolan, som nu gjorde sitt intåg, innebar en
ny syn på chefsrollen. Chefen skulle nu visa en större öppenhet mot de
anställda, visa omsorg om dem och lyssna på dem (Sveningsson & Alvesson,
2010). Det innebar ett humanistiskt ledarskapsideal, där ledaren förväntades
”vara en person som skapar goda relationer bland sina medarbetare i syfte att
förverkliga organisationens mål” (Berg, 1990, s. 118). Med detta nya,
managementorienterade ledarskapsideal, blev rektorernas främsta uppgift att
motivera sin personal att nå skolans mål.
Vid den tredje diskursiva brytpunkten kan vi se hur en jurifikation av rektors
ledningarbete påbörjas. På samma sätt som andra policyidéer, kan skolans
juridifikation ses i ljuset av en påverkan från den transnationella policyarenan
(Segerholm, 2014) och framför allt från en påverkan från EU (Blichner &
Molander, 2008). Denna globala trend med en ökad rättslig reglering och
förstärkt utvärdering och kontroll har vi kunnat se spår av inom den svenska
skolan, bland annat genom återinförandet av nationella skolinspektioner 34
(Carlbaum, 2012). Juridifikationen kan betraktas som en re-centralisering av
skolans styrning, där staten genom nya styrningstekniker både kan behålla och
stärka sin centrala makt (Lindgren, Hult, Segerholm & Rönnberg, 2012).
Autonomin syftar främst till hela professionen, med argumentet att endast professionen själv kunde
definiera och bedöma sina medlemmars kompetens och uppförande där självreglering kan ses som en
manifestation av denna kollektiva autonomi. Men autonomin kan också vara individuell och referera
till möjligheten att själv kunna kontrollera och planera sitt eget arbete (Caspersen, 2007).
33
Scientific Management-teorin grundades av Taylor och innebar att individerna i en organisation
skulle tränas och utvecklas så att de skulle kunna utföra sitt arbete så effektivt som möjligt utifrån sina
förmågor (Ludvigsson, 2009). Utifrån vetenskaplig noggrannhet och tidsstudier skulle arbetet kunna
utföras rationellt. Vetenskapen skulle också ligga till grund för en systematisk arbetsledning.
34
Skolverket genomförde år 1998 sin första kvalitetsgranskning med fokus på rektor.
32
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Från den fjärde brytpunkten, när rektor konstrueras som den effektiva
professionella pedagogiska ledaren, kan vi se en påverkan från den NPMdiskurs, som kännetecknas av ett fokus på prestation istället för resurser och
processer, behov av att kvantifiera resultat så att det blir mätbart och en
användning av marknadsmekanismer inom offentlig sektor (Wahlström, 2009;
Waldow, 2008). Att idéer och teorier vid den här tiden fanns, som handlade
om att offentlig verksamhet skulle kunna effektiviseras, genom att använda en
sådan styrning som man använder sig av i det privata näringslivet (Björklund,
Clark, Edin, Fredriksson & Krueger, 2005), finner vi exempel på i utredningen
om skolans ledningsstruktur (SOU 2004:116). Där beskrevs rektor som en
företagsledare i allmänhet och jämförelser gjordes med både sjukvården och
näringslivet, med syftet att ta lärdom av dessa verksamheter. Att det
pedagogiska ledarskapet under denna period betraktades som ett
ledarskapsproblem styrks av Svedberg (2000), som beskriver hur skolans
problem ofta framställs som just ett ledarskapsproblem. I utredningen om
skolans ledningsstruktur (SOU 2004:116) kan vi se ett inflytande från aktuella
ledarskapsteorier. Från 1990-talet utvecklades en ny ledarskapsorientering, där
ledaren betraktades som en central aktör, som förväntades definiera
organisationens uppdrag och riktning genom att formulera visioner och
strategier (Alvesson & Sveningsson, 2007; Sveningsson & Alvesson, 2010).
Centralt inom denna ledarskapsorientering är att man gör skillnad mellan
chefskap (management) och ledarskap, transaktionellt och transformativt35
ledarskap samt ett fokus på det karismatiska och/eller visionära ledarskapet.
De senaste årens förstärkta fokus på resultatmätningar, som påbörjas med den
femte diskursiva brytpunkten, kan betraktas mot bakgrund av den diskussion
som startade i England och USA på 1990-talet, när konkurrens från
Sydostasien blev alltmer påtaglig och internationella kunskapsmätningar,
framför allt i matematik, gav näring till debatten. Utbildningspolitiken blev
alltmer global och varje lands policymakare studerade transnationella
utbildningstrender, för att finna nya metoder för att öka sin konkurrenskraft i
den globala ekonomin (Day & Leithwood, 2006; Moos, 2003; Pettersson,
2008). De internationella kunskapsmätningarna gavs en funktion inom den
nationella utbildningspolitiken i sättet att tala om utbildning, där resultaten
från dessa satte gränser för hur utbildning tolkades och diskuterades
(Pettersson, 2008). Genom olika typer av tester, på både nationell och
internationell nivå, fanns en strävan efter att styra utbildningspraktiker mot
35
Det transaktionella ledarskapet syftade på ledare som bytte materiella villkor som lön och trygghet
mot lydnad och utförande av rutinuppgifter. Det transformativa ledarskapet däremot, handlade om att
skapa ett inspirerande och visionärt engagemang, särskilt i situationer med krav på förändring. I ett
karismatiskt och förändringsorienterat ledarskap framhölls betydelsen av att kommunicera visioner.
Här talade man också om vikten av teamwork, samarbete, kreativitet och lärande (Alvesson &
Sveningsson, 2007).
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”the values of the market” (Rizvi & Lingard, 2010, s. 116). På detta sätt
formade de internationella kunskapsmätningarna en politisk styrning av skolan
(Pettersson, 2008). Med marknadens ökade betydelse, från 1990-talet och
framåt, blev det också allt viktigare att kunna anpassa sig till de enskilda
kundernas önskemål (Wahlström, 2009; Waldow, 2008). Med införande av
fristående skolor och skolval började eleverna främst ses som konsumenter.
Både betänkandet från utredningen om skolans ledningsstruktur (SOU
2004:116) och Rektorslyftets policytexter (Prop. 2010/11:1; U2011/1195/S)
finner vi referenser till forskningen om framgångsrika 36 skolor och
hänvisningar till internationella jämförelser och kunskapsmätningar. Lundgren
(personlig kommunikation, 3 maj, 2015) beskriver hur den ändrade
skolpolitiken på 2000-talet kom att ändras mot en deprofessionalisering,
genom att styrningen alltmer riktades mot provresultat och mindre på mål och
måltolkning. ”Och därmed blev rektors ansvar mindre av pedagogisk ledning
och mer av administrativ art” (personlig kommunikation, 3 maj, 2015).
Med Rektorslyftet och den sjätte och sista diskursiva brytpunkten, kan vi se
exempel på hur referenser till internationella resultatmätningar och global
benchmarking explicit skrivs fram i de studerade policytexterna. Inlåningen
från den transnationella policyarenan sker därmed inte längre i tyshet
(Waldow, 2008).
På samma sätt som Ringarp och Waldow (2016)
argumenterar för, legitimeras policyförslaget om ett Rektorslyft genom
explicita hänvisningar till internationella policydokument.
I de textanalyser som genomförts kan vi se hur policyn om att rektor ska vara
en pedagogisk ledare varit mottaglig för påverkan från andra länder, vilket lett
till förändringar i den diskursiva konstruktionen av den pedagogiska ledaren.
Transnationell policypåverkan blir alltmer explicit
Att den diskursiva konstruktionen av den pedagogiska ledaren har påverkats
av den internationella diskursen finner vi flera exempel på i de studerade
Teorierna om framgångrika skolor har sin bakgrund i forskningen om effektiva skolor och skolans
betydelse för elevers lärande, som i sin tur har sitt ursprung i ”Coleman-rapporten” (Coleman et al.,
1966), vilken bland annat visade att skolan inte alls hade så stor betydelse för hur eleverna klarade sin
utbildning, som deras socioekonomiska bakgrund. En av de mest omfattande studierna om school
effectiveness genomfördes av Mortimore, Sammons, Stoll och Ecob (1988). Mc Namara (1999) följde
tio år senare ett projekt där skolledare samarbetade med en forskare för att förbättra elevernas resultat
med school effectiveness som utgångspunkt. De framgångsrika och effektiva skolorna ansågs dela ett
antal gemensamma karakteristika och forskningen om framgångsrika skolor syftade till att undersöka
och hitta dessa kännetecken. Kritik har riktats mot forskningen om framgångsrika och effektiva skolor.
En del av kritiken handlar främst om att de faktorer man kommit fram till som avgörande är för
generella och förutsätts fungera för alla skolor i alla länder och kulturer. En annan kritik handlar om att
framgångsfaktorerna anses vara för snäva och att de inte tar hänsyn till hela skolans uppdrag. Faktorer
som ansågs vara utmärkande för de framgångsrika skolorna är bland annat starkt ledarskap från rektorn
med en inriktning på skolans kunskapsmål, att rektorn är pedagogisk och didaktisk i sitt ledarskap och
att rektor är engagerad (Grosin, 2002).
36
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betänkandena. Även om det redan sedan 1950-talet funnits en tyst inlåning av
internationella policyidéer till Sverige (Waldow, 2008), kan vi över tid se hur
en förändring skett när explicita hänvisningar till internationell policy blivit
vanligare.
Från 1970-talet och framåt kan vi se hur svensk utbildningspolicy i allt högre
grad hämtat idéer och inspiration från den transnationella arenan. Från början
hämtades influenser främst från de nordiska länderna, England och USA, men
från 2000-talet har policytransfern blivit alltmer global och uttrycks också i
högre grad explicit i de utbildningspolitiska policytexterna. Ett sådant exempel
är de nyckeltexter som valdes ut för att analysera policyförslaget om ett
Rektorslyft. I dessa refererades till OECD-rapporten ”Improving Schoool
leadership” (Pont et al., 2008), där skolans ledarutveckling beskrevs som ett
pågående projekt. Därför föreslog OECD att varje land borde utveckla
särskilda fortbildningsprogram, för att mer erfarna skolledare skulle kunna
utvecklas i sitt ledarskap och kunna ”update their skills and keep up with new
developments” (Pont et al., 2008, s. 12).
Den skoladministrativa utredningens betänkande (SOU 1964:53) är det första
som explicit innehåller internationella hänvisningar. Här finns avsnitt som
behandlar skolledarorganisationen i andra länder och utbildning av skolledare
i utlandet. Jämförelser görs framför allt med Danmark, Finland och Norge,
men också Nederländerna, Västtyskland och USA. Den skoladministrativa
utredningen konstaterade dock att dessa länders skolorganisationer avviker så
mycket från svenska förhållanden att de ”ej torde kunna bedömas efter
likartade riktlinjer” (SOU 1964:53, s. 104). Att explicita internationella
referenser saknas i de tidigare betänkandena kan ses som exempel på den tysta
inlåning av utbildningspolitiska policys och det nationella självförtroende
avseende det svenska skolsystemet, som Waldow (2008) beskrivit. Exemplet
från den skoladministrativa utredningen visar att det framför allt är från de
nordiska länderna, Västeuropa och USA som den svenska utbildningspolitiken
under denna tidsperiod sökte influenser.
Att den reformering av svensk skola, som genomförts under 1970- och 80talet i syfte att nå en ökad demokratisering, skett under internationell
påverkan, finner vi både explicita och implicita exempel på i de statliga
utredningarna från denna tidsperiod. Påverkan skedde bland annat från den
politiska vänsterrörelsen, framför allt från USA, där bland annat frågor om
jämställdhet, klasskamp och progressiv pedagogik blev centrala frågor
(Oftedal Telhaug et al., 2006. I SIA-utredningen finns internationella
referenser till hur skolans arbetsmiljö utvecklats inte bara i Danmark, England
och USA, utan också i Östeuropa, vilket kan ses som ett tecken på 1970- och
1980-talets politiska strömningar. SIA-utredningen tog även upp socialt
relaterade elevsvårigheter och i detta sammanhang hänvisades till amerikansk
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forskning och till den så kallade ”Coleman-rapporten” (Coleman et al., 1966).
I slutet av 1970-talet tillsattes utredningen om kvinnliga skolledare, med
uppdraget att ta fram förslag på hur andelen kvinnliga skolledare skulle kunna
öka. Denna utredning kan ses som ett tidstypiskt uttryck för både nationella
och internationella politiska diskussioner om jämställdhet, inte bara inom
utbildningsområdet.
Vid läsningen av betänkandet från utredningen om skolans ledningsstruktur
(SOU 2004:16) och senare även i Rektorslyftets nyckeltexter, kan vi se hur
antalet explicita och implicita internationella referenser blir allt fler. Här finns
till exempel ett flertal referenser till internationell forskning om framgångsrika
skolor och skolsystem samt till internationella jämförelser. Att den
internationella påverkan som sker på det svenska skolsystemet, från till
exempel överstatliga organ som OECD och EU, från 1990-talet och framåt har
ökat, har i sin tur lett till att vi dag kan tala om en denationalisering av det
svenska skolväsendet (Jessop, 1997; Sundberg & Wahlström, 2012).
En policy för att legitimera statens styrning
Det finns flera exempel på att de diskursiva brytpunkterna som identifierats
kan kopplas samman med händelser som fungerar som ”marker for transition”
(Dean, 1992, s. 217). Förändringar i skolans styrning kan ses som exempel på
sådana förändringsmarkörer. Som policy kan därmed det pedagogiska
ledarskapet tolkas som ett verktyg för staten att legitimera och implementera
utbildningspolitiska styrningreformer, vilket då följer Svedbergs (2000)
argumentation för att det pedagogiska ledarskapet legitimerade statens
maktutövning genom läroplanen, när 1990-talets styrningsreformer skulle
genomföras.
I det pedagogiska ledarskapets genealogi kan vi se hur de diskursiva
brytpunkterna, från 1970-talet och framåt, hänger samman med förändringar i
skolans styrning. Vi kan här se hur det pedagogiska ledarskapet skrivs fram
som ett styrningsproblem, till exempel vid målstyrningens införande och de
senare årens ökade juridifikation. Skolans ökade juridifikation har under de
senaste åren lett till att rektors personliga juridiska ansvar som pedagogisk
ledare har förstärkts. Ett sådant exempel är när det både i 1999 års
skollagskommittés betänkande (SOU 2002:121) och i betänkandet från
utredningen om skolans ledningsstruktur (SOU 2004:16) refereras till
Skolverkets nationella kvalitetsgranskning av rektor, som genomfördes år
1998. I Rektorslyftets nyckeltexter refereras i sin tur till den kvalitetsgransning
som Skolinspektionen (2010) genomförde av rektor som pedagogisk ledare.
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Rapps (2001) argumentation för att även läroplanen (Lpo 94)37 kan betraktas
som ett verktyg för skolans juridiska styrning kan perspektiveras mot den
juridifikation som skedde av skolväsendet på 1990-talet. Novak (2018) har
studerat skolans juridifikation och beskriver ett skifte i styrningen av skolan
från government till governance.
Vid varje diskursiv brytpunkt finner vi i de studerade policytexterna en
spänning och dikotomi mellan tradition och förnyelse, där det tidigare
styrsystemet anses omodernt och dåligt fungerande och det nya som ett uttryck
för framtid och utveckling. Genom den underliggande dikotomi avseende
tradition och förändring, som ligger bakom det pedagogiska ledarskapet som
ett styrningsproblem vid de olika brytpunkterna, illustreras också det samspel
mellan förändring och stabilitet som kännetecknar den diskursiva
konstruktionen av den pedagogiska ledaren i samband med att en ny
styrningsreform ska införas. Att förändringar i skolans styrning kan ses som
förändringsmarkörer vid de diskursiva brytpunkterna, kan också betraktas
utifrån en transnationell påverkan. Även om explicita internationella
referenser saknas, som i till exempel styrningsberedningens betänkande (SOU
1988:20), har förändringarna i skolans styrsystem påverkats av det som skett
på den internationella arenan. På samma sätt som Ringarp och Waldow (2016)
argumenterar för, är det först i Rektorslyftets policytexter (efter den svenska
PISA-chocken år 2007) som explicita referenser till internationella
kunskapsmätningar och global benchmarking finns, vilket sedan kunnat
användas inom den svenska utbildningspolitiken för att legitimera policyn om
rektors pedagogiska ledarskap.
Att vara effektiv – intradiskursiv förändring över tid
Effektivitet utgör ett bakomliggande nyckelbegrepp, som över tid kan
identieras i de utbildningspolitiska nyckeltexter som studerats. Begreppet
effektivitet kan generellt översättas till det engelska begreppet effective, som
då syftar på en ekonomisk betydelse av måluppfyllelsen, där det handlar om
ett effektivt utnyttjande av resurser (Höög, 2015). I det engelska språket görs
även en skillnad mellan efficiency och effectiveness. Efficiency innebär att
uppnå det bästa möjliga resultatet utifrån givna resurser, det vill säga att vara
resurseffektiv (Rizvi & Lingard, 2010), medan effectiveness vanligen
uppfattas som att vara resultateffektiv.
I det pedagogiska ledarskapets genealogi kan vi se hur innebörden i
effektivitetsbegreppet förändrats över tid. Från betydelsen att vara
resultateffektiv har en förskjutning skett till att vara resurseffektiv. I den
Rapp (2001) hänvisar till att Lundgren utvecklade sin styrningsmodell utifrån Lgr 80
(Skolöverstyrelsen, 1980) och att uppdelningen mellan juridisk reglering och ideologisk styrning därför
inte direkt kan överföras till Lpo 94.
37
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skoladministrativa utredningens betänkande (SOU 1964:53) beskrivs till
exempel i diskussionen om rektorernas undervisningsskyldighet hur det antal
timmar som måste anslås för detta, ska ske ”på ett sådant sätt att det resulterar
i största möjliga effektiva arbete i skolans ledning” (SOU 1964:53, s. 114).
Effektivitetsbegreppet användes sedan av styrningsberedningen (SOU
1988:20) i betydelsen att skolans totala resurser skulle tas tillvara och
användas så att ”effektivast möjliga pedagogiska verksamhet med elevens
bästa i centrum kan bedrivas” (SOU 1988:20, s. 38). I utredningen om skolans
ledningsstruktur beskrivs hur ”en bra pedagogisk verksamhet ska förenas med
ett effektivt resursutnyttjande” (SOU 2004:116, s. 102). Slutligen finner vi
genom de internationella rapporter, som hänvisas till i förslaget om ett
Rektorslyft, exempel på explicita referenser till engelskans efficiency (Barber
& Mourshed, 2007). I detta sammanhang är det också viktigt att lyfta den
problematik som kan finnas när en översättning ska ske mellan två språk, där
det ena språket har en terminologi som omfattar flera begrepp och det andra
språket endast har ett.

10.1.3 En förskjutning av ansvar för det pedagogiska
ledarskapet
Resultatet från analyserna av de utbildningspolitiska policytexterna visade att
en förändring skett över tid, där ansvaret för det pedagogiska ledarskapet i allt
högre grad förskjutits till den enskilda rektorn.
På 1950-talet och 60-talet kunde vi se hur ansvaret för det pedagogiska
ledarskapet i huvudsak ansågs vara ett statligt ansvar. Med en statlig och
detaljerad regelstyrning ansågs tillräckliga förutsättningar finnas för att den
pedagogiska ledningen i god tid skulle kunna planeras, organiseras och
justeras vid behov. Med den konstruktion av den professionella pedagogiska
ledaren, som påbörjades i samband med SIA-utredningen på 1970-talet, kan vi
se hur en förskjutning från staten avseende ansvaret för skolans pedagogiska
ledning påbörjas. I styrningsberedningens betänkande (SOU 1988:20)
formulerades för första gången begreppet pedagogiskt ledningsansvar, med ett
tydligt juridiskt ansvar för rektor att vara en pedagogisk ledare. I skolans
läroplan från samma tid, Lpo 94, formulerades för första gången explicit i ett
av skolans styrdokument att rektor skulle ha ett särskilt ansvar för att vara en
pedagogisk ledare.
Från 1990-talet och framåt har vi kunnat se hur rektor i allt högre grad skrivits
fram som den juridiskt ansvariga pedagogiska ledaren. Med en ökad
juridifikation, tillsyn och kontroll har pressen på rektor ökat, bland annat
genom att juridifikationen kan ses som ”a process containing a legalistic
discourse, that has implications on how subjects view themselves and their
relationships to others” (Novak & Carlbaum, 2017, s. 686). Ett sådant exempel
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är 1995 års skolkommitté (SOU 1997:121), där det pedagogiska ledarskapet
representeras som ett legalitetsproblem (juridiskt ansvarighetsproblem) med
den föreslagna rättsliga regleringen av rektors ansvar som pedagogisk ledare.
Denna utveckling kan betraktas mot en allmän förskjutning mot ett allt större
fokus på individualiteten över tid, där den enskilda individen har getts ett allt
större ansvar för att på egen hand skapa sitt eget livsförlopp, sin egen
självrealisering och sin egen identitet, där samhälleliga strukturer och kulturer
fungerar som betydelsefulla socialiseringsagenter (Moos, 2003).
Som en underliggande förståelse av ansvarsförskjutningen över tid, från staten
till den enskilda rektorn, kan vi se hur en förändring av ansvarsbegreppet i
termer av intradiskursivitet har skett. I vardagligt tal hänger ansvarsutkrävande
samman med ansvar, vilket innebär att vara ansvarig för något. I en mer
teknisk och smalare betydelse, refererar ansvarsutkrävande till ”the duty to
present auditable accounts” (Biesta, 2004, s. 235). Från början handlade
ansvarsutkrävande enbart om ekonomisk dokumentation, medan den
nuvarande användningen av begreppet i ledningstermer handlar om plikten att
presentera ”auditable accounts of all of its activities” (Biesta, 2004, s. 235).
Inom utbildningsområdet handlade diskussionerna om ansvarsutkrävande i
början av 1980-talet främst om en professionell tolkning av begreppet. Som
professionell ansågs rektorerna ha ett eget ansvar mot sig själva som
profession, men också ett professionellt ansvar gentemot sina lärare, till elever
och föräldrar och till samhället i stort. Det skifte av innebörden av begreppet,
som sedan skedde på 1990-talet, till en mer teknisk betydelse, ska ses mot
bakgrund av den förändring som inte bara skedde inom utbildningssystemet,
utan inom hela den offentliga sektorn och det omgivande samhället. Med ett
ökat fokus på kundorientering, beslut som syftade till effektivitet och ett
konkurrenstänkande blev ansvarsutkrävande och kvalitetssäkring viktiga
verktyg. Biesta (2004) beskriver hur uppkomsten av ansvarsutkrävande i
denna bemärkelse ska förstås både mot bakgrunden av ideologiska
förändringar och ekonomiska händelser. Ansvarsutkrävandet kan som en följd
av detta resonemang ses som en förskjutning från en politiskt grundad relation
mellan staten och dess medborgare till en allt mer ekonomiskt motiverad
relation, där den ekonomiska relationen tagit över (Biesta, 2011). Den
ekonomiska relationen blir synlig på alla skolans nivåer, där skolan och
rektorn utkrävs ansvar av både staten och huvudmannen. Ett problem med
ansvarsutkrävande, som Wahlström (2009) pekar på, är att det alltid kommer
att finnas nya delar och aspekter av utbildningen som anses behöva
kontrolleras bättre. Därför ”genererar ansvarsutkrävandets logik ständigt nya
behov och förstärker den ekonomiskt genomsyrade relationen på alla nivåer i
utbildningssystemet” (Wahlström, 2009, s. 199).
Förskjutningen av ansvaret för det pedagogiska ledarskapet kan också
betraktas i ljuset av den försvagning av rektors legitimetet, som framför allt
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skett från 1970-talet och framåt. Från 1950-talet och fram till början av 2010talet finner vi exempel på hur rektorsämbetets status gradvis minskat. I början
av 1950-talet hade rektorerna en hög status, inte bara på den egna skolan, utan
också i hela samhället. Synen på rektorsämbetet utgick från läroverksrektorn
som ideal och på rektor som primus, som den främste. Den stora utbyggnaden
av skolväsendet, som skedde i samband med enhetskolereformen, krävde ett
stort antal nya rektorer. En ny kategori rektorer började därför rekryteras från
folkskolan, vilket ledde till en spänning och konkurrens mellan ett traditionellt
rektorsideal från läroverken och ett nytt, med traditioner från folkskolan. I
SIA-utredningens betänkande (SOU 1974:53) kan vi för första gången se hur
det pedagogiska ledarskapet representeras som ett legitimitetsproblem. Här
lyftes till exempel lärarnas stora autonomi fram som ett problem, eftersom
rektorerna ansågs sakna tillräckligt stor legitimitet för att kunna utöva en
pedagogisk ledning. I styrningsberedningens betänkande (SOU 1988:20),
beskrevs drygt tio år senare hur rektorernas legitimitet behövde stärkas
gentemot andra institutioner och förvaltningar. Styrningsberedningen föreslog
bland annat en precisering av rektorernas befogenheter och ansvarsområden. I
styrningsberedningens betänkande finns också antaganden om att det finns
rektorer som inte har tillräckliga kompetenser att vara pedagogiska ledare.
Därför föreslogs både en mer aktiv rekrytering av lämpliga skolledare och en
breddning av rekryteringsbasen till rektorstjänsterna. 1995 års skolkommitté
uttryckte i sitt betänkande ett tydligt misstroende mot och en bristande tillit till
skolan och dess pedagogiska ledare, vilket bland annat tar sig uttryck i förslag
på en ökad och förstärkt tillsyn och kontroll. Med utredningen om skolans
ledningsstruktur (SOU 2004:116) skärptes misstroendet mot skolans rektorer
ytterligare, med antaganden om att det fanns rektorer som presterade så dåligt
att de ibland till och med behövde avskedas.

10.2 Stabiliteter i den diskursiva konstruktionen av
rektors pedagogiska ledarskap
Resultatet av policyanalysen har visat hur den diskursiva konstruktionen av
rektor som pedagogisk ledare har påverkats av olika samhällsförändringar och
politiska strömningar och därefter förändrats. Men det finns också exempel på
reproduktion och repetition utan diskursiv förändring i det pedagogiska
ledarskapets genealogi. Nedan följer en redogörelse av stabiliteter i
konstruktionen av den pedagogiska ledaren över tid samt hur dessa kan
förklaras.

10.2.1 Det pedagogiska ledarskapet som ”sound bite”
Att rektors pedagogiska ledning ansetts vara det viktigaste i en rektors
uppdrag har repeterats om och om igen från 1950-talet och framåt, som en
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”sound bite”. I samma anda har Svedberg (2000) beskrivit hur det
pedagogiska ledarskapet upprepats som en besvärjelse eller som ett mantra.
1951 års skolberedning lyfte i sitt betänkande (SOU 1955:31) fram skolans
pedagogiska ledning som en primäruppgift och den efterföljande
skolberedningen diskuterade hur de administrativa arbetsuppgifterna inte
skulle tillåtas ”undanskymma hans viktiga uppgift att vara pedagogisk ledare”
(SOU 1961:30, s. 147). På samma tema beskrev den skoladministrativa
utredningen på 1960-talet att ”om rektor skall vara en i första hand pedagogisk
ledare är nu rådande fördelning av rektors arbete på pedagogiska och
organisatoriskt-administrativa uppgifter otillfredsställande” (SOU 1964:53, s.
77). Även i styrningsberedningens och 1995 års skolkommittés betänkanden
finner vi exempel på hur det pedagogiska ledarskapet som rektorns primära
uppgift repeteras.
Skollagen och läroplanerna betonar rektorns pedagogiska roll (SOU
1997:121, s. 156).
Slutligen slår också Rektorslyftets policytexter fast det pedagogiska
ledarskapets betydelse.
Det pedagogiska ledarskapet är viktigt och av stor betydelse för hur
framgångsrik en skola är (U2011/1195/S, s. 2).

10.2.2 Reproduktionen av den pedagogiska ledaren som primus
Även om vi genom SIA-utredningens betänkande (SOU 1974:53) finner en
diskursiv brytpunkt, med ett avståndstagande från primus inte pares-principen,
kan vi ändå se tecken på hur den diskursiva konstruktionen av den
pedagogiska ledaren som primus i viss utsträckning fortsatt lever kvar. I
styrningsberedningens betänkande (SOU 1988:20) beskrivs till exempel hur
en rektor måste ges möjligheter att kunna påverka lärarnas arbete. Genom att
stödja, stimulera, entusiasmera och även korrigera lärarna skulle rektor på så
sätt kunna utveckla och leda sin skola mot målen. Styrningsberedningen
betonade också hur rektor, på samma sätt som Viggósson (1998) sett i sin
forskning, skulle utöva ledningen så nära verksamhetens om möjligt, för att ha
bättre förutsättningar att påverka lärarna och undervisningen.
Styrningsberedningen lyfte också fram hur rektor, genom god status och
tyngd, skulle hävda skolans intressen i det omgivande samhället. När den
diskursiva konstruktionen av rektor som instruktiv pedagogisk ledare
introduceras i Rektorslyftets policytexter, kan detta tolkas som en
reproduktion av den tidigare diskursiva konstruktionen av den pedagogiska
ledaren som primus. Förväntningarna på att den pedagogiska ledaren ska
utöva ett instruktivt ledarskap finner vi också i de senare årens forskning om
det pedagogiska ledarskapet (Leo, 2015; Svedberg, 2016; Törnsén, 2009;
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Törnsén & Ärlestig, 2014) och i Skolinspektionens (2010)
kvalitetsgranskning. Denna reproduktion av den pedagogiska ledaren som
primus kan sägas visa ”att tidens pendel ständigt är i rörelse och att saker som
förlorat i betydelse åter vinner mark igen” (Forssten Seiser, 2017, s. 67), när
rektorer ”än en gång skrivits fram i styrdokumenten på ett sätt som känns igen
från tidigare milstolpar i uppdragets historia, som till exempel utifrån primus
inter pares-tesen?” (Forssten Seiser, 2017, s. 70).

10.2.3 Problemen består, men lösningarna förändras
Resultatet från analysen av de utbildningspolitiska policytexterna visade hur
vissa problem repeteras över tid, även om lösningsförslagen varierar. Dessa
problemrepresentationer, med sina bakomliggande förutsättningar och
antaganden, har i sin tur haft en påverkan på den diskursiva konstruktionen av
den pedagogiska ledaren över tid, med stabilitet som effekt. Både den reella
bristen på pedagogiska ledare och rektorernas brist på tid för det pedagogiska
ledarskapet har varit sådana återkommande teman i de studerade
policytexterna. Även bristen på utbildning är ett problem som repeterats.
Bristen på pedagogiska ledare
Med enhetsskolereformen och 1950- och 1960-talets stora utbyggnad av den
svenska grundskolan, var behovet att rekrytera nya rektorer stort. 1951 års
skolstyrelseutredning föreslog därför flera organisatoriska lösningar, för att
säkra tillgången till pedagogiska ledare. Den senare SIA-utredningen (SOU
1974:53) argumenterade för att det borde finnas andra personalgrupper, med
erfarenhet från arbete med barn och ungdomar, som borde kunna ges
möjlighet att bli skolledare. Dessutom ansåg SIA-utredningen att andelen
kvinnliga skolledare var alltför låg. Några år senare fick en särskild utredning i
uppdrag att arbeta fram förslag på hur andelen kvinnliga skolledare skulle
kunna öka, men också hur fler skolledare generellt skulle kunna rekryteras till
den svenska grundskolan. Bakom dessa antaganden kan vi ana en brist på
pedagogiska ledare i grundskolan på 1970- och 1980-talet. Liknande
resonemang finner vi också i utredningen om skolans ledningsstrukturs
betänkande.
Sannolikt behöver kommunerna bredda rekryteringsbasen till
rektorstjänster utanför lärarkåren för att klara denna uppgift, inte
minst i skenet av framtida pensionsavgångar bland rektorer och
lärare (SOU 2004:116, s. 177).
Bristen på tid
Ett annat problem som repeterats i policytexterna, är bristen på tid för det
pedagogiska ledarskapet. Bristen på tid för det pedagogiska ledarskapet lyfts
även fram av forskare (Jarl, 2013; Svedberg, 2000). Bakom problemet med att
tiden inte räcker till för det pedagogiska ledarskapet ligger främst antaganden
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om en dikotomi och ett spänningsförhållande
administrativa arbetsuppgifter och de pedagogiska.

mellan

rektorernas

Det var med enhetsskolereformen på 1950-talet, som rektorernas
administrativa och förvaltande arbetsuppgifter började öka (Lundgren, 1986).
Vi kan i de studerade utredningsbetänkandena från denna tid (SOU 1955:31;
SOU 1961:30; SOU 1964:53) också se hur dikotomin mellan de
administrativa och pedagogiska arbetsuppgifterna explicit skrivs fram,
tillsammans med en representation av det pedagogiska ledarskapet som ett
arbetsmiljöproblem. Även om denna dikotomi sedan inte tydligt lyfts fram i
policytexterna från 1970-talet och framåt (när rektor konstrueras som den
professionella pedagogiska ledaren), kan vi ändå i viss mån se hur detta
spänningsförhållande fortsatt lever kvar och reproduceras över tid. Ett
exempel på det är styrningsberedningen, som i sitt betänkande (SOU 1988:20)
explicit skriver fram konkurrensen mellan de administrativa och pedagogiska
uppgifterna.
Förslagen på lösningarna för att lösa problemet md rektorernas brist på tid för
det pedagogiska ledarskapet har varierat. Fram till SIA-utredningen föreslogs i
huvudsak organisatoriska lösningar för att lösa problemet. Med SIAutredningen och konstruktionen av rektor som den professionella pedagogiska
ledaren föreslogs problemet lösas genom att betrakta de administrativa
arbetsuppgifterna som en del av de pedagogiska. Istället handlade det om
rektorernas förmåga att göra professionella pedagogiska bedömningar.
Bristen på utbildning
I Rektorslyftets policytexter lyftes det pedagogiska ledarskapet fram som ett
utbildningsproblem. Denna problemrepresentation har sedan återkommit i de
studerade nyckeltexterna och kan därmed ses som en reproduktion över tid.
Förslagen på hur utbildning skulle kunna utgöra en lösning på problemet har
dock varierat.
Med konstruktionen av den pedagogiska ledaren som primus, som enligt
tradition levde kvar från läroverken på 1950- och 1960-talet, förväntades
rektor som den främste och som undervisningsexpert ha en hög akademisk
utbildning. Utifrån sin undervisningsskyldighet skulle rektorn dessutom ha
”rätt” utbildning. Med grundskolans införande ökade kravet på rektorns
arbetsledande förmåga. I 1957 års skolberednings betänkande (SOU 1961:30)
föreslogs därför, på samma sätt som inom andra verksamhetsområden och
inom näringslivet, särskilda skolledarkurser för redan utsedda rektorer. Ett av
den skoladministrativa utredningens uppdrag omfattade till exempel en
undersökning av hur en fortbildning för rektorer skulle kunna genomföras, för
att bättre kunna leda skolans organisatoriska och pedagogiska
utvecklingsarbete. Den fortbildning som senare presenterades i
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utredningsbetänkandet (SOU 1964:53), föreslogs organiseras som en tvådelad
kursverksamhet. Den första delen föreslogs innehålla en rent pedagogisk
fortbildning, medan den andra skulle vara praktisk-administrativ.
På 1970-talet betonades i SIA-utredningen den delen av ledningsarbetet, som
omfattade personalledning och administrativt arbete. De flesta rektorer ansågs
dock sakna utbildning för dessa uppgifter, eftersom skolans reguljära
ledarutbildning inte i tillräckligt hög grad ansågs omfatta dessa delar. Därför
föreslog SIA-utredningen en utbyggd grundläggande skolledarutbildning, som
skulle ge rektorerna kunskaper och färdigheter i personalledning och
administration. En fortsatt regelbunden fortbildning inom dessa områden
föreslogs också. Med SIA-utredningens avståndstagande från rektor som
primus och med introduktionen av en ny syn på rektorsrollen samt en
diskursiv konstruktion av rektor som den professionella pedagogisk ledaren,
kan en avakademisering av rektor sägas ha skett. En rektors kompetens
definierades inte längre utifrån akademiska meriter och det var inte längre
nödvändigt att rektor hade lärarutbildning.
I styrningsberedningens betänkande (SOU 1988:20) beskrevs vid slutet av
1980-talet hur rektorernas professionalism både måste breddas och fördjupas.
Nya skolledare skulle till viss del kunna ges en sådan breddning och
fördjupning i sin skolledarutbildning, medan den för mer erfarna rektorer
skulle kunna bedrivas som kompletterings- och påbyggnadsutbildningar som
anordnades av till exempel högskolor. Med betoning på generella
ledarskapsförmågor och professionalitet lyfte utredningen om skolans
ledningsstruktur (SOU 2004:16) fram behovet av en individuell och
kontinuerlig utveckling av rektorskompetensen, grundad på varje rektors
förutsättningar och behov. Här borde marknadens utbud av ledar- och
kompetensutveckling kunna utnyttjas och lärdomar dras från andra
verksamhetsområden och från näringslivet, ansåg utredaren.
Med förslaget på den akademiska fortbildningen Rektorslyftet, tillsammans
med konstruktionen av den instruktiva pedagogiska ledaren som expert på
undervisning, kan vi på 2010-talet se tecken på en återakademisering av rektor
som pedagogisk ledare.
Även forskningen har belyst det pedagogiska ledarskapet som ett
utbildningsproblem (Jarl, 2013; Svedberg, 2000). Ett fokus på att vara en
instruktiv pedagogisk ledare, menar Leo (2015) leder till sådana normer
avseende det pedagogiska ledarskapet som betonar utvecklandet av
akademiskt kapital. Sådana professionella normer kan tolkas som en
återakademisering av rektors pedagogiska ledarskap. Denna förändring kan
ses som ett uttryck för interdiskursivitet och transnationellt inflytande, då den
pedagogiska ledarskapsdiskursen varit öppen för en påverkan från de
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internationella policytrender som explicit uttrycks i globala benchmarkingrapporter, från till exempel OECD.

10.2.4 Hur kan stabiliteterna i konstruktionen av den
pedagogiska ledaren förstås och förklaras?
Att skolan tillsammans med rektorsämbetet betraktas som en institution,
kännetecknad av stabilitet och trögrörlighet, innebär att individers handlande
inom skolan kommer att präglas av de värderingar, normer och traditioner som
över tid återskapats och etablerats genom skolans egen historia och
institutionella minne. Den diskursiva konstruktionen av den pedagogiska
ledaren påverkas av skolans strukturer, vilket i sin tur kommer att bidra till en
stabilitet i talet om den pedagogiska ledaren. Synen på rektor och hur rektor
ska utöva sitt uppdrag påverkas av hur rektorsämbetet har betraktats historiskt,
vilket innebär att strategier och handlande som kommer ”underifrån”, till
exempel från rektorerna själva och skolans egen lokala praktik, kommer att bli
konstituerande, snarare än utgöra ett motstånd eller en anpassning till nya
statliga policys eller reformprogram (Bacchi, 2009).
Strukturer som möjlighetsvillkor
I skolans ömsesidiga samspel, där rektor kan betraktas som både struktur och
aktör, kommer strukturerna att påverka de enskilda rektorerna, samtidigt som
rektorerna i sin tur kommer att bidra till att både vidmakthålla och förändra
strukturerna. Denna strukturella påverkan på konstruktionen av den
pedagogiska ledaren kan främst tolkas vara något som delvis ligger utanför
den enskilda rektorns kontroll (Skott, 2009; Rothstein, 1988). Men även om
skolans strukturer kan betraktas som begränsande, utgör de ändå en plattform
för individuell kapacitet (Rothstein, 1988; Lundquist, 1984).
Hence, it is possible to accept that we as political subjects are
constituted within discourses while retaining a space for political
”agency” (Bacchi, 2009, s. 42).
Samtidigt som policydiskursen producerar den pedagogiska ledaren som ett
specifikt subjekt, skapar den också möjligheter till överskridande och
förändring. Rektor kommer därför ha ett visst handlingsutrymme inom ramen
för den diskursiva konstruktionen av den pedagogiska ledaren (Ball, Maguire
& Braun, 2012). Berg (2011) beskriver detta handlingsutrymme i termer av
frirumserövrande.
I resultatet har vi kunnat se en föränderlighet i de diskursiva konstruktionerna
av den pedagogiska ledaren över tid. Nya diskursiva konstruktioner har trätt
fram, medan andra försvagats och försvunnit. Vi har också sett att det finns
konstruktioner som reproduceras och lever kvar, vid sidan av nya diskursiva
konstruktioner, vilket i sin tur leder till att tolkningsutrymmet för det som kan
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anses vara vedertaget att lägga i det pedagogiska ledarskapets mening
utvidgas. Ett sådant exempel är Skolinspektionens (2010) definition av det
pedagogiska ledarskapet, som lämnar ett stort utrymme för tolkning av det
pedagogiska ledarskapets innebörd.

10.3 Sammanfattning
I resultatet från det pedagogiska ledarskapets genealogi, har vi kunnat se
exempel på både förändring och stabilitet. Bland annat har vi kunnat se hur
den diskursiva konstruktionen av den pedagogiska ledaren förändrats över tid.
I de diskursiva konstruktionerna av den pedagogiska ledaren har sex
diskursiva brytpunkter identifierats, när den diskursiva konstruktionen av den
pedagogiska ledaren förändrats och tagit en ny riktning. Dessa brytpunkter
hänger nära samman med förändringar i skolans styrning och kan därför bland
annat förklaras med att det pedagogiska ledarskapet används som ett verktyg
för staten att legitimera nya styrningsreformer.
Olika policyströmmar, både nationella och transnationella, kan förklara
förändringar i de diskursiva konstruktionerna, tillsammans med
intradiskursiva förändringar av betydelsebärande nyckelbegrepp, som till
exempel effektivitet. I detta kapitel har även redogjorts för den förskjutning av
ansvar som skett, avseende det pedagogiska ledarskapet, från staten till den
enskilda rektorn. Kapitlet avslutades med en redogörelse för de stabiliteter
som kunnat identifieras i det pedagogiska ledarskapets genealogi. Exempel på
sådana stabiliteter är repetitionen av det pedagogiska ledarskapet som det
viktigaste i rektorns uppdrag och reproduktionen av den pedagogiska ledaren
som primus. Dessa stabiliteter kan främst förklaras med den påverkan som
sker från skolans strukturer och dess institutionella minne.
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Kapitel 11 – Avslutande reflektion
I denna avhandling har en policyanalys av rektors pedagogiska ledarskap
genomförts, utifrån en övergripande läroplansteoretisk och kritiskt tolkande
ansats. Med Bacchis (1999, 2009) WPR-metod och genealogin, har den
diskursiva konstruktionen av den pedagogiska ledaren i Rektorslyftet och
statliga offentliga utredningar från 1950-talet och fram till 2010-talet studerats
och analyserats. Resultatet visade att konstruktionen av rektor som pedagogisk
ledare har förändrats över tid och att sex diskursiva brytpunkter kan
identifieras, från 1950-talet och fram till policyförslaget om ett Rektorslyft.
Dessa brytpunkter hänger nära samman med förändringar i skolans styrning
och det pedagogiska ledarskapet kan därmed betraktas som en policy för att
legitimera utbildningspolitiska styrningsreformer. En förskjutning av ansvar
för det pedagogiska ledarskapet har skett över tid, till ett allt större personligt
ansvar för den enskilda rektorn. Det är inte bara externa påverkansfaktorer
från den allmänna samhällsutvecklingen som kan förklara förändringarna i
konstruktionen av den pedagogiska ledaren. Även policyströmmar, både från
den nationella och internationella arenan, påverkar det pedagogiska
ledarskapets föränderlighet.
Studiens resultat har även visat på stabiliteter i det pedagogiska ledarskapets
genealogi. Att det pedagogiska ledarskapet är det viktigaste i en rektors
uppdrag, repeteras. Den diskursiva konstruktionen av den pedagogiska ledaren
som primus, med traditioner från 1800-talets läroverk, som kan identifieras på
1950- och 1960-talet, reproduceras över tid. Även om vissa problem med det
pedagogiska ledarskapet repeteras, varierar lösningarna. Ett sådant problem är
rektors ständiga brist på tid för det pedagogiska ledarskapet, vilket bygger på
en dikotomi och en konkurrens mellan rektors administrativa arbetsuppgifter
och de pedagogiska. Ett annat exempel är det pedagogiska ledarskapet som ett
utbildningsproblem. Dessa stabiliteter i det pedagogiska ledarskapet kan
förklaras av en påverkan från skolans strukturer, eftersom rektorerna som
pedagogiska ledare agerar utifrån hur rektorsämbetet betraktats historiskt och
utifrån skolans traditioner och institutionella minne.
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11.1 Teori- och metodreflektion
Valet av teoretiska och metodologiska utgångspunkter får konsekvenser både
för en studies genomförande och dess resultat. Nedan kommer en diskussion
avseende studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkter och
avgränsningar att föras.

11.1.1 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter och
avgränsningar
Genom att betrakta rektors pedagogiska ledarskap som en policy och som en
diskursiv konstruktion, riktades intresset mot de sätt på vilket språket och
diskursen, inte bara sätter gränser för talet om den pedagogiska ledaren, utan
också
skapar tolknings- och handlingsutrymme.
Avhandlingens
läroplansteoretiska inramning har bidragit till att belysa den omgivande
kontextens och historiens betydelse för konstruktionen av den pedagogiska
ledaren samt förändringar och stabiliteter i denna konstruktion. Med en kritiskt
tolkande ansats har policyn att rektor ska vara en pedagogisk ledare kunnat
analyseras kritiskt, som en diskursiv konstruktion med utgångspunkt i
utbildningspolitiska policytexter. Avhandlingens forskningsintresse har främst
riktats mot talet om det pedagogiska ledarskapet och hur den pedagogiska
ledaren konstrueras diskursivt. I avhandlingen har en kritisk hållning intagits
till förståelsen av rektors pedagogiska ledarskap, vilket innebär att någon sann
och en gång för alla gällande definition av rektors pedagogiska ledarskap inte
fastställts.
Något som kan problematiseras i avhandlingen är balansen mellan det
generella och det specifika. Avhandlingens syfte var att studera och analysera
hur den pedagogiska ledaren konstrueras diskursivt i offentliga
utbildningspolitiska policytexter samt vilka förändringar och stabiliteter som
kan urskiljas i dessa diskursiva konstruktioner över tid samt hur dessa kan
förstås och förklaras. Med ett fokus på att illustrera begreppets teoretiska och
empiriska innebörd, lades tyngdpunkten mot ett bredare och generellt
perspektiv, snarare än ett specifikt. Å andra sidan har forskningsintresset i
avhandlingen riktats mot den specifika policyn att rektor ska vara en
pedagogisk ledare. Ball (1993) pekar på risker med att studera och analysera
endast en enda policy. Andra policys och texter som cirkulerar kring den
policy som studeras kan då till exempel lätt glömmas bort. Sådana policys kan
både hämma, motsäga och konkurrera med och/eller ha inflytande över
policyn om det pedagogiska ledarskapet. Det finns också en risk när en enskild
policy studeras, att det generella perspektivet ställs på undantag.
Den kritiska policyanalys som genomförts i avhandlingen omfattar endast ett
utsnitt och en del av policyprocessen. Det kan då problematiseras att
forskningsinresset inte riktats mot övriga delar av policyprocessen, till
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exempel hur policyn formulerats och vilka aktörer som haft inflytande över
denna formulering och på vilket sätt. Forskningsintresset har inte heller riktats
mot rektorernas pedagogiska ledarskapspraktik, det vill säga hur policyn
genomförs.
Kritik kan även riktas mot att maktperspektivet tonats ner. I avhandlingen har
konstaterats att olika policyaktörer har inflytande över talet om det
pedagogiska ledarskapet, men en avgränsning har gjorts att inte specifikt
studera hur denna påverkan sker. Konkurrensen och kampen mellan olika
diskurser har inte heller studerats. Även om diskursernas inflytande är stort,
görs ett ställningstagande i avhandlingen att det inom diskursernas
begränsningar också finns utrymme för handling och överskridande.
Med WPR-metoden har inte bara det pedagogiska ledarskapets
problemrepresentationer kunnat belysas, utan också deras bakomliggande
förutsättningar och antaganden. WPR-metoden har även bidragit till att lyfta
fram hur skolans styrning går till och vilka subjektifierande effekter det får för
rektor som pedagogisk ledare. Eftersom avhandlingens policyanalys främst
haft blicken riktad mot policyns subjektifierande effekter kan kritik riktas mot
att andra typer av effekter lämnats åt sidan och inte synliggjorts, till exempel
materiella effekter.

11.1.2 De utvalda texterna
Genom att avhandlingens empiri omfattat policytexter som formulerats över
tid, har både förändringar och stabiliteter i konstruktionen av den pedagogiska
ledaren kunnat identifieras.
I skolans mångfald finns variationer men också en stabilitet. I denna
komplexa verksamhet återupprepas ständigt samma ting lika väl
som nya moment hela tiden tillförs. För att förstå huvuddragen i
denna verksamhet måste vi kunna identifiera såväl det generella som
det unika och det stabila lika väl som det som förändras (Lundgren,
1986, s. 120).
I avhandlingens empiri ingick utbildningspolitiska offentliga policytexter,
främst betänkanden från statliga utredningar. Dessa texter har möjliggjort en
viss förståelse av rektors pedagogiska ledarskap. Genom att lyfta in
policytexter från till exempel andra institutioner och organisationer, skulle
även andra policyaktörers tolkningar av det pedagogiska ledarskapet kunnat
synliggöras och andra policyaktörers inflytande på policydiskursen kunnat
studeras och tydliggöras.
Även tidsaspekterna i avhandlingen kan problematiseras. Hur stabil eller
föränderlig en diskursiv konstruktion till exempel är, råder det med all
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säkerhet oenighet kring. Med stöd i teori och tidigare forskning kan ändå
argument föras fram att avhandlingens tidsaspekter både kan anses vara
rimliga och trovärdiga. Det är även viktigt i sammanhanget att notera att de
statliga utredningar, vars betänkanden i huvudsak utgör avhandlingens empiri,
ofta pågick under flera år, men att analyserna genomförts med utgångspunkt i
betänkandenas publiceringsår.

11.1.3 Efter Rektorslyftet
Med Rektorslyftet som startpunkt på avhandlingens kritiska policyanalys har
en avgränsning gjorts att studera utbildningspolitiska policytexter fram till år
2011. Efter denna tidpunkt har fem nya betänkanden från statliga offentliga
utredningar publicerats, som innehåller textavsnitt om rektors pedagogiska
ledarskap. Dessa har inte analyserats i avhandlingen, men förtjänar ändå att
lyftas fram. Nedan följer en kort presentation av dessa betänkanden:
Det tar tid – om effekter av skolpolitiska reformer (SOU 2013:30)
På våren år 2012 gavs en särskild utredare i uppdrag att göra en bedömning av
när de utbildningspolitiska åtgärder som hade vidtagits fem år tidigare för att
höja kunskapsnivån och öka måluppfyllelsen i grundskolan, skulle börja ge
effekter. En sådan åtgärd som utredaren behandlade var Rektorslyftet. I
utredningsbetänkandet (SOU 2013:30) slogs dock fast att det av olika
anledningar var svårt att presentera några effekter av Rektorslyftet i form av
ökad måluppfyllelse. På det hela menade ändå utredaren att utbildning och
fortbildning av rektorer borde kunna bidra positivt till förbättrade
studieresultat och skolans måluppfyllelse.
Staten får inte abdikera – om kommunaliseringen av den svenska skolan (SOU
2014:5)
På 2010-talet intensifierades diskussionerna om och kritiken av skolans
kommunalisering och politiska argument för ett återförstatligande fördes fram.
Som ett exempel på det genomfördes en statlig utredning med syftet att
utvärdera eventuella effekter av den svenska skolans kommunalisering. I
utredningens betänkande (SOU 2014:5) slogs fast att skolans
kommunalisering bidragit till både försämrade studieresultat och försämringar
för rektorerna. Även om förutsättningar för ett ökat professionellt friutrymme
skapats för rektorerna, hade huvudmännen istället övertagit statens tidigare
roll, ansåg utredningen. Rektorsuppdraget hade sedan skolans
kommunalisering kännetecknats av otydliga ansvarsvägar och en oklar
relation mellan rektorerna och den politiska ledningen, menade utredningen
vidare. Denna relation hade därutöver kommit att präglas av en bristande tillit.
Rektorerna upplevde en hög arbetsbörda, som tycktes ha ökat under de senaste
åren. Att omsättningen på rektorer dessutom var hög, tydde på att uppdraget är
svårt. Bristande resurser och tillit ansågs vara de huvudsakliga skälen till
varför så många rektorer valde att byta yrke eller arbetsplats. I
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utredningsbetänkandet beskrevs hur rektors pedagogiska ledarskap ofta var
eftersatt och hur ambitionerna att göra rektor till pedagogisk ledare inte fullt ut
hade förverkligats. Framför allt lyftes fram hur rektorerna genom sitt
pedagogiska ledarskap inte lyckats få lärarna att samarbeta mer och bedriva ett
kollegialt utvecklingsarbete för att förbättra undervisningen.
Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22)
I betänkandet ”Rektorn och styrkedjan” (SOU 2015:22) kan vi se en tydlig
intensifiering av begreppet pedagogiskt ledarskap. En förenklad sökning
visade att begreppet förekom mer än 200 gånger. I utredningsbetänkandet
formulerades
för
första
gången
begrepp
som
”pedagogiska
ledarskapsuppgifter” och ”pedagogiska ledarskapshandlingar”. I ”Rektorn och
styrkedjan” slogs fast att:
Det är känt sedan tidigare att många rektorer anser att de bland
annat på grund av en stor mängd administrativa uppgifter inte kan
avsätta tillräckligt med tid för pedagogisk ledning av verksamheten.
Tidigare undersökningar har också visat att många rektorer upplever
svårigheter med att klara av de uppgifter de har ansvar för (SOU
2015:22, s. 185).
Utredaren beskrev hur utredningen om rektorernas arbetssituation inom
skolväsendet både hade fördjupat och förstärkt den tidigare problembilden av
rektorernas pedagogiska ledarskap. Som en ny insikt presenterades hur det
pedagogiska ledarskapets utmaningar kunde kopplas till svagheter i skolans
styrkedja. I en tät styrkedja från huvudmannen till rektorn, ”där elevernas
kunskapsutveckling är central för dialogen om skolans resultat” (SOU
2015:22, s. 187), borde rektorerna föra samtal om lärares svårigheter och
problem, som en naturlig del av det pedagogiska ledarskapet, menade
utredaren. De förslag på lösningar på problemet med rektorernas bristande
pedagogiska ledarskap som presenterades, var bland annat ett nationellt
handlingsprogram för utbildning av blivande rektorer, rektorer och rektorernas
chefer för att stärka styrkedjan, en statlig rekryteringsutbildning för blivande
rektorer, en justerad inriktning i det statliga rektorsprogrammet, med större
vikt ”vid frågor om styrkedjans betydelse för rektorernas möjligheter att arbeta
med sitt pedagogiska ledarskap för förbättrade elevresultat” (SOU 2015:22, s.
200) samt en obligatorisk fördjupningsutbildning efter rektorsprogrammet
Samling för skolan. Nationella strategi för kunskap och likvärdighet (SOU
2017:35).
Den skolkommission som tillsattes år 2015 gavs i uppdrag att arbeta fram
förslag, som bland annat skulle leda till högre kunskapsresultat och förbättrad
undervisningskvalitet. Skolkommissionen presenterade i sitt betänkande (SOU
2017:35) en internationell jämförelse, där de svenska rektorerna var de som
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upplevde sig lägga minst tid på det pedagogiska ledarskapet. Därför föreslog
Skolkommissionen bland annat att skolorna måste organiseras så att rektorerna
skulle kunna prioritera det pedagogiska ledarskapet och vara ett stöd för
lärarna.
Skolkommissionen
föreslog
också
att
ett
nationellt
professionsprogram för skolledare skulle inrättas, som i sin tur förväntades
möjliggöra en stärkt undervisning och bidra till positiva effekter på elevernas
kunskapsutveckling och skolresultat. Professionsprogrammet föreslogs
innehålla tydligt definierade, specifika och transparenta kvalifikationsnivåer
för vad rektorer bör kunna och ha kompetens att göra.
Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för rektorers
professionella utveckling
I den så kallade ”professionsutredningens” slutbetänkande (SOU 2018:17)
föreslogs hur ett professionsprogram, enligt skolkommissionens förslag, med
tillhörande kvalifikationsnivåer skulle kunna se ut. Dessutom föreslogs
införandet av två nationellt reglerade professionsnivåer, rektor och meriterad
rektor. I professionsutredningens uppdrag ingick att se över rektorernas
administrativa arbetsbörda. Bland alla de förslag på hur rektorernas
administrativa arbete och arbetsbörda skulle kunna minska, fanns till exempel
förslag på hur arbetsuppgifter som inte hör till undervisningsprocessen borde
prioriteras bort, att både staten och huvudmännen borde ges ett tydligt ansvar
för att avlasta rektorerna administrativt arbete och undvika
överdokumentation, att arbetsuppgifter som kan utföras av andra än rektorer
borde omfördelas och delegeras till annan personal, att rektorerna borde ges
goda organisatoriska förutsättningar och att huvudmännen borde se till att det
finns
tillräckligt
många
rektorer.
Dessutom
föreslogs
en
kompetensutvecklingsinsats för rektorer, innehållande praktisk organisation
och arbetsmiljö.
Sammantaget kan vi i dessa betänkanden ana en ny diskursiv brytpunkt, där
policyn om att rektor ska vara en pedagogisk ledare återigen avses användas
för att legitimera en ny styrning av den svenska skolan. Förslag på hur
akademisk utbildning ska lösa problemet med det pedagogiska ledarskapet,
specifika kvalifikationer för rektorerna tillsammans med antaganden om en
konkurrens mellan rektorernas administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter
samt att rektor ska vara en instruktiv pedagogiska ledare, kan ses som
indikationer på hur den pedagogiska ledaren som primus återuppstått – om än
i något annorlunda skepnad.

11.1.4 Förslag på framtida forskning
Med ovanstående beskrivning av utredningsbetänkanden, som behandlar
rektors pedagogiska ledarskap och som publicerats efter Rektorslyftet, kan ett
förslag på framtida forskning vara att fortsätta följa det pedagogiska
ledarskapets genealogi framåt i tid.
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Då forskningsintresset i denna avhandling främst varit riktat mot hur den
pedagogiska ledaren konstrueras diskursivt i olika policytexter, kan ett annat
förslag till framtida forskning vara en studie som undersöker rektorers
pedagogiska ledarskapspraktik, det vill säga hur det pedagogiska ledarskapet
förväntas utföras och utförs som ledarskapshandlingar. Som ett ytterligare
förslag till framtida forskning kan enskilda rektorers egen förståelse av det
pedagogiska ledarskapet studeras, vilket därefter kan konstrasteras mot denna
avhandlings resultat. Talet om det pedagogiska ledarskapet kan även studeras i
ett vidare perspektiv, till exempel hur det pedagogiska ledarskapet konstrueras
av andra policyaktörer, på andra arenor och nivåer.

11.2 Implikationer för rektors pedagogiska
ledningsarbete
Med den empiriska och teoretiska innebörd av begreppet pedagogiskt
ledarskap, som denna avhandling bidragit till, kan vi betrakta det pedagogiska
ledarskapet i termer av både förändring och stabilitet. Denna avslutande text
ska ses som en sammanfattande diskussion om vilka implikationer
avhandlingens resultat får för rektors pedagogiska ledningsarbete.
Avhandlingens resultat har bidragit till en förståelse av och förklaringar till
den diskursiva konstruktionen av den pedagogiska ledaren över tid. Resultatet
visade att den diskursiva konstruktionen av den pedagogiska ledaren är
kontextberoende, där sex diskursiva brytpunkter kunde identifieras från 1950talet och fram till 2010-talet. I de diskursiva konstruktioner av den
pedagogiska ledaren som erbjuds vid en viss tidpunkt, finns en öppenhet för
påverkan från det omgivande samhället och från nationella och internationella
policyströmmar. Det finns också en intradiskursiv och interdiskursiv öppenhet
både inom och mellan diskurser. Genom att flera diskursiva konstruktioner
dessutom existerar sida vid sida uppstår en konkurrens om tolkningsutrymmet,
där någon eller några diskursiva konstruktioner ges en privilegierad innebörd
och andra försvagas eller förkastas. Ju fler diskursiva konstruktioner som
samtidigt cirkulerar och konkurrerar om innebörden av det pedagogiska
ledarskapet, desto större blir rektors tolknings- och handlingsutrymme. Utifrån
sitt handlingsutrymme kan rektorn välja att tolka de olika diskursiva
konstruktionerna av den pedagogiska ledaren som erbjuds, på nya sätt. Den
lokala praktiken kan därmed både ses som en arena där rektorer genomför en
policy, men också som en arena där policyn kan fritolkas (Francia, 1999;
Ozga, 2000).
En policys diskursiva utveckling konstituerar specifika typer av politiska
subjekt, till exempel specifika konstruktioner av den pedagogiska ledaren,
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vilket i sin tur får politiska konsekvenser genom att ”keeping change within
limits” (Bacchi, 2009, s. 42). Samtidigt som skolan som institution bidrar till
sammanhang, ordning, stabilitet och kontinuitet, skapar den också normer och
värderingar för sanktionerat beteende och begränsningar för aktörernas
handlingsutrymme (Lundquist, 1998). Som pedagogiska ledare kommer därför
rektorernas beteenden att styras av det som upplevs som normativt korrekt.
När rektorer väljer att agera utifrån en policys nya intentioner och på ett nytt
sätt, som kan tolkas som normativt korrekt, medverkar de till förändring. Om
rektorer tolkar yttre förändringstryck genom redan existerande ramverk och
praktiker, utifrån skolans institutionaliserade värderingar och normer, bidrar
de till repetition och reproduktion av skolans institutionella minne.
When it comes to decisions affecting the schools´ internal work and
life, values and norms deeply rooted in the local organization had a
major impact on the sensemaking processes that led to appropriate
behavior (Liljenberg, 2015, s. 474).
Skolans strukturer styr rektorernas tänkande och handlingar. När rektorerna
väljer att reproducera tidigare handlingsmönster, bidrar de genom motstånd
mot nya utbildningspolitiska påbud till stabilitet. Den lokala praktiken kan
därmed även betraktas som en arena där policy motarbetas (Francia, 1999).
Rektorer är både mottagare och genomförare av policyn att rektor ska vara en
pedagogisk ledare. Innan policyn genomförs i skolans praktik, måste den
tolkas. Rektorn ska då förhålla sig till alla de meningserbjudanden som står till
buds, från till exempel statliga myndigheter, forskare och internationella
organisationer. Dessutom måste rektorn förhålla sig både till det pedagogiska
ledarskapets föränderlighet och dess stabilitet. Som en konsekvens kan rektorn
i sitt pedagogiska ledningsarbete sägas befinna sig i ett spänningsfält av
motstridig mening. Det uppstår då svårigheter för rektorerna att bedöma vilka
normer för det pedagogiska ledarskapet som är de korrekta.
Avhandlingens resultat har visat att policyn om att rektor ska vara en
pedagogisk ledare kan betraktas som ett verktyg för att legitimera
utbildningspolitiska reformer, till exempel införandet av en ny styrning av
skolan. Rektorn blir, genom sitt pedagogiska ledningsarbete, nyckeln till
skolpolitikens genomförande på den lokala nivån. Under de senaste åren har
en juridifikation av den svenska skolan skett, där Skolverket och senare
Skolinspektionen blivit en arena för mediering, tolkning och normering av
rektors pedagogiska ledarskap (Novak, 2018). Skolinspektionens legitimitet
att tolka och rekontextualisera läroplanens anvisning att rektor ska vara en
pedagogisk ledare kan beskrivas vara ”engaged in making sense of the policies
of others, while simultaneously forming policies of their own” (Novak, 2018,
s. 24). Implikationerna för skolans juridifikation kan vidare främst ses som
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strukturella och direkt relaterade till spänningen mellan den statliga styrningen
genom skolinspektion och en professionell bedömning. När rektorerna efter
Skolinspektionens tillsyn och granskning av rektors pedagogiska ledarskap
ska anpassa sitt ledningsarbete till de efterföljande besluten uppstår problem,
eftersom de normer som Skolinspektionen (2010; 2012) själva formulerat
angående det pedagogiska ledarskapet och som kontrollen och utvärderingen
utgår från, både är otydliga och tvetydiga. I Skolinspektionens definitioner kan
vi till exempel identifiera flera diskursiva konstruktioner av den pedagogiska
ledaren, från olika diskursiva brytpunkter.
Sannolikt kommer det pedagogiska ledarskapet fortsatt anses vara det primära
i rektorns uppdrag. Som en betydelsefull länk i statens styrning förväntas
förmodligen rektorn också fortsättningsvis, genom det pedagogiska
ledarskapet, omvandla statens ideologiska styrning till pedagogisk ledning av
skolans lärare. I denna process kommer rektorn även i framtiden behöva ta
ställning till olika tolkningar av vad det pedagogiska ledarskapet innebär och
hur det bör utövas. Avhandlingens resultat kan då bidra till att göra rektorer
mer medvetna om de normer som över tid kan förmodas vara stabila i
tolkningen av det pedagogiska ledarskapet och dess utövande, samtidigt som
rektorerna också måste förhålla sig till det pedagogiska ledarskapets
föränderlighet.
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Summery
This doctoral thesis takes its point of departure from the policy proposal of a
Rektorslyft in the national budget of 2011. In the political debate, the Swedish
principals were looked upon as a problem as they were not regarded as good
enough pedagogical leaders. An academic course, a Rektorslyft, was then
considered as a solution to improve the principals´ pedagogical leadership.

Background and aim
As a concept, the pedagogical leadership is somewhat complex. There is no
clear definition of pedagogical leadership and the concept is thus interpreted in
various ways. In turn, it is difficult for the principal to understand how the
pedagogical leadership is supposed to be exercised. Principals’ pedagogical
leadership in the Swedish compulsory school constitutes as the overall theme
of the thesis. By considering the pedagogical leadership as a policy,
discursively constructed as a solution to a social problem, the discursive
constructions that emerge in the speech about the educational leadership in
education policy documents is examined. These policy documents, linked to
the policy proposal of a Rektorslyft together with a selection of government
official reports (Swedish Government Official Reports series, abbreviated to
SOU), constitutes as the object of study. The object of knowledge, which is a
contribution to the pedagogical field of research, brings an empirical and
theoretical meaning to the concept. By examining the pedagogical leadership
as a policy through a scientific and critical approach, this thesis will contribute
with a deeper knowledge about principals’ pedagogical leadership. The aim of
the study is to analyse how the pedagogical leader is discursively constructed
in official education policy documents, what changes and stabilities can be
distinguished in these discursive constructions over time, as well as how these
can be understood and explained. The research questions are as follows:
-
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How is the pedagogical leader discursively constructed in the policy
proposal of a Rektorslyft?

-

How is the pedagogical leader discursively constructed in official
education policy documents from the 1950s to 2010s?
What changes and stabilities can be distinguished in the discursive
construction of principal´s pedagogical leadership from the 1950s to
2010s and how can these be understood and explained?

Research background
The Swedish compulsory school has a long history as an institution. In year
1842, the Swedish government introduced a statutory folkskola for all
children. In the 1950s an experiment with elementary school started in several
school districts. Ten years later, the compulsory school with nine mandatory
years for all children was decided upon and put into Swedish law. From a
historical perspective, the Swedish compulsory school has always been in a
state of change and stability. This interplay can be discussed in terms of both
contemporary and historical reproduction. The institutional memory has a
strong impact on the future. As an institution, the school system can be
regarded as a structure, which is guiding the school actors´ thinking and
actions. As an actor, the principal is operating as a pedagogical leader in a way
that is perceived as correct.
Through history, there have been several shifts in the steering of the Swedish
schools. In the 1950s it was centrally controlled by rules and regulations.
From the 1980s the steering was goal-based, with a high degree of local
responsibility. Later in the 1990s a more result driven way of steering was
introduced, along with marketisation. Since then, a juridification of the
Swedish school system with an emphasis on control and accountability has
taken place. These changes can be illustrated in terms of a shift from
government to governance. The steering of the school system can be described
in a model based on the Swedish curriculum theory tradition. In this model,
the state is steering the school through an economic, juridical and ideological
framework, as well as evaluation and control. The steering can also be
illustrated as a chain, in which the state, the municipality and the local school
is taking decisions about the school on different levels. The three levels can
also be regarded as different arenas, where policies are formulated, mediated
and realised. The commissions of inquiry are significant parts of the political
steering process. Their reports are published in the Swedish Government
Official Reports series, SOU. During the last two decades, the transnational
impact on the Swedish school has increased. For instance, reports from
international organisations such as OECD and international measurements like
PISA have become more influential on education policy. The principal is yet a
crucial link in the steering chain. A prerequisite for the state is that there is a
recipient, a principal, who is able to transform the steering into leadership.
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Thus, the principal is the guarantee for the implementation of national politics
in the local school context. Both legality and legitimacy is a presumption of
the principal´s leadership. Working as a school leader is versatile and
complex. However, the basic school leadership is the pedagogical leadership.
The role of the principal has changed through history. From the beginning, the
principal was regarded as primus inter pares, the foremost among the teachers.
With a high academic degree, the principal had strong legitimacy in the local
school and in society. Upon the introduction of the elementary school in the
1840s, the traditional ideal was challenged. Elementary school teachers, with
less academic education, now began to be recruited as principals. It was also
possible for women to be principals. During the introduction of the Swedish
compulsory school in the 1950s, the traditional ideal of the principal was
challenged further. In the 1960s, the principals´ social obligations for the
pupils and their roles as supervisors was extended. In the 1980s, the principal
became a professional. In a decentralised school system, the principal got a
double assignment – one from the local municipality and one from the state.
Under the last decades, the principal has become more like a business
manager, with a strong responsibility for the pupils´ grades and the school´s
economic outcome. With a juridification of the school system, principals have
become personally accountable for their decisions and actions.
Principals’ pedagogical leadership is the main focus of this study. The
obligation to be a pedagogical leader was written in the curriculum for the first
time in year 1994. There are no instructions in the curriculum what it means to
be a pedagogical leader or how such leadership should be practiced.
Furthermore, the Swedish school authorities present different interpretations
of the concept. There is much research about school leadership, however a
lack of specific research about the principal´s pedagogical leadership. Existing
research describes how the pedagogical leadership can be performed, and
others present conditions for the pedagogical leadership, its content and
construction. Further, some research highlights a normative and moral
perspective.

Theoretical and methodological points of departure
The study is designed as a critical policy analysis. With its critical perspective,
focus is directed towards the ideological and political steering of the Swedish
school system. In this steering system, the pedagogical leadership is in a field
of tensions between different claims of the right interpretation of the concept.
With its critical perspective, the study problematises this field of tensions. The
Swedish curriculum theory is used as an overall theoretical framework in the
study. Together with the critical point of departure, this framework highlights
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the social, historical and societal context of which the pedagogical leadership
is located in. Through a critical interpretative position within the field of
curriculum theory, communicative events are both discursive and nondiscursive. With the poststructuralistic perspective, a discursive approach is
brought to the critical interpretative position. Language and text analysis is of
great importance and the discourse concept is thus central in this study.
Discourse is considered as changeable and contextual. Interdiscursivity and
intradiscursivity are employed to analyse the changes in the discursive
constructions of the pedagogical leader. Discursive repetition and reproduction
are in the same way used as tools to analyse stabilities. A poststructuralistic
perspective, in addition to Foucault´s genealogy, has made it possible to
examine the pedagogical leadership as an inconstant and stable discursive
construction. With the policy proposal of a Rektorslyft and the contemporary
problem with principal´s pedagogical leadership, the genealogy makes it
possible, by using history, to problematise and scrutinise what is taken for
granted.
As a policy analysis, this study considers policy as both text and discourse. As
discourse, a policy sets limits for what can be said. A policy discourse will
therefore produce the principal as a pedagogical leader, a construction of what
during a particular occasion is considered as true. A transnational policy
transfer is taking place, where educational leadership policies are travelling
between different levels and arenas. As a result, a European and global
steering of the school is created. Today, international references have an
important role in the legitimisation of education policy proposals. Even if the
policy formulators do what they can to reach a correct implementation of the
policy´s original intentions, it is impossible to be sure about the way in which
a policy is interpreted and realised in the local practice. Principals can be
regarded as recipients and implementers of policies. The policy is not offering
a concrete guidance and the principal therefore has to interpret the policy in
accordance with the local context.
Bacchis (1999, 2009) “What´s the problem represented to be?” (abbreviated to
WPR), is used as a methodological framework in the thesis. In this approach,
policy is looked upon as a problematising activity. Policy proposals are
designed in order to solve the problem with principals’ pedagogical
leadership. Since policies are problematising activities, they contain implicit
problem representations. Through examination of the implicit presuppositions
and assumptions underlying these problem representations, light can be
brought to the conceptual consequences underpinning them. The WPRapproach further direct attention to the subjectification effects that accompany
problem representations. As a subjectification effect, the principal is
constructed, as well as positioned, as a pedagogic leader. In this construction
and positioning of the principal as a pedagogical leader, the ambient context is
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central. This context is in an interplay between change and stability. The
WPR-approach offers a contribution to an understanding of the governing of
school and the effects for who they are governed.

Data and analysis
The empirical material constists of official government policy documents. The
texts have been analysed by Bacchi´s proposed WPR-questions: “What´s the
problem represented to be?”, “What presuppositions or assumptions underlie
this representation of the problem?”, “What effects are produced by this
representation of the problem?” and “How has this representation of the
problem come about?”. Key concepts and dichotomies (binaries) have been
used as analytical tools to examine what presuppositions and assumptions are
underlying the representations of the problem with principals’ pedagogical
leadership. Subject construction and subject positions have been used as
analytical tools to identify what subjectification effects are produced by the
representations of the problem. To answer the third research question: “What
changes and stabilities can be distinguished in the discursive construction of
principal´s pedagogical leadership from the 1950s to 2010s and how can these
be understood and explained?” a deep and integrated analysis was performed,
aiming to extract the discursive construction of the pedagogical leader through
history. In this genealogy, interdiscursivity and intradiscursivity were used as
analytical tools to identify changes and reproduction. Further, discursive
repetition and reproduction were used to examine stabilities.

Results
Principals’ pedagogical leadership was initially formulated as a problem in a
governmental official report in 1955. After this, six discursive breakpoints can
be identified. At the first breakpoint, in 1964, the pedagogical leader is
constructed as the rational pedagogical leader. With the right qualifications,
the rational pedagogical leader was supposed to fulfill his or hers duties as
effectively as possible, to achieve maximum productivity. During the second
discursive breakpoint, in 1974, the principal is constructed as the professional
pedagogical leader. Through a professional approach, the principal, as
pedagogical leader, were not supposed to make any difference between the
administrative and pedagogical duties. Every task were to be seen as
pedagogical. At the third breakpoint, in 1988, the construction of the juridical
accountable pedagogical leader can be identified. The fourth discursive
breakpoint, in 1997, is characterised by the efficient and professional
pedagogical leader. By allocated recourses, the professional pedagogical
leader was supposed to achieve the best results possible. In 2004, a fifth
breakpoint took place as the principal is constructed as the successful
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pedagogical leader. The principal is regarded as a key factor to by a
competitive mindset lead the school towards better results. Finally, by
Rektorslyftet there was a breakpoint where the principal is also discursively
constructed as the instructional pedagogical leader. As an instructional leader,
the principal is expected to visit the classrooms with an instructive purpose.
After the visits the instructional pedagogical leader is expected to give the
teachers feedback, guide them, as well as correct them. These changes, found
in the discursive constructions of the pedagogical leader through history, can
be explained by the surrounding context, as well as national and transnational
policy streams. Furthermore, such influences can be understood as
interdiscursivity. In the genealogy of the pedagogical leader, the discursive
breakpoints are close to changes in the steering of the school system. As a
policy, principals’ pedagogical leadership can thus be regarded as a steering
tool to legitimise new steering reforms. The policy analysis has revealed
examples of intradiscursivity, such as the concepts of effectiveness and
efficiency. Moreover, the genealogy of the pedagogical leader has shown a
shift in the position of responsibility for the pedagogical leadership. Over
time, the principal has been given a clearer personal responsibility for the
pedagogical leadership.
The result has also shown us stabilities in the discursive constructions of the
pedagogical leader. The pedagogical leadership has through history been
repeated, as the most important part of the principal´s duty. The pedagogical
leader as primus, the foremost, has been reproduced through the genealogy.
For example, the instructional pedagogical leader can be regarded in the same
way as the pedagogical leader as primus in the 1950s. The result has shown us
how some of the problems with the pedagogical leadership are the same in the
official government reports, however the solutions are different. Such
examples are the lack of pedagogical leaders, time for the pedagogical
leadership duties, as well as education. The stabilities in the discursive
constructions of the pedagogical leader can be explained by the school
structure and the school´s institutional memory. Even if these structures have a
strong influence on the principals’ pedagogical leadership, they will not
determine their agency. The policy discourse will produce the principal as a
pedagogical leader in a specific way, yet at the same time there are
opportunities for change.

Conclusion
The results of this doctoral thesis have shown both change and stability in the
genealogy of principals’ pedagogical leadership. The discursive construction
of the pedagogical leader is context dependent. The more discursive
constructions, at the same time circulating and competing for the correct
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meaning of the pedagocical leadership, the more difficult for the principal to
know how to act as a pedagogical leader. It is therefore problematic when the
Swedish school authorities normalise the concept in different ways. The
pedagogical leadership will most likely continue to be the most significant part
of the principal´s duties. As a pedagogical leader, the principal will also in
future remain an important part of the ideological steering of the school. The
principal must then continue to struggle in order to find the right way to
interpret what the pedagogical leadership is meant to be. Hopefully, this study
can contribute to a better understanding of stable norms in the pedagogical
leadership, as well as shed light on the norms which are likely to change and
why.
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