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Föreliggande studie har som syfte att studera hur rektorer i sin roll som pedagogiska ledare 

resonerar och förstår skolans syfte och mål med utgångspunkt i kunskap, bildning och 

demokrati. Studiens grundläggande antaganden vilar i Habermas system- och livsvärlds-

perspektiv som menar att samhället bör förstås utifrån ett dubbelt perspektiv: system vilken är 

kontext för målorienterat handlande och livsvärlden vilken är kontext för kommunikativt 

handlande. Studien är en intervjustudie där fem rektorer från fyra olika grundskolor deltagit. 

Resultatet visar att rektorerna efterfråga en skola som präglas av en livsvärlds kontext där 

förståelseorienterade och kommunikativa handlingar står i centrum. De ger uttryck för att 

skolan bör utvecklas till att mer formas utifrån en upplevelse och erfarenhetsbaserad under-

visning och inte en undervisning som formas utifrån läroböcker och en på förhand given 

kunskap. Studiens resultat påvisar dock att skola och utbildning idag formas och styrs inom 

systemperspektivets sfär där mål- och framgångsorienterade handlingar står i centrum. Det 

visas tydligt i resultatet att systemet koloniserar livsvärlden inom skola och utbildning. 
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Förord 

En uppsatsstudie är allt annat än ett ensamarbete, och inte heller är det en författares egen 

skapelse. Där finns en mängd människor som på något sätt mer eller mindre bidragit till att 

just denna uppsats blivit skriven. Precis som allt annat i samhället så skapas även en uppsats i 

samspel med andra – delarna blir helheten som till slut skapar sammanhang! 

Så därför: 

Tack till Er rektorer som deltagit i studien och delat med er av era berättelser. Er öppenhet 

och ert förtroende har gjort denna studie möjlig!  

 
Det är också så att en god handledare skapar goda förutsättningar. Jag vill därför Tacka min 

handledare Joakim Krantz, som lotsade mig genom forskningens stora och djupa träskmark. 

Avgränsningar är uppsatsskrivandets viktigaste del. Med ett tydligt handledarskap, kunskap 

och inspiration hamnade jag slutligen på rätt stig, Tack! 

  
Där finns även andra personer som inspirerat mig, fungerat som feedback och goda lyssnare 

när jag behövt vädra mina resonemang. Tack till: Martin Jonsson för att du finns där, Eva 

Flodin och Lars-Olof Hilding för alla berikande samtal som gjort uppsatsarbetet roligt, 

spännande och kreativt!  

 
Slutligen mina barn, Tom, Ted, Max & Dante – Ni är min inspiration, min styrka och mitt 
mod. Tack för att Ni är de Ni är!  
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Kapitel 1 
Introduktion 

Mitt pedagogiska intresse delas med en sociologisk infallsvinkel, vilket leder till att jag har en 

pedagogisk och sociologisk syn på utbildning, där jag menar att dagens utbildning har en soci-

alisationsprocess som grundtanke. Det vill säga att individen socialiseras in i samhällets strukturer 

och med hjälp av utbildning infogas individen i en rådande kulturell och sociopolitisk ordning. 

Individen rustas med förmågor för att säkerställa en kulturell och social kontinuitet. Men där 

en socialiseringsprocess även kan bidra till att reproducera befintlig ojämlikhet. I föreliggande 

studie ligger en samhällsorientering till grund för nämnandet av socialisationsbegreppet vilket 

här medför att fokus ligger på relationen mellan människa, samhälle och kultur (Habermas 

1995).  

Min uppfattning är emellertid att utbildning är mer än ett system för att placera in individen i 

samhällets rådande strukturer. Skola och utbildning bär ett ansvar för varje enskilds individs 

unika karaktär och bör därför även bidra till varje individs personliga utveckling (För vidare 

läsning se teoriavsnittet). Den här studien skall handla om skola och utbildning med fokus på 

hur rektorer i sin roll som pedagogiska ledare, resonerar kring och förstår skolans syfte och 

mål med utgångspunkt i kunskap, bildning och demokrati.  

 
1.1 Bakgrund 

I följande avsnitt är det tänkt att återge en enkel överblick kring rådande samhällsklimat med 

fokus på skola och utbildning. Syftet är att ge läsaren en uppfattning om hur skola och utbild-

ning kan formas i relation till rådande samhällsutveckling, och hur det kan förstås utifrån ett 

dubbelt samhällsperspektiv. 

 
I Sverige har vi skolplikt. Samtidigt som alla barn måste gå i skolan så gör skolan ett kunskaps-

urval som sker i en samhällelig kontext och är en läroplansteoretisk inramning, vilket alla ska 

lära in. Det innebär att skolan förmedlar inte kunskap vilken som helst, utan den förmedlar en 

viss sorts kunskap. Dagens rektor har genom den nya Skollagen (2010:800) fått tydligare peda-

gogiska områden att röra sig inom. De förfogar över en unik position i samhället då de har ett 

yrkesmässigt ansvar för fostran av framtidens medborgare, och till följd därav är med och 

formar framtidens samhällsstruktur. Det har i och med den nya skollagen tillskrivits en mer 

aktiv rektorsroll. Via formella styrinstrument såsom Skollag, läroplaner och Skolinspektionens 
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granskningar kräver kommun och stat att rektor ska agera pedagogisk ledare i en djupare och 

vidare mening än tidigare. 

Dagens samhälle kan förstås ur ett dubbelt samhällsperspektiv (Se vidare läsning kapitel 3). Å 

ena sidan har vi en offentlig förvaltning och kommersiella företag (politik och ekonomi). 

Inom detta perspektiv finns det måttstockar för vad som är rationellt, vilket inte avgörs av 

människan i sig utan av systemet. Här är en individ i stort sett en klient eller en konsument, 

alltså i grunden ett objekt, som det gäller att administrera med maximal effektivitet – systemets 

sfär. Å andra sidan lever individen i en social värld där alla lever sitt privata liv. Livet här 

består av mer komplicerade, sammantrasslade och ständigt föränderliga relationer som utgör 

samhällets sociala väv och kräver en mer förfinad och tålig rationalitet, som är inriktad på 

förståelse och samförståndsorienterade resonemang – kommunikativ rationalitet – livsvärldens 

sfär (Habermas 1996). Föreliggande studie har sin utgångspunkt i detta teoretiska perspektiv, 

och ser även på skola och utbildning genom dessa ”glasögon”. 

Det diskuteras mycket kring dagens samhälle och hur samhället idag präglas av en tilltagande 

mätkultur vilket många menar influerat både skola och dess utveckling. Detta har i sin tur 

inneburit att ett samhällsintresse för mätningar av utbildning sakta växt fram, vilket medfört 

att fokus på en mätbar kunskap tilltagit. Skolan har den senaste tiden överösts av internationella 

kunskapsmätningar i form av olika tester, där fokus ligger i utbildningens resultat. Den svenska 

skolan precis som andra skolor i andra länder är med och tävlar om en anständig plats i bland 

annat OCDE:s Program for International Student Assessment: PISA – vars mål är att rangordna 

skolor efter resultat i exempelvis nationella prov i olika ämnen beroende på årskurs, men även i 

TIMSS1 och PIRLS2. Med hjälp av ny Skollag (2010:800) ny läroplan (Lgr11) och OECD:s3, 

EU:s samt UNESCO:s projekt Developing key competences4 (2004) formar skolan idag framtid-

ens medborgare med de bästa förmågorna för att försvara Sverige mot den ekonomiska konku-

rrens som finns ute i världen5. Detta kan ses som att eleverna socialiseras in i en samhällsstruk-

tur som idag bygger på ekonomi och effektivitet för att säkerställa Sveriges framtid. Denna syn 

                                                
1 TIMSS är en internationell studie som undersöker elevers kunskaper i matematik och NO. Studien organiseras av The 
International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) och genomförs vart fjärde år. 
(www.skolverket.se) 
2 PIRLS är en internationell studie som undersöker elevers läsförmåga. Studien organiseras av The International Association 
for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) och genomförs vart femte år. (www.skolverket.se) 
3 OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling - är en organisation som sätter den ekonomiska 
rationaliteten i högsätet medan andra värden minimeras, deras fokus ligger på ekonomisk tillväxt i ett antal industriländer.   
4 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_sv.pdf 
5 Lissabon-deklarationen 2000: European Commission; Communication from the Commission: Making a European area of 
lifelong learning a reality: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0678:FIN:EN:PDF 
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på skolsamhället kan förstås utifrån ett systemperspektiv. Men parallellt med mätkulturens och 

nyckelkompetensernas linje finns en annan sida som också bör belysas.  

 
Dagens Sverige bärs upp av människor från olika delar av världen och vårt samhälle utmärks av 

mångfald och globalisering, vilket jag likt Nordin (2010) menar anspelar på tanken att vi idag 

lever i en enda värld. Inte minst i skolan är detta ett faktum, då skolan precis likt samhället i 

övrigt består av grupper av olika slag som av naturliga skäl har olika förutsättningar, således 

precis som samhället i övrigt. Ljunggren (2011) menar att det är ”genom vistelsen i skolan som 

en väsentlig del av relationen mellan individ och samhälle, och mellan individer kan 

förväntas bli till” (ibid. s. 14). Skolans demokratiuppdrag får här en viktig roll. Det har dock 

visat sig att dagens elever både i grund- och gymnasieskolan har en misstro mot skolans 

formella instanser för demokrati såsom klass- och elevråd (skolverket 2000a, Skolverket 2000b, 

Tursonovic 2004; Almgren 2006). Eriksson (2006) har i sin avhandling lyft upp detta. Resul-

tatet påvisar att skolan inte i någon större utsträckning ses som en potentiell skola i demokrati. 

Samtidigt som vi vet att den kommunikativa delen i demokratin är en viktig del som belyser 

människors lika värde och förmåga, finns inte heller den delen med i någon större omfattning 

menar Eriksson (Eriksson 2006). Detsamma visar sig i en inter-nationell undersökning om 

medborgarutbildning (IEA/ICCS/2009) som omfattar 38 länder (Asien, Europa och Latin-

amerika). Här ligger Sverige högt på listan i ena avseendet gällande att, rektorer och lärare 

tycker det är viktigt att stödja och bekämpa rasism och främlingsfientlighet. Men i andra 

avseende som att uppmana elever med olika ståndpunkter att diskutera med varandra, hamnar 

Sverige väldigt långt ner på listan (Ljunggren 2011), vilket kan uppfattas motsägelsefullt då 

kommunikation är en process av socialt samspel och social ordning (Biesta 2003, Fritzell 

2009, Liedman 2000; 2009).  

 
En del menar även att de senaste åren har förskjutning från ägt rum från ”en skola för alla” och 

jämlikhet till att under de två senaste decennier inrikta sig mer mot likvärdighet och valfrihet 

(Dovermark 2004, Olson 2008, Lidensjö & Lundgren 2010). Där likvärdighetsbegreppet kan 

delas upp i tre grundläggande aspekter; lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbild-

ningen och att utbildningen ska vara kompenserande (Skolverket 2012:374). Dovemark (2008) är 

en av dem som poängterat att likvärdigheten och valfriheten har blivit en överideologi. Fast 

grundtanken från början var att förbättra skolan menar hon att en rad studier visat att valfri-

heten fått en negativ segregation som följd (ibid. s 106).  Även skolverket har i sin senaste 

rapport (2012:374) belyst problematiken kring segregationens ökning i skolsammanhang och 
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påvisat att skolornas elevsammansättning blivit alltmer homogen.  Inom olika utbildnings-

sammanhang förs det även en öppen debatt kring dagens tillväxt av både en skol- och 

kunskapssegregation. Det finns åtskilliga forskningsstudier som konstaterar (Liedman 2011, 

Broady 2011, Gustavsson & Yang Hansen 2011, Carlgren 2011) hur klyftorna mellan skolorna 

vidgats. Ove Sernhedes antologi Förorten, skolan och ungdomskulturen (2011) och Jenny 

Kallstenius avhandling De mångkulturella innerstadsskolorna (2010)  är två studier som 

påvisar denna problematik. Andra som lyft upp fråga är bland annat Lindgren i sin rapport 

Flum? – Nej, segregation (2005) och Dovemark i rapporten En skola – skilda världar (2008). 

Denna del av skolsamhället kan förstås ur ett livsvärldsperspektiv. 

 
Jag menar att skola och utbildning följer samhället rådande strukturer och utvecklas i sam-

band med samhällsutvecklingen, och precis som samhället i övrigt kan skola förstås ur ett 

dubbelt samhällsperspektiv: system- och livsvärldsperspektiv. Det som texten ovan belyser är 

att vi å ena sidan har en skola med inriktning på nyckelkompetenser, kontroll och mätningar, 

vilket ska bidra till att säkerställa Sveriges framtid och ekonomiska tillväxt. Å andra sidan har vi 

en allt mer segregerad skola där både skol- och kunskapssegregation gör sig mer påtaglig. 

Med utgångspunkt i ovan nämnda text kan man med fördel fundera över vad utbildning i 

själva verket är till för? Vad är det som utmärker en god utbildning? Det är stora och djupa 

frågor som troligtvis har många olika svar beroende på vem man frågar, men föreliggande 

studie kommer att ha sin utgångspunkt i rektorers egna utsagor kring deras resonemang och 

förståelse gällande skolans syfte och mål. 

 
1.2 Syfte och forskningsfrågor 
  
Studiens övergripande syfte är att studera hur rektorer i sin roll som pedagogiska ledare, 

resonerar kring och förstår skolans syfte och mål med utgångspunkt i kunskap, bildning och 

demokrati. 

 
Föreliggande studies forskningsfrågor har sin utgångspunkt i rektorernas utsagor, och är enligt 

följande:  

• Hur menar rektorerna att rollen som pedagogisk ledare i dagens skola ska tolkas och 

förstås? 

• Vad anser rektorerna att dagens grundskoleutbildning är till för och vilken roll har 

grundskoleutbildningen i dagens samhälle? 

• Vad förstås och diskuteras som uttryck för god utbildning i rektorernas utsagor? 
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• Om det i rektorernas utsagor finns en uppfattning kring ett samband mellan kunskap, 

bildning och demokrati som bas för skolans syfte och mål, hur uttrycks då sambandet? 

 

 

Kapitel 2 
Forskningsöversikt 

Tanken med forskningsöversikten är att kontextualisera studien och att ge läsaren en uppfattning 

kring fältet som studien behandlar samt att även redogöra för vad som redovisats inom området 

i tidigare forskning. Det har dock visat sig att skolledarforskning med direkt fokus på rektors 

egna resonemang och förståelse om rollen som pedagogisk ledare samt skolans syfte och mål 

med utgångspunkt i kunskap, bildning och demokrati inte finns representerat i någon vidare 

mening. Utan det som funnit närmast beröra studiens område är den forskning som här presen-

teras i underrubriken: Skolledare och rektorer vilken dock har fokus på framgångsrikt 

pedagogiskt ledarskap, men ändå berör det pedagogiska ledarskapet och på så vis blir 

användbar i föreliggande studie.  

 
Skolan är även en politisk styrd verksamhet, där skollag och olika förordningar definierar 

statens mål med skolan; statsmakterna fastställer de mål skolan ska arbeta mot, och överlåter 

sedan kommunerna och skolorna att själva organisera arbetet. I underrubriken: Skolan en 

politisk styrd organisation får läsaren en överblick kring rektorsrollen i en politisk styrd 

organisation - skolan.  

 

2.1 Skolan en politisk styrd organisation 

Skolan precis som andra offentliga verksamheter styrs ytterst av staten via de politiska beslut 

som fattas i riksdag och av regering. Riksdagen stiftar lagar och regeringen beslutar om för-

ordningar som reglerar skolansverksamhet. Det finns olika sätt att styra skolan på. Jarl, 

Kjellgren och Quennerstedt (2010) nämner tre politiska redskap som styr skolan: 

• Den juridiska styrningen av skolan: Sker via statliga styrdokument i kombination med olika 

tillsynsåtgärder. Syftet är att reglera såväl innehållet i som organisationen av skolans verksamhet. 

Skollagen är det centrala dokumentet här. (ibid. s. 27) 

• Den ideologiska styrningen av skolan: Här är de centrala styrdokumenten ett verktyg för att påverka 

innehållet i verksamheten. De juridiskt bindande dokumenten samt dokument av rådgivande karaktär och 

policykaraktär är centrala här. Att skapa ett gemensamt tänkande är viktigt för ett målstyrningsdokument. 
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Här utgör målangivelser en kompass för inriktningen på skolverksamhetens innehåll. Genom att få 

anställda att omfatta och stödja de övergripande målen med verksamheten kan de fås att gå samma 

riktning – ex läroplanernas värdegrundsmål och kunskapsmål. (ibid. s. 28) 

• Den ekonomiska styrningen av skolan: Denna styrning är nära bunden till både den juridiska och 

ideologiska styrningen. Genom utformning av de finansiella villkoren via anslag och anslagssystem kan 

innehållet i statens verksamhet styras i olika grad. Exempelvis styr staten de centrala myndigheternas 

arbete och därmed indirekt verksamheten i kommun och skola, genom regleringsbrev. Även lönesystemet 

är en del av den ekonomiska styrningen. (ibid. s. 29) 

Samtliga tre styrningsformer är nära sammankopplade, vilket gör att man inte kan betrakta dem 

som fristående ifrån varandra. Skolan idag, i och med decentraliseringen, är även styrd av den 

kommun som skolan befinner sig i. Det handlingsutrymme som lärare faktiskt har kan bero på 

i vilken grad kommuner uppfattar att ett sådant handlingsutrymme finns och hur det är möjligt 

att utnyttja det. Även rektor påverkas av det handlingsutrymmer kommunerna ger, vilket i sin 

tur får konsekvenser för lärarnas arbete. En skola där rektor identifierar dig med förvaltnings-

ledningen i kommunen snarare än med lärarna kan upplevas som mer styrd än en skola där 

rektor tydligt ser sig som en bland lärarna. (Jarl, Kjellgren & Quennerstedt 2010) 

Då skolan är en politisk styrd organisation och då rektor är anställda av kommunen för att 

leda verksamheten är rektorer skyldiga att följa de beslut som politiker fattar. Jarl (2010) 

menar att den långtgående decentraliseringen av befogenheter neråt i skolan gör att uppgifter 

och beslut som tidigare varit politiska nu kan hamna på rektors bord och bli beslut som hon-

/han måste ta. Komplexiteten i rektors uppdrag leder till att rektorsrollen inte längre är lika 

nära förbunden med läraryrket som tidigare. Istället finns det idag en nära relation till den 

kommunala politiska nivån, vilket i många fall leder till att rektor uppfattar sig som en repre-

sentant för kommunledningen. (Ibid. s101 ff) 

Ulf P. Lundgren använder sig av Dahllöfs (se Lindensjö & Lundgren 2010 s. 25) ramfaktor-

modell för att tydliggöra styrningen av skolan som institution: 

Ramar  Process  Resultat 

Här definieras ramarna som begränsningar inom vilka vissa verksamheter är möjliga och 

andra inte. Ramarna i sin tur ger inte en orsak till ett bestämt förlopp eller en bestämd verk-

samhet, men de ger som termen anger de begränsningar som gäller (Lidensjö & Lundgren 

2010). Likt Jarl, Kjellgren och Quennerstedt (2010) anger Lundgren (i Lidensjö & Lundgran 

2010) tre slag av styrning utifrån modellen ovan; ett är juridisk reglering, ett annat är ekonomisk 
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styrning – att styra med resurser och det tredje är att styra ideologiskt. Lundgren menar att 

varje form av styrning måste förstås i förhållande till skolan som institution.  Att styra skolan 

är inte en mekanisk styrprocess, trots det är det resurser och reglering som bestämmer 

utrymmet för rektorer och i sin tur lärare. (Lidensjö & Lundgren 2010) 

 
2.2 Skolledare och rektorer  

Fram till början av 1990-talet var svensk pedagogisk forskning kring skolledarens arbete och 

rektorns roll väldigt begränsad. Under slutet av 1980-talet startade ett stort forskningsprojekt 

om skolans ledning, SLAV- projektet (Berg 1990), som påbörjades vid Uppsala universitet 

och vilket slutrapporterades 1994. Därefter har forskningen inom området ökat i omfattning. 

Skolverkets forskningsöversikt ”Forskning om rektor” (2001) samt flera svenska skolledarfor-

skare ger en god allmän överblick av det aktuella forskningsläget om rektorers uppdrag och 

skolledarskap i Sverige (Berg 1990, Ekholm 1999, Grosin 2002, Hultman 1989, Svedberg 2000, 

Scherp 2003). Den forskningsöversikt som läggs fram är främst inriktad på rektorers relation till 

skolutvecklingsprocessen och då företrädesvis forskning med anknytning till effektiva skolor.  

Det har visat sig att ett demokratiskt och kommunikativt ledarskap som fokuserar på såväl 

skolans kunskapsmål som sociala mål är viktiga aspekter i ledarskapsrollen (Grosin 2003;2004, 

Johansson 2000).  Ledarskap i skolan är likväl beroende av dess inre liv som av det som 

händer och sker i det omgivande samhället. I takt med att förutsättningarna förändras har även 

forskningen om ledarskapet i skolan förändrats. Under den senaste tiden har även forskning 

om skolkultur, skolklimat och skolanda ökat, där det även här återfinns iakttagelser av led-

ningens betydelse och inverkan inom ramen för forskningen. Det finns en hel del internationell 

forskning som påvisar att det pedagogiska och det sociala klimatet i de mest effektiva skolorna 

påverkas av skolledares och lärares förhållningssätt (Grosin 2010). Även i Skolverkets läges-

bedömningar under åren 2006–2009 lyfts rektorers betydelse för skolans utveckling fram. Man 

har sedan 70-talet internationellt undersökt skillnader i resultat och anpassning gällande det 

pedagogiska och sociala klimatet (PESOK) i enskilda skolor. Därmed har det kunnat påvisas 

att en av förklaringarna till PESOK omfattar rektors, skolledningens och lärarnas förväntningar 

samt normer och uppfattningar om skolans syfte, vilka möjligheter och begränsningar som 

finns samt de därav följande handlingsmönstren gentemot elever, kolleger och föräldrar (Grosin 

1989a; 1989b; 2003; 2004; 2010, Hallinger & Heck 1998). Några av de faktorer som man i 

forskningen funnit utmärkande för PESOK i de mest effektiva skolorna är exempelvis;  
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• pedagogiskt/didaktiskt ledarskap från rektors sida,  

• samarbete mellan lärare om mål och innehåll i undervisning och fostran,  

• elevfokuserat arbetssätt som innebär att skolledare och lärare möter eleverna också på ett socialt och 

mänskligt plan (Grosin 2010).  

 
Här blir sambandet mellan kunskaps- och demokratiuppdraget centralt. Skolledarforskningen 

tolkar kunskaps- och demokratiuppdraget som att en framgångsrik skola är en skola där skolan 

lyckas få bra resultat såväl när det gäller kunskapsmålen som de sociala målen (Höög & 

Johansson 2010).  

 
Under de senaste tio åren har forskningen alltmer inriktats på hur omgivningen/kontexten 

påverkar hur ledarskapet utformas (Alvesson & Svenningsson 2007, Ludvigsson 2009). Fokus 

ligger då även på medarbetarnas betydelse liksom samspelet mellan ledare och medarbetare, 

och man har även tittat på förväntningar och normer. Hallerströms avhandling ”Rektorers 

normer i ledarskapet för skolutveckling” (2006) och Leos avhandling ”Rektorer bör och 

rektorer gör” (2010) är två studier som har normbegreppet som fokus. Hallerström (2006) har 

undersökt hur verksamma rektorer tänker om rektorsbefattningens betydelse för skolutveckling 

och hur de själva tar sig an ansvaret. Studiens resultat visar att rektorer till stor del förlitar sig 

på sin bakgrund som lärare när de beskriver hur de tänker och agerar som ledare för det peda-

gogiska arbetet. Rektorerna i studien framhåller även vikten i att vara lyhörd mot såväl lärare 

som föräldrar och fackliga organisationer (ibid.). I studien ”Rektorer bör och rektorer gör” 

studerar Leo (2010) hur rektorerna uppfattar demokratiuppdraget men också om vilka normer 

som styr rektorernas handlingar. Studiens resultat visar att det finns problem i rektorsuppdraget, 

vilket är att det finns så många handlingsanvisningar som rektorerna ska följa att det blir omöjligt 

för dem att leva upp till alla. Rektorer ska leda och fatta beslut, medla i konflikter och delta i 

den dagliga verksamheten. De har många förväntningar på sig från såväl elever som föräldrar 

och lärarna. Men det är framför allt lärarnas förväntningar som rektorerna strävar efter att leva 

upp till. Dock så menar Leo att detta inte behöver vara ett problem men det kan bli det när lär-

arnas bästa inte är det samma som elevernas bästa. Studien påvisar även att rektorer själva ser 

sig som förebilder och menar att deras förhållningssätt är viktigt för arbetet med värdegrunds-

frågor (ibid.).  

Emellan Hallerströms (2006) och Leos (2010) avhandlingar kom 2009 en avhandling författad 

av Monika Törnsén; Successful Principal Leadership:  Prerequisites, Processes and Outcomes. 

Här har hon bland annat studerat vad framgångsrika rektorer gör och hur deras ledarskap på-

verkar hur väl skolor når de kunskapsmål och sociala mål som står i läroplanen. Törnsén visar 
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att rektorer i dessa skolor tar ett större ansvar för sitt läroplansuppdrag än rektorer i mindre 

framgångsrika skolor. För att bli en framgångsrik skolledare krävs att vissa förutsättningar 

uppfylls. Törnséns studie visar att enligt rektorerna själva är det bland annat nödvändigt att 

samspelet med lärarna fungerar, att man som rektor har ett begränsat ansvarsområde, tillgång 

till stödfunktioner på kommunal nivå och möjligheter att bli avlastad vissa uppgifter. I de fram-

gångsrika skolorna leder rektor skolans processer och är engagerad i lärarnas arbete med elevers 

lärande, både när det gäller kunskapsmål och sociala mål. En rektor i studien menat att man 

bör ha strategier för att engagera sig i skolans struktur och kultur, i lärares undervisning och i 

elevers och lärares lärande, och samtidigt utveckla goda kontakter med föräldrar, kommunala 

ledare och internationella samarbetspartners. Törnsén studie visar att en rektor som engagerar 

sig i skolans kärnprocesser gynnar helt enkelt skolans resultat. (Törnsén 2009) 

 

2.3 Sammanfattning 

Som det skrevs i kapitlets inledning så har det varit svårt att finna forskning med direkt fokus 

på rektorers egna resonemang och förståelse om rollen som pedagogisk ledare samt skolans 

syfte och mål. Det som presenterats här är forskning kring rektorers pedagogiska ledarskap 

med fokus på framgångsrika skolor. Emellertid är det ledarskapet och dess framställningssätt 

som är centralt i ovannämnda forskning. Detta gör den dock användbar i föreliggande studie på 

så vis att det handlar om det pedagogiska ledarskapet med skillnad att i föreliggande studie 

ligger fokus på rektorernas egna resonemang och förståelse om det pedagogiska ledarskapet.  

Det som kan förstår utifrån Jarl, Kjellgren och Quennerstedt (2010) studier är att mycket av den 

forskning som finns tyder på att rektorer kan prioritera pedagogiskt ledarskap trots mångfald av 

mål och intressenter de har att tillgodose.  Det innebär att rektor har en betydande roll i relation 

till skolans resultat både när det gäller kunskapsmål och sociala. Rektorsrollen är komplex och 

rymmer flera möjliga motsättningar. För det första innebär rollen som rektor att navigera 

mellan de statliga och de kommunala uppdragen, och för det andra finns det en potentiell 

spänning mellan kommunens respektive lärarprofessionens förväntningar. Slutligen kan det 

konstateras att skolan är en svårstyrd institution. Det är en institution vars verksamhet handlar 

om att påverka och ge goda förutsättningar för lärande. Att styra skolan innebär även att förstå 

förutsättningarna för den verksamhet som skall styras. (Jarl, Kjällgren & Quennerstedt 2010, 

Lindensjö & Lundgren 2010) 
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Kapitel 3 
 

Teoretiska infallsvinklar 

Nedan presenteras studiens teoretiska ramverk. Först kommer Habermas (1995a, 1995b, 1996) 

dubbla samhällsperspektiv i termer av system och livsvärld att presenteras då studien 

grundläggande antaganden vilar i denna. Då studiens är skriven inom ramen för pedagogik med 

fokus på utbildning, faller det på sin plats att här redogöra för mitt förhållningssätt till 

pedagogik och utbildning, vilket görs under pedagogik och utbildning genom pedagogik. 

Därefter kommer studiens teoretiska utgångspunkter att presenteras utifrån studiens tre 

huvudteman: kunskap, bildning och demokrati. 

 

3.1 Skolfostran - ur ett dubbelt samhällsperspektiv 

Som det skrevs i inledningskapitlet Bakgrund kan skola och utbildning precis som samhället i 

övrigt förstås ur ett dubbelt samhällsperspektiv. Jag anser att Habermas (1995a, 1995b, 1996) 

dubbla samhällsperspektiv, system och livsvärlden är en användbar teori i förståelsen av elevens 

fostran i en institutionaliserad kontext likt skolan. Skolan har dubbla uppdrag där ena uppdraget 

(kunskapsuppdraget) kan ses ligga mer inom Habermas systemperspektiv och där det andra 

uppdraget (demokrati) i sin tur ses ligga inom livsvärldsperspektivet. Vidare är det så att möten 

mellan människor i skolan också har med samhälliga villkor att göra. Både rektor och lärare har 

ett samhällsuppdrag att förhålla sig till som samtidigt är samhälleligt avlönat (se kapitel 2, 2.1). 

Likt Fritzell (2003b) menar jag att skolans pedagogiska praktik är som ”en helhet av sociala 

relationer inom vilka människor utvecklar kunnande och skapar mening i personliga, samhälliga 

och kulturella angelägenheter” (ibid. s.13). Pedagogiska processer enligt Fritzell (2003a, 

2003b) befinner sig i skärningspunkten mellan individ och samhälle, och det är i 

spänningsfältet mellan dessa perspektiv som väsentliga fostransaspekter framträder, vilka 

också kan rubba rådande maktstrukturer. 

 
Habermas har med hjälp av såväl Durkheims samhällsteori, Meads kommunikationsteori, 

Husserls fenomenologi, Webers rationalitetsteori och Parsons systemteori format det dubbla 

samhällsperspektivet (Fritzén 1998).  Habermas utgångspunkt är att det finns två världar som 

konkurrerar med varandra och som han benämner för system- respektive livsvärld. System-

världens kärna består av ekonomiska och politiska sfärer som påverkar individens vardagsliv 

avsevärt. Livsvärlden är systemvärldens motvikt, och det är där individens tillvaro och dag-
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liga erfarenheter äger rum. Om vi ska förstå samhället i sin helhet menar Habermas att det blir 

nödvändigt att analysera det både utifrån ett system- och ett livsvärldsperspektiv. Han argu-

menterar för en syn på världen som dubbel (Habermas 1995).  Delningen mellan målorienterat 

och förståelseorienterat handlande likställs i Habermas samhällsuppfattning med delningen 

mellan system och livsvärld. System är kontext för målorienterat handlande, medan Livs-

världen är kontext för kommunikativt handlande. (Møller Pedersen 2010) Livsvärlden 

refererar till en slags tolkningsresurs som kan förstås som ett språkligt organiserat förråd av 

kulturellt betingar bakgrundsvetande som ofta är oreflekterat. Detta innebär att livsvärlden 

betraktas som förgivet tagen och något som inte går att ställa sig utanför då människan lever 

mitt i den. (Habermas 1995) Det är språkliga, sociala och kulturella resurser vi använder oss av 

och den språkliga, sociala och kulturella horisont vi rör oss inom när vi handlat förståelse-

orienterat. Livsvärlden relaterar således till sociala relationer, arbete, familj och vänner. 

Habermas förordar här empati som ideal i livsvärlden. Det räcker inte med att människorna 

lyssnar och bemöter varandra utan de ska även förhålla sig till varandra. På så vis kan vi lära 

av varandra. Livsvärlden kan inte på något sätt betraktas som statisk utan utvecklas eller 

reproducerad i varje kommunikativ handling med hjälp av språk, värderingar och normer, 

vilket bidrar till dess högst subjektiva karaktär. (Habermas 1995, Møller Pedersen 2010) Genom 

kommunikativa handlingar såväl verbala som icke verbala upprätthåller vi mänskliga rela-

tioner och utvecklas i ett livsvärldsperspektiv. När vi prövar och praktiserar omvändbarheten i 

både våra egna och andras perspektiv når vi ökad förståelse om oss själva och det sammanhang 

vi lever i. (Fritzén & Fritzell 1997) 

 

System är de sfärer i samhället som sköter samhällets materiella reproduktion. Habermas 

(1995) refererar system till de aspekter av samhället som frikopplats från normer och värden 

grundade på språklig konsensusbildning, och som till följd därav är avlägsnade från människornas 

omedelbara upplevelser. System styrs inte av ömsesidig förståelse genom dialog likt livsvärlden. 

Systemet följer en oberoende, objektiverad logik där avgörande styrmedier är pengar respek-

tive makt vilka vanligtvis dominerar i ekonomiska och politiska sfären (stat). Till dess att 

systemet styr över den materiella produktionen är det hela rationellt. Om systemet tar makten 

över den kulturella reproduktionen, den sociala integrationen och socialisationen (symboliska 

reproduktionen) leder det till en samhällelig störning i form av systemets kolonisation av livs-

världen. Då sker enligt Habermas ett förtingligande av livsvärden med konsekvenser av subjektivt 

upplevd menings- och identitetslöshet. Vad som då händer är en omställning av den handlings-
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koordinerade mekanismen från förståelseorientering till målorientering. (Alvesson & Sköldberg 

1994, Habermas 1995, Møller Pedersen 2010).  

Trots att system och livsvärlden har varsin utvecklingslogik är de ömsesidigt beroende av 

varandra. Förhållandet mellan dessa båda kan betecknas som komplementärt, vilka utvecklas i 

samspel med varandra. Habermas menar att samhället måste förstås i termer av både livsvärlden 

och system. (Habermas 1995, Møller Pedersen 2010) 

 
Med utgångspunkt i både den skoldebatt som råder i samhället (se bakgrundkapitlet) samt skol-

lag (2010:800) och läroplan (Lgr11) framstår skolans uppdrag som dubbel; kunskapsmål/lära och 

sociala mål/fostra. Fritzell (2003) är en av många som problematiserat denna dubbelhet, men 

då i termer av kunskap och demokrati. Här menar Fritzell att det finns en risk att diskussi-

onen kring skolan hamnar i konflikt bland de som anser att nationen behöver en kunskaps-

skola och de som menar att det är en medborgarskola landet behöver. Det Fritzell vill göra 

gällande är att demokratiuppdraget inte är en separat aspekt utan istället en påtaglig kvalitet i 

ett meningsfullt pedagogiskt arbete. Diskussionen är inte på något sätt specifikt för rådande 

tidsepok utan problematiken har förts av bland annat Dewey (för vidare läsning se 

underrubrik demokrati) i början av 1900-talet (Dewey 1999, 2004) och Bernstein under 1970-

talet (2000).   

 
I föreliggande studie blir Habermas system och livsvärldsperspektiv användbar ur ett pedagogiskt 

perspektiv. Då pedagogiken inte endast består av kommunikativa handlingar i ett livsvärlds-

sammanhang utan den sociala kontexten skolan befinner sig i präglas även av systemets logik: 

laggrunder (skollag, läroplan, policydokument m.m.), anställningsförhållanden, budgetar osv.. 

Med andra ord vilar den pedagogiska insatsen även i viss utsträckning på ett instrumentellt 

förnuft. (Møller Pedersens 2010) Utmärkande för dagens samhälle gällande skola och utbildning-

/fostran och socialisation är att det har skett en förskjutning från att ha varit en angelägenhet 

inom civilsamhällets sfär till att vara ett intresse inom statens sfär. Detta i sin tur kan generera i 

olika typer av mänskliga handlingar, där staten och marknaden står för ett mål- och framgångs-

orienterat handlande och civilsamhället står för ett förståelseorienterat handlande. Det som 

tydligt visar sig och som Habermas (1995) också menar är att dagens samhälle alltmer präglas 

av modernitetens tekniska eller instrumentella rationalitet vilket han menar bidrar till att systemet 

håller på att utradera livsvärlden och det kommunikativa förnuftet. Systemet "koloniserar" 

livsvärlden, som Habermas själv uttrycker det. Habermas menar att demokratins politiska 

struktur förutsätter att livsvärldens kommunikativa rationalitet är överordnad och tillåts reglera 
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systemets instrumentella rationalitet, vilket innebära att makten är tänkt att utgå från folket och via 

deras viljebildning bestämma målen för det politiska systemet (förvaltningen), vilket i sin tur ska 

kontrollera det ekonomiska systemet (näringslivet). 

När det gäller skola och pedagogik menar Møller Pedersens (2010) här att i relation till Habermas 

teorier kan pedagogik inte reduceras till varken förståelseorienterade eller målorienterade 

handlingar, utan pedagogik rymmer bägge delarna. Problemet är att det som i förstahand fram-

står som kommunikativa handlingar i en livsvärldskontext kanske i verkligheten är förtäckta 

strategiska handlingar. I nedanstående modell visar Møller Pedersens (2010) pedagogikens mål 

och funktion sett med Habermas system- och livsvärldsperspektiv:  

 

Pedagogikens mål och funktion 

Systemets materiella reproduktion 

• Anpassning 
• Kvalificering 
• Selektion 

Livsvärldens symboliska reproduktion 

• Identitet 
• Solidaritet 
• Mening 

       (Møller Pedersen 2010 s. 194) 

 

Detta i sin tur innebär att de pedagogiska insatserna har dubbla syften. Å ena sidan ska den 

tillfredställa systemets materiella reproduktion genom att socialisera in individen i samhällets 

strukturer och anpassa människor till den arbetskraft som finns. Å andra sidan ska den tillfreds-

ställa livsvärldens symboliska reproduktion i form av att individerna ska ha en identitet, 

känna solidaritet och kunna se mening med tillvaron. (Habermas 1995, Møller Pedersen 

2010) 

 

3.2 Pedagogik 
 
Föreliggande studie har skola och utbildning som forskningsområde där utgångspunkten är att 

dagens utbildning har en socialisationsprocess (fostran) som grundtanke. Studien har även det 

pedagogiska ledarskapet som en huvudpunkt, vilket gör att pedagogiken får en central roll. 

Texten nedan har som syfte att ge läsaren en överblick kring synen på pedagogik som 

fostran. 

Hammer (i Lindberg & Berge 1988) menar att pedagogikens studieobjekt är (upp)fostran, 

och att (upp)fostran är en livsprocess som för den teoretiska pedagogen skall beskrivas och 

förstås, och inte en verksamhet för vilken han skall skriva lagar. 
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”För att förstå, vad en vetenskap är och vill, kräves svar på följande tre frågor: vilket är ämnets 

studieobjekt, vilka problem ställer det rörande detta objekt, med vilka forskningsmetoder söker det lösa 

sina problem?” (Hammer, 8 okt, 1910 i Lindberg & Berge, 1988:32). 

 
Vidare menar Hammer att utifrån denna syn får pedagogiken tre huvudproblem med tre 

huvuddelar, vilka är:  
• söka fastställa uppfostrans mål – en filosofisk pedagogik  

• studera uppfostringsprocessen, den enskilde individen – en individuell eller psykologisk pedagogik  

• studera uppfostran som ett samhällsfenomen – Social pedagogik (Hammer, 8 okt, 1910 i Lindberg & 

Berge, 1988).  

 

Föreliggande studies syfte kan med fördel förstås utifrån Hammers ovanstående punkter; punkt 

ett: att fastställa fostransmål går att härleda till: hur rektorer i sin roll som pedagogiska ledare, 

resonerar kring och förstår skolans syfte och mål, och punkt två: att studera fostringsprocessen, 

den enskilde individen samt punkt tre: att studera fostran som ett samhällsfenomen, kan rela-

teras till sista delen i syftet: med utgångspunkt kring kunskap, bildning och demokrati 

(Hammer punkt två och tre) på så vis berör studien pedagogikens tre huvudproblem. 

 
Pedagogik är fostringslära och för Kant (2008) handlar pedagogik om ett frihetsprojekt. Kant 

menar att pedagogik aldrig få bli mekanisk utan måste vara insiktsfull. Pedagogiken får inte 

heller begränsas av människans nuvarande tillstånd, utan bör avse människans framtida till-

stånd. Med andra ord menar Kant att pedagogiken bör ha världens bästa för ögonen. Kant 

(2008) skrev ”människan är den enda varelse som måste uppfostras ” (ibid. s.7) och hävdade 

att ”människan kan bara bli människa genom uppfostran” (ibid. s.9) Genom fostran skulle 

man framkalla eller frigöra individens kapacitet så att människan blir helt autonom och kapabel 

att använda sin egen medvetna makt. Människan skulle göra bruk av sitt eget förstånd utan 

någon annans ledning. (ibid.), vilket kan ”kallas för en rationell, självständig varelse” (Biesta 

2011, s. 81) och således frigöra sig från samhällets befintliga strukturer. 

Dewey (2004) menar också han att pedagogik handlar om fostran, men som en livsprocess, 

där ett organiskt samspel mellan individer och samhälle är i fokus. Intressant är att Deweys 

pedagogik tillkom i en samhällssituation som då liksom nu var ytterst komplicerad. Den mo-

derna industriutvecklingen och växande handeln i USA bidrog med enorma ekonomiska och 

sociala motsättningar. Detta skapade snabba folkförflyttningar och stora grupper människor fick 

svårt att finna en kulturell identitet, vilket kan likställas med dagens globalisering. Deweys 

pedagogik hade/ har som uppgift att vägleda, styra och organisera samspelet mellan en växande 

individ och en föränderlig omgivning. Detta samspel befinner sig i ständig rörelse mellan 
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utbildning, erfarenhet och omgivningen. Det är här den kunskap formas, vilken är en förut-

sättning för att individen aktivt skall kunna påverka det samhällssystem han lever i. Det är 

genom (upp)fostran och utbildning som värderingar, kunskap och språk överförs, vilket skapa 

förutsättningarna för nästa generation att komma in i samhället och överta, men framförallt att 

utveckla samhället (ibid.). För Dewey handlar det om att kunna påverka och på så vis bli fri 

som individ.  Det är utifrån det organiska samspelet mellan utbildning och personlig erfarenhet 

som de pedagogiska frågorna kan betraktas, menar Dewey (Dewey 2004:23–40). 

Nedanstående citat tydliggör Deweys syn på individ, samhälle och det organiska samspelet 

dess emellan: 
”Sammanfattningsvis tror jag att den individ som skall uppfostras är en social individ och att samhället 

är en organisk enhet av individer. Om vi bortser från den sociala faktorn hos barnet, blir det bara en 

abstraktion kvar. Bortser vi från den individuella faktorn i samhället, återstår bara en trög och livlös 

massa.” (Dewey 2004:48) 

 
Fritzell (1997;2003;2009) ser pedagogik som en fostransprocess och menar att denna baseras 

alltid på någon slags social relation som han kallar för Pedagogisk praktik. Det innebär en 

helhet av sociala relationer inom vilka människor utvecklar kunnande och skapar mening i 

personliga, samhelliga och kulturella angelägenheter. På så vis är en pedagogisk process alltid 

dubbel i sin natur och innefattar både lärande och socialisation i en ömsesidig process. Vidare 

menar Fritzell att pedagogiken i allt väsentligt är något intersubjektivt, som äger rum mellan 

människor. Utveckling i hänsyn till såväl kunnande som normer och värden sker individer 

emellan och de skilda kontexter som individerna representerar. (Ibid.)  

 
”I de samhälliga strukturer och i de sociala relationer som människor skapar och deltar i, bearbetas också 

pedagogikens olika innehåll med avseende på förändringar inom ett mycket brett spektrum av kunnande 

och kompetens, mening och bildning.” (Fritzell 2003:14) 

 
Utifrån ovanstående text kan kunskap, bildning och demokrati med fördel ses som pedagogikens 

centrala begrepp. Gustavsson (2011) är en av dem som menar att kunskap, bildning och 

demokrati är centrala begrepp i all utbildning och pedagogik. Vidare menar Gustavsson att 

begreppen i sig är föränderliga och dess innebörd skiftar över tid och bestäms till stor del av 

vilket samhälle de är en del av och förändras i (Ibid. s. 9f). 
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3.3 Utbildning genom pedagogik 

Skolans syfte och mål kan förstås utifrån olika avseenden, och svaret om vad som är skolans 

syfte och mål kan variera beroende på vem man frågar. Texten nedan är ämnad för att ge 

läsaren en inblick i en av många perspektiv på skola och utbildningens syfte och mål. 

Att se utbildning genom pedagogik innebär att utbildning blir mer än bara en metod för att 

kvalificera in individen i samhällets rådande arbetsklimat. Utbildning handlar då istället om 

relationer mellan enskilda individers växande och samhällets kulturella och sociala tillgångar. 

Biesta (2011) menar att utbildning verkar inom tre skilda fält, vilka han kallar kvalificering, 

socialisation och subjektifiering. Kvalificering är en av den organiserade utbildningens 

viktigaste uppgift och innebär att rusta barn, ungdomar och vuxna med kunskap, kompetens 

och förståelse. Ofta med benägenheten att ”göra något” exempelvis utbilda sig till ett yrke, 

lära sig olika färdigheter, med mera. Biesta menar att kvalificeringsdelen även är viktig för 

andra aspekter av individens liv, i egenskap av politisk förståelse. Alltså de kunskaper och 

förståelse som krävs för ett medborgarskap eller kulturell förståelse. Gällande socialisation så 

hänger det samman med de sätt på vilka individen via utbildningen blir en del av specifika 

sociala, kulturella och politiska strukturer. Vilket i sin tur innebär att utbildningen 

socialiserade funktion infogar individerna i redan existerade sätt att göra och vara. Det tredje 

fältet kallar Biesta för subjektifiering, vilken han förklara med att det inte handlar om att 

introducera individen i redan existerande strukturer utan om ett sätt att vara som antyder ett 

oberoende av sådana strukturer – det handlar om processen att bli ett subjekt. (Ibid. s 27ff)  

Dewey (1999) menar att all utbildning ska bestå i att arbeta med en helhetssyn på människan, 

således betonar han utbildningens demokratiska uppgift. Utbildning är en social process och 

består av individer i relation till varandra. Utbildning är en följd av att medverka i ett socialt 

klimat och det i sin tur innebär att vara i en situation där de egna aktiviteterna associeras med 

andra, och således utgör individer och samhälle varandras förutsättningar. Dewey (1999) menar 

att utbildning är ett livsvillkor, där utbildning kan bli en vårdande, fostrande och bildande pro-

cess med kommunikation som en viktig aspekt i själva processen. Dewey (2004) betonar ett 

filosofiskt perspektiv på utbildning, där demokratin utgör en stor plats. 
 ”... om vi är beredda att betrakta utbildningen som den process där grundläggande intellektuella och 

emotionella dispositioner gentemot naturen och medmänniskan utformas, kan filosofin till och med 

definieras som den allmänna teorin om utbildning.” (ibid. s.14)  

 
Dewey (1999) betonar tre viktiga hörnstenar i sin syn på såväl utbildning som samhälle; 
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• att allt socialt liv förutsätter kommunikation i avseendet att delta i och påverkas av varandras 

språkhandlingar, 

• att utbildningens demokratikriterier kan uttryckas som fri och rik kommunikation inom och mellan 

grupper, 

• och att all utbildning har ett moraliskt perspektiv.  

 
Det är även viktigt att belysa att Deweys tanke på utbildning är mycket vidare än skola och en 

regelrätt utbildning. Utbildning och växande (growht) spelar en central roll i Deweys utbildnings-

tanke. I utbildningsbegreppet ingår alla de influenser från omvärlden och medmänniskor som 

formar och får människan att utvecklas. Det handlar om en fri och ändlös kunskaps- och 

bildningsprocess. (Dewey 1999) 

 
 
Kunskap, bildning och demokrati 

Det kommer inte att göras någon historisk djupdykning eller någon teoretisk övergripande 

översikt kring begreppen kunskap, bildning och demokrati utan tanken här är snarare att ge 

läsaren en överblick kring de tankegångar som finns gällande begreppen.  

 
 
3.4 Kunskap 

Kunskap har genom hela vår historia varit grundläggande för människans överlevnad och för 

samhällsutvecklingen. Kunskapsbegreppet i sig är föränderligt och formas av det samhälle vi 

lever i. Som det tidigare nämnts, i början av föreliggande studie (se kapitlet Bakgrund) så har 

det under de senaste tjugo åren skapats ett ökat intresse för kunskapsmätningar inom 

utbildningar, vilket speglas i alla de olika mätstudier som idag görs i skolan; TIMSS (Trend In 

International Mathematics and Science Study), PIRLS (International Reading Literacy Study) 

samt OECD:s PISA (Program for International Student Assessment). Detta har dock bidragit 

till att det idag finns ett tilltaget intresse för en mätbar kunskap inom skola och utbildning, då 

en kvalitativ kunskap därmed också är svårare att mäta. Att mäta vad elever lärt sig om något 

är betydligt enklare än att mäta vad eleven lärts sig genom något.  

 
Vi lever i ett utpräglat informationssamhälle där ordet kunskap framträder dagligen i en mängd 

olika former som exempel kunskapssamhälle, kunskapsekonomi, kunskapsorganisation, kun-

skapsstaden och så vidare. Med andra ord så har kunskap blivit alltmer centralt för samhälls-

utvecklingen och dess ekonomiska tillväxt. Gustavsson (2003, 2011) menar att i kölvattnet av 

globaliseringen har det uppstått en viss retorik om kunskap, och ett vanligt uttryck är ”kunskap 



Sida 18 av 74 
 

är en färskvara”. I dagens informationssamhälle har kunskap i en allt ökad utsträckning fått en 

varukaraktär genom att den kan köpas och säljas på marknaden (ibid.). Liedman (2001) 

anser att denna syn på kunskap (likt en färskvara) är en kraftig reducering av kunskaps-

begreppet. Det som hänt menar Liedman är att det i dagens samhälle görs en lik-ställning 

mellan kunskap och information. Dock så finns det en betydelsefull skillnad mellan dessa. 

Liedman (1998) åsyftar att information existerar oberoende av om någon uppmärksamma den 

eller inte. Information är även formad av någon annan, vilket gör att när vi möter den är den 

redan färdigpaketerad. Inte förrän man tar ställning till, accepterar eller förkastar den kan 

information bli kunskap. Med andra ord handlar det om att granska den kritiskt, och sätta in 

den i en för människan begripligt sammanhang. Vidare menar Liedman att ”…sammanhang 

och kritik är all kunskaps grundstenar.” (ibid. s.142) Gustavsson (2000, 2003, 2011) åsyftar att 

det är skillnad på att vara välinformerad och att besitta kunskap. Att kunna hela kataloger 

utantill, rabbla namn och årtal och så vidare är information om enskilda uppgifter som inte 

behöver sättas in i något sammanhang. Information förekommer i ett antal lösa bitar som för att 

bli kunskap behöver förstås i ett sammanhang. Likt Liedman menar Gustavsson att information 

är det material som först blir till kunskap när en människa tar det till sig och förstår det, och 

för att förstå det måste informationen sättas in i ett sammanhang. Kunskapen bärs av människan 

och den ingår i det sätt vi försöker förstå världen i dess utveckling och sammanhang. (ibid.) 

 
Kunskap inhämtas i en ständigt pågående process, som skapar allt större överblick, förståelse 

av sammanhang och djupare insikter. Att skaffa sig kunskap är en aktivitet – ett engagemang, 

något vi företar oss, anstränger oss för och engagera oss i. Kunskap är en social och personlig 

företeelse något individen införlivar i sig själv. Kunskap förändrar vår uppfattning och ökar 

vår förståelse av omvärlden. Kunskap finns i ett mänskligt, socialt och kulturellt sammanhang. 

(Gustavsson 2000, 2003, 2011) Vidare menar Gustavsson (2000) att det finns i tre olika 

former av kunskap, vilka grekiska benämningar är episteme, techne och fronesis; 

 
• Den vetenskapliga – En form av kunskap som behövs för att förstå hur världen är uppbyggd och 

fungerar – episteme 

• Den produktiva kunskapen – En form som behövs för att kunna tillverka, skapa och producera – techne  

• Praktisk klokhet – En form för att utveckla ett gott omdöme och verka som etiska människor och 

demokratiska medborgare – fronesis (Gustavsson 2000:15) 

 

Dessa tre former av kunskap menar Gustavsson (2000) går att avläsa i samtida diskussioner 

om kunskap. Den vetenskapliga inom de olika vetenskaperna samt inom vetenskapsteorin, 
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den produktiva inom hantverks-, estetisk-, yrkesutbildningar och kompetensutveckling inom 

arbetslivet, den tredje formen diskuteras inom politisk, kultur och samhällsutveckling samt 

inom yrken och utbildningar som har med människor att göra. Fronesis använda som ett 

begrepp i anslutning till tolkning och förståelse och är sammanbunden med bildning och 

demokratiska frågor. Samtidigt är det viktigt att se sambanden mellan de tre kunskapsfor-

merna och hur de flyter in i och påverkar varandra.  

 
I dagens skoldebatt och i all form av utbildning och demokrati diskuteras samtliga tre former av 

kunskap. I nya skollagen (2010:800) 5§, står det ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet.”, vilket tyder på att den första formen av kunskap ska ligga till grund 

för utbildning och undervisning. Detsamma gäller andra och tredje formen av kunskap som 

finns med i all utbildning och pedagogik och därmed också demokratiska fostrans uppdrag. 

 
 
3.5 Bildning 

”Bildning är vad som finns kvar när vi glömt de vi lärt oss”(Ellen Key i Gustavsson 2007:101) 

 
Skillnaden mellan utbildning och bildning redogör Gustavsson för när han menar att i utbild-

ning finns det redan från början ett utstakat mål, ett färdigt resultat i form av betyg och exa-

men. Bildning å andra sidan är mer inriktat mot själva processen. Bildning gör individen till 

kulturvarelser genom att ingå i vår gemensamma förståelse av tillvaron. Vetande (utbildning) 

handlar om kompetens för något, ett visst yrke eller viss verksamhet. (Gustavsson 2007) 

 
Bildningsbegreppet likt kunskapsbegreppet varierar i betydelse över tid och rum. Det handlar 

inte om att förvärva en viss mängd kunskaper som man känner sig nöjd med, utan bildning är 

att vara på väg mot nya insikter. Det är en process, inte ett resultat (Liedman 2009). Det går 

att tala om bildning på många olika sätt genom att exempelvis välja fokus mellan subjekt och 

objekt i processen. Utgår man från det subjektiva i processen betonas individens fria utveck-

lingsprocess och själva bildningsprocessen hamnar i fokus. Är fokus istället på bildningens objekt 

blir det centrala att uppnå ett visst mål och att ett visst stoff tillägnas. (Mark 2009) 

Gustavsson (2007) betonar här subjektets roll i bildningsprocessen då han menar att bildning 

karakteriseras av ett personligt förhållande till kunskapen, allmänorientering, förmågan till 

överblick och sammanhang, i motsats till begränsad fackkunskap. Bildning handlar här om att 

våga möta mänskligt liv och skapa mening och sammanhang i livet. Det syftar till vårt 

förhållande till kunskap, hur vi tolkar och förstå den värld vi lever i och hur vi på bästa sätt 
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kan förändra den (Gustavsson 2007, s. 7). Det är människans förändringsprocess genom den 

kunskap hon skaffar sig som är bildningstraditionens centrala tanke. Med ett tolkande och 

reflekterande synsätt av detta slag är människans tolkning av sig själv och tolkningen av om-

världen oupplösligt förenande (Gustavsson 2000). Bildning innebär att med utgångspunkt 

från egna förutsättningar söka sig vidare i det som är för individen främmande och annorlunda. 

Bildning som förmedling mellan det universella och det partikulära återfinner vi alltså på ett 

sätt i tanken om fronesis (fronesis: se ovanstående undertitel kunskap) och på ett annat i 

bildningens grundberättelse om utfärd och återkomst (Gustavsson 2003; Gustavsson 2007). 

Liedman (2009) skriver att reflektion är det viktigaste inslaget i vad vi idag kan kalla en bild-

ningsprocess. Han lyfter upp reflektionens värde genom att poängtera att varje mänsklig 

verksamhet kan göras till föremål för reflektion. Liedman menar att man lär sig inte bara något, 

man reflekterar även över vad man lärt sig, sätter det i sammanhang, och belyser det kritiskt. Då 

ger man kunskapen en existentiell dimension. (ibid. s. 8). Reflektionen gör det möjligt för 

individen att medvetet välja bland olika alternativ, både i tal och i handling. Förmågan att 

reflektera kan inte överföras mellan individer utan uppövas av varje enskild individ, men 

tillhör likväl den sociala världen, världen mellan människor och ting. (von Wright 2007). 

Människans försök att förstå tillvaron är oändlig och att ständigt nya synvinklar och perspektiv 

öppnar sig gör att människan aldrig blir färdig, förståelse och bildning är oändliga processer, 

både för den enskilda individen och för mänskligheten i stort. (Gustavsson 2007) 

 
Kristensson Uggla (2007) tar upp relationen kring globalisering, kunskapsekonomi och bild-

ning. Han menar att diskussionen kring vilken slags kunskap som kan förändra, bilda och om-

forma människan och därmed utveckla hennes potential är inte längre exklusivt knutet till 

litterära salonger och akademiska lärosalar. Utan den är nära förknippad med vårt förhållande 

till det samhälle vi lever i. Medier och informationsteknologi vilka bestäms av globaliseringens 

logik är en av samhällets viktigaste beståndsdelar. Kristensson Uggla menar att globaliseringen 

genererar ett informationsöverflöd, vilket gör att vi översvämmas av information. Bildning 

förutsätter tolkning och reflektion, och i dagens samhälle rör det sig om tolkning som en 

förmåga till; 

• selektion – ett kritiskt förhållningsätt till all information är en viktig del i själva bildningsprocessen,  

• värdering – i den mening att i en tid då kunskapshierarkierna eroderar måste individen själv utveckla 

en omdömesförmåga, 
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• meningsbildning – handlar om sammanhang, och den mängden av informationsfragment som vi tar till 

oss vilken måste sättas samman i meningsfulla sammanhang för att kunna förstå hur världen hänger 

samman,  

• användning – i enlighet med kunskapsteorins praktiska vändning så är det först när vi använder 

kunskap som det visar sig om vi verkligen har förstått. (Kristensson Uggla 2007, s. 125-130) 

Ytterst handlar bildning om identitetsbildning menar Kristiansson Uggla, om att bli människa 

(ibid. s.130). Bildning och bildningsprocessen går nära i hand med Biestas subjektifiering (se 

undertitel: Utbildning genom pedagogik) vilket handlar om att själva processen att bli ett 

subjekt, som då enligt Biesta är en del av utbildningens syfte och mål. 

 

 
3.6 Demokrati 

”Den närmaste förbindelsen mellan bildning och demokrati är varje människas frihet att bilda sig en 

egen uppfattning och kunna handla därefter. Den närmaste förbindelsen mellan kunskap och demokrati 

är insikten att kunskap finns i många olika former, förbundna med olika verksamheter och att ett 

demokratiskt kunskapssamhälle bygger på ömsesidigt respekt mellan olika verksamheter.” (Gustavsson 

2011:136) 

 
Citatet ovan påvisar den dynamiska länken mellan begreppen kunskap, bildning och demokrati.  

Demokrati berör mångfald – insikten om att det finns en uppsjö av olika ståndpunkter, kunskaper 

och uppfattningar som inte är entydiga. Det handlar om att var och en kan forma sin egen upp-

fattning med demokrati som bakgrund.  

En av Deweys mer kända citat är att; ”En demokrati är mer än en styrelseform, den är i 

första hand en form av liv i förening med andra, av gemensam, delad erfarenhet.” (Dewey 

1999:127) Utgångspunkten här är att demokrati inte endast är ett regelverk utan framför allt 

en levande verklighet som får liv genom interaktion och socialt samspel människor emellan. 

Vidare menar Dewey ”att det är inte bara så att socialt liv är detsamma som kommunikation, 

utan all kommunikation (och därmed allt verkligt liv) är bildande. Att kommunicera med sin 

omgivning innebär att man får en utvidgad och förändrad erfarenhet” (Dewey1999: 39) Här är 

synen på demokrati, det demokratiska samhället – ett samhälle som strävar efter att gynna alla 

medlemmars utveckling. Kunskap och bildning blir i sin tur en demokratiskrättighet. Deweys 

grundläggande tanke är att demokratin utvidgas i ett samhälle där människor får möjlighet att 

kommunicera med varandra, inom och mellan grupper. 

Biesta (2003) påtalar att det vanligaste sättet att förstå förhållandet mellan demokrati och 

utbildning är en förståelse där utbildning ges rollen att förbereda barnen för deras framtida del-
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tagande i det demokratiska livet. Medan han menar att Dewey avser att ett demokratiskt samhälle 

innehar en utbildning som ger människan ett personligt intresse för sociala relationer och kon-

troll, samt formar intellektuella vanor som gör det möjligt för människan att genomföra sociala 

förändringar utan att oordning uppstår (Dewey 1999s 140). Vidare resonerar Biesta (2003; 

2006) kring relationen mellan skola, utbildning och demokrati samt den roll som utbildningen 

har, och menar att dagens skola undervisar för demokrati, och att skolans demokratiutbildning 

kan ses som tredelad: 

 
• Kunskapskomponenter: Eleverna blir undervisade i demokrati och demokratiska processer. 

• Färdighetsträning: Att lära sig hantera olikheter mellan människor och på så vis tillägna sig olika 

demokratiska färdigheter, såsom rådslag och kollektivt beslutsfattande. 

• Disposition eller värderingskomponent: Att ge stöd för en positiv inställning till och tillägnandet av 

demokrati. (Biesta 2006:112) 

Biesta (2003, 2006) anser att om skolan utbildar genom demokrati skulle det istället innebära 

att eleverna inte endast lär från vad de undervisas om, utan även av de situationer de blir 

inbegripna i. Dock så proponerar Biesta en utbildningsdefinition som lyder ”Demokrati är den 

situation i vilken alla mänskliga varelser kan bli subjekt.” (Biesta 2003:65) Här menar då 

Biesta att med denna definition fångas en demokratisk intention in, som inte endast består av 

den snäva bemärkelsen av demokrati som en styrelseform och kollektiv beslutsfattande, utan mer 

i den bredare betydelsen av demokrati som en ”förenande livsform” (Dewey). Demokrati som 

en situation där alla mänskliga varelser kan bli subjekt handlar om en situation, där alla har 

lika rätt att delta i och där alla har lika rätt att bli hörda i frågor som är av gemensamt intresse. 

(Biesta 2003) 

 
Fritzell (2003b) har, som det tidigare nämnts, påtalat skolans dubbla uppdrag och dess proble-

matik; kunskap/ämneskunskap/kunskapsskola och demokrati/värdegrundsarbete/medborgar-

skola. Det Fritzell avser är att diskussionen bör beröra samspelet mellan kunskap och demokrati 

samt att skolverksamheten bör syfta till att utveckla symmetri i den pedagogiska praktiken. I 

stället för att hamna i en mekanisk inlärning av fragmentariska fakta i ett asymmetriskt kun-

skapsförmedlande system bör man, anser Fritzell, eftersträva ett konsekvent genomförande 

av symmetri i relationer och strukturer i skolan så att demokratiska värden blir synliggjorda och 

realiserade i praktiken. Habermas idé om det ideala samtalet kan, enligt Fritzell, relateras till 

det symmetriska samtalet eftersom båda bygger på att parterna deltar på lika villkor. Det är 

viktigt att individen får utrymme att argumentera för sina åsikter och att rätten att säga nej 
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upprätthålls. (Fritzell 1996: 209-16). Habermas (1996) menar att den ideala kommunikationen 

är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Samhället analyseras av Habermas i form av 

två sfärer (för mer information se undertitel: skolfostran – sedd ur ett dubbelt samhällspers-

pektiv) det ena är system (världen av makt och pengar) och det andra är livsvärlden (ett friut-

rymme där människor kan bilda sina egna uppfattningar i kommunikation med andra). Det som 

enligt Habermas (1996) hindrar samhällets demokratiska tillväxt är systemets kolonisering av 

livsvärlden, vilket leder till att friutrymmet krymper. Det ideala samtalet är fritt från intressen 

som makt- och pengar, vilket innebär att det inte är makt, social position eller auktoritet som 

avgör samtalets utgång, utan argumentens hållbarhet och äkthet som prövas i ett samtal – denna 

syn bygger på en deliberativ demokrati. Nedan följer en enklare översyn på deliberativ 

demokrati. Fritzell (1989, 2003), Englund (2000) och Olesen & Pedersen (2010) menar, som 

tidigare nämnts, att den deliberativa demokratins idégivare är Habermas, samt att den för-

djupar sig i en förståelseaspekt. Habermans syn på demokrati är en samtalssituation där alla 

former av makt och intressekamp är frånvarande. Samtalet ska präglas av ett kommunikativt 

handlande som en interaktionsform, i vilken avsikten är att uppnå en gemensam förståelse 

(Fritzell 1989; Englund 2000 samt Møller Pedersen i Olesen & Møller Pedersen 2010). Den 

deliberativa demokratin bör ses som en utbildningsprocess. Englund (2000) menar att en 

fungerande deliberativ demokrati förutsätter medborgare med väl etablerade deliberativa 

attityder och ett samhälle som vilar på den deliberativa demokratins idéer. En av de 

långsiktiga målsättningarna med att ge det deliberativa samtalet en framträdande plats i 

skolans värdegrundsarbete är således att på så sätt söka stärka demokratin (ibid.) Deliberativ 

demokrati kan med fördel relateras till Deweys6 demokrati tankar.  

 
3.7 Sammanfattning 

Föreliggande studies kunskapsobjekt är rektorers egna utsagor om  skolans syfte och mål med 

utgångspunkt i kunskap, bilding och demokrati. Med andra ord kommer empirin att utgöras av 

reskorers egna berättelse. Habermas (1995) dubbla samhällsperspektiv och Møller Pedersens 

(2010) modell om pedagogikens mål och funktion sett med Habermas system och livsvärlds-

perspektiv kommer att användas som ett övergripande analysverktyg. Då föreliggande studie 

jämväl har fokus på rektorers utsagor om kunskap, bildning och demokrati kommer empirin 

att även analyseras med hjälp av teorikapitlets tre delavsnitt; 3.4 Kunskap, 3.5 bildning och 

3.6 demokrati. 

                                                
6 Englund (2000) själv refererar till Dewey och förespråkar högt hans tankar kring kommunikation, demokrati och utbildning. 
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Kapitel 4 

 
Metodologiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt och förlopp. Föreliggande studie handlar 

om hur rektorer i sin roll som pedagogiska ledare, resonerar kring och förstår skolans syfte 

och mål med utgångspunkt i kunskap, bildning och demokrati. Här redogörs för de metoder 

som använts för att få svar på de grundläggande forskningsfrågorna (se kapitel syfte och 

forskningsfrågor). Vid en vetenskaplig studie finns det alltid metodologiska kriterier som 

måste följas, dessa presenteras utifrån nedanstående underrubriker: 

• En kvalitativ intervjustudie     
• Urvalsprocessen 
• Avgränsningar 
• Intervju som metod 
• Intervjuguiden 
• Tolkning och analys 
• Etiska överväganden 

 
4.1 En kvalitativ intervjustudie 

Sjöberg (2008) skriver att dagens samhällsvetenskapliga vetenskapstraditioner ger legitimitet åt 

såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningsstrategier. Det innebär att kvalitativdata eller 

kvantitativdata inte är utbytbara. Det ena förfaringssättet är inte mer vetenskapligt än det andra 

utan på så vis är de likvärdiga. Kvantitativ och kvalitativ metod innebär inte nödvändigtvis att 

man utesluter det ena från det andra. Det är inte frågan om två väsenskilda vetenskapliga realiteter 

i praktisk forskning, likväl kan det finnas anledning att förtydliga begreppen eftersom forskning 

ofta beskrivs i termen av det ena eller det andra. Åsberg (2004) menar i sin tur att det finns inget 

sådant som kvantitativ eller kvalitativ metod, utan det som finns är kvalitativa och kvantitativa 

egenskaper hos de fenomen vi söker kunskap om. Dessa egenskaper speglas i de data vi upp-

rättar om olika fenomen (ibid.). Svensson skriver i sin artikel ”Relevant kunskapssökande för 

skolan” (2012) att forskningsmetoder i sig inte är bra eller dåliga utan det avgörande är deras 

relevans i förhållande till det som undersöks. Båda metoderna behövs men poängterar att 

kvantitativa metoder fordras att besvara kvantitativa frågor men har brister när det gäller 

kunskap om mänskliga och sociala fenomen (ibid.).  

Alvesson och Deetz (2000) anser att de utsagor som bedömer att metoden bestäms av 

forskningsfrågan gör det enkelt för sig. De finner att forskningsfrågan inte kan bestämmas 
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isolerat från metodöverväganden, snarare är relationen mellan forskningsfråga och metod 

dialektisk (ibid. s. 11). Det avgörande för forskaren är enligt Alvesson och Deetz (2000) inte 

valet mellan kvalitativa och kvantitativa metoder utan snarare grundläggande ontologiska, 

epistemologiska och värdeteoretiska frågor.  

 
Syftet i föreliggande studie är studera hur rektorer i sin roll som pedagogiska ledare, resonerar 

kring och förstår skolans syfte och mål med utgångspunkt i kunskap, bildning och demokrati. 

Det innebär att den kunskap som efterfrågas har i första hand sin utgångspunkt i rektorers egna 

utsagor och inte i styrdokument, policydokument, läroplan eller skollag. Likväl så är det viktigt 

att belysa att rektor verkar under de policydokument som styr skolan och dess undervisning och 

på så sätt även agerar politiska aktörer.  Emellertid utgår föreliggande studie från ett öppet och 

sökande arbetssätt där frågeställningarna utgör utgångsläget. Mitt intresse ligger i att studera 

hur rektorer resonerar kring och förstår skolans syfte och mål. Med andra ord så finns det 

inget rätt eller fel, sant eller osant utan respektive rektors berättelser är en sanning och en 

kunskap som i sin tur kan berika vår förståelsehorisont gällande skolans syfte och mål med 

utgångspunkt i kunskap, bildning och demokrati. Till följd därav anser jag att kvalitativ data 

och intervju som metod blir bäst lämpade för att besvara syftet då forskningsmetoden 

kännetecknas av att forskaren tar del av ”informanters livsvärld”, deras åsikter och uppfattningar 

inom vissa specifika områden (Kvale 1997, s. 34).  

Studien har en kritisk grundhållning med utgångspunkt i Habermas dubbla samhällsperspektiv. 

Det innebär att skoluppdraget tolkas utifrån såväl ett system- som livsvärldsperspektiv.  Denna 

utgångspunkt medför även ett visst emancipatoriskt kunskapsintresse, vilket innebär att männ-

iskan existerar som en reflekterande varelse. Det innebär att man som forskare bör sträva efter 

att kritiskt ”medvetandegöra” sig om vilka intressen ens forskning tjänar: ”förtryckande och 

exploaterande eller frigörande och medvetandegörande för rättvisa och jämlikhet” (Åsberg 

2004, sid 287). Det emancipatoriska kunskapsintresset karakteriseras därför av att forskaren 

tar ställning. Föreliggande studie vill synliggöra kunskap som bidrar till frigörande och 

medvetande för rättvisa och jämlikhet inom skola och utbildning.  

Habermas (1995,1996) menar att det emancipatoriska kunskapsintresset lägger etiska och 

existentiella kriterier till grund för en kritik av samhället och dess förtryckningsmekanismer. 

Därmed har studier med ett frigörande, emancipatoriskt kunskapsideal oftast politiskideologiska 

förtecken (ibid. 1995,1996). Studien vill även göra anspråk på att kunna bidra med praktisk 

kunskap. Det praktiska består i att möjliggöra ett underlag som kan hjälpa rektor i grundskolan 
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att rikta en undersökande och kritisk blick mot sin egen verksamhet. Den kritiska grundhållningen 

i studien handlar dels om att vara uppmärksam på att skolans socialiseringsprocess även 

bidrar till att reproducera befintlig ojämlikhet, samt att möjligen synliggöra, problematisera 

och ifrågasätta olika mönster vilka får konsekvenser för fostran både som innehåll och form. 

 

4.2 Urvalsprocessen 

Undersökningens urval av rektor respektive skola är av strategiskt karaktär. Tanken bakom 

det strategiska urvalet är att det finns olika kriterium som ska uppfyllas; 
• Kommunal skola 

Valet att i studien enbart använda mig av kommunala skolor har ingen djupare motivering än att 

avgränsningar måste göras och valet föll på kommunala skolor. Dock så finns det ett intresse att utföra en 

liknande studie med rektorer från friskolor. 

• Grundskola 

Grundskolan är obligatorisk, vilket innebär att alla barn i Sverige måste genomgå grundskolan. Därav 

valdes gymnasieskolan bort då den fortfarande är frivillig. 

• Rektor för årskurs 6-9 

Valet gjordes med tanke på att det nu är betygsättning redan från sjätte klass vilket innebär att man redan 

från årskurs sex arbetar med bland annat två viktiga målsättningar. Det ena är betygen och det andra är att 

slussa eleverna vidare till gymnasiet.  

• Fyra skolor  
Antalet skolor grundar sig enbart på att det i en uppsatsstudie måste avgränsningar göra och det fick bli 

fyra kommunala grundskolor.  
 

När det genom kommunens hemsida valt ut de kommunala skolor, vilka skulle medverka i 

studien skickades det ut ett informationsbrev7 via mail till respektive rektor. Där gavs en enkel 

beskrivning av studien och dess syfte samt forskningsrådets direktiv, vilka jag som forskare 

måste hålla mig till. Efter en veckas tid ringde jag upp respektive rektor och bokade in inter-

vjudatum efter deras önskemål. Första intervjun ägde rum den 19 april och sista intervjun 

den16 maj (2012). 

 
Kommunen 

Samtliga skolor ligger i en kommun i västra Sverige. Det är en av Sveriges turistorter. 

Kommunen kallar sig för kunskapsstaden vilket enligt kommunen själv innebär att kommunen 

vill att människor växer genom utbildning, företagsamhet och nytänkande.  

 
                                                
7 Se bilaga 1 
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Skola 1- rektor 

Skolan finns belägen i ett bostadsområde som ligger ca fyra km från stadens statskärna. 

Bostadsområdet är en egen stadsdel med låga flerbostadshus, villor och radhus. Skolan består av 

tre byggnader två för skolår F-3 och en för skolår 4-9. Totalt har skolan cirka 600 elever av 

vilka ungefär 40 % har invandrarbakgrund. I skolår 6 tillkommer det elever från en skola som 

ligger ca 16 km från aktuell skola. Under skolår 6 har dessa elever sin undervisning förlagd vid 

aktuell skola 1,5 dag per vecka och från och med skolår 7 tillhör dessa elever skolan.8 

 
Skolans rektor har arbetat som rektor i 12 år vid aktuell skola och innan dess som lärare i 

matematik, kemi och fysik vid samma skola. Mellan jobbet som lärare och rektor har 

informanten haft ett fackligt uppdrag i kommunen för lärarnas riksförbund. 

 
Skola 2- rektor 

Skolan finns belägen ca fyra km väster om stadens centrum. Bostadsområdet är en egen 

stadsdel med låga flerbostadshus, villor och radhus. Skolan är en skola för årskurserna 6-9. 

Eleverna kommer från fyra olika f-5 skolor som ligger i närområdet. På skolan går ca 400 

elever och verksamheten är uppdelad i 4 arbetslag. Skolan ligger i ett område med 

högtutbildad majoritet och socialt homogent.9 

 
Då intervjutillfället skulle äga rum erbjöd sig skolans icke tillfrågade rektor att delta under 

intervjun. Den tillfrågade rektorn ansåg det vara en god idé, och då båda har ansvarsområde 6-

9 sågs det inte som något problem. Rektorerna benämns med rektor M och rektor K.  

Rektor M har arbetat som rektor på skolan sedan 2004 med ett uppehåll mellan 2005-2009 

och innan dess har informanten arbetat inom försvaret. Rektor K har arbetat som lärare i 

annan kommun innan informanten blev rektor vid aktuell skola 2005. 

 

Skola 3 - rektor 

Skolan finns belägen i de centrala östra delarna av kommunen med gångavstånd till både 

centrum, statsbibliotek och stadens idrottsområde. Skolan är en f-9 skola med ca 447 elever. 

Skolan är tvåparallellig och det går ca 50 barn i varje årskurs. Skolan har ca 90% elever med 

svensk bakgrund.10 

                                                
8 Informationen kring skolområdet är taget från kommunen och skolans hemsida. 
9 Informationen kring skolområdet är taget från kommunen och skolans hemsida 
10 Informationen kring skolområdet är taget från kommunen och skolans hemsida samt från intervjun. 
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Skolans rektor har arbetat på skolan sedan 2010, arbetat som rektor i ca nio år dock inom 

annan kommun och innan dess arbetade informanten som lärare.  

 

Skola 4 - rektor 

Skolan finns belägen inom skolområde centrum. Det går ca 720 elever i skolåren 4-9 och 

särskola år 6-10. Av skolans 30 klasser är sex stycken musikklasser, där eleverna som går där 

rekryteras efter intagningsprov och kommer från hela kommunen. Skolan har även klasser 

med fotbollsprofil i åren 6-9. Eleverna som går i årskurs 6-9 på skolan kommer från tre när-

liggande områden, och ett mindre villaområde som ligger ca 3km inåt landet och landsbygden 

runt omkring. Ca 50 % av skolans elever har utrikesfödda föräldrar. 

Skolans rektor har arbetat på skolan sedan 2009. Har arbetat som rektor vid annan 

kommun sedan 1993. Har en bakgrund som lärare och har även arbetat en tid inom skolverket.  

 
 

4. 3 Avgränsningar 

Vid studiens början fanns tanken att även utföra fokusintervjuer med en grupp lärare från 

respektive skola. Tanken var då att utgå från samma intervjuguide11 (dock inte med de 

specifika rektorsfrågorna) men med fokus på lärarrollen och intervjufrågorna kring kunskap, 

bildning och demokrati.  

Strax efter första rektorsintervjun bokades det en gruppintervju med tre lärare från aktuell 

skola. Gruppintervjun tog ca 1timme och 40 min, den redan gjorda rektorsintervjun hade tidi-

gare tagit ca 46 min. Min reflektion kring detta var att trots att tanken bakom utförandet av både 

intervjuer med rektor och lärare från respektive skola var god, skulle det innebära en ofantlig 

massa empiriskt material som i sin tur skall både transkriberas, bearbetas och analyseras. Det 

är inte ovanligt att man i början av ett uppsatsarbete har en mängd olika kreativa idéer och 

tankar om vad man vill göra. Dock så är det viktigt att ständigt föra en kritisk dialog med sig 

själv och försöka ha en övergripande syn på vad som går och vad som inte går att genomföra 

med tanke på tid och utrymme. Avgränsningar måste alltid göra av olika anledningar och 

därav valdes lärarintervjuerna bort.  

Empirin från fokusgrupp 1 finns kvar och tanken är att vidareutveckla studien och fullfölja 

tanken om fokusintervjuer med lärare från respektive skola inom den närmaste framtiden.  

 
 

                                                
11 Se bilaga 2 
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4. 4 Intervjun som metod 

Med studiens syfte som utgångspunkt och för att kunna svara på studiens frågeställningar har 

kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod valts för insamling av det empiriska materialet. 

Det innebär att studien är en intervjustudie som bygger på 5 rektorers utsagor kring deras 

resonemang och förståelse om skolans syfte och mål med utgångspunkt i kunskap, bildning 

och demokrati, i den pedagogiska praktik de verkar i. 

 
Det är angeläget att här problematisera intervjun som undersökningsmetod. Alvesson och 

Deetz (2000) menar att den stora frågan är om berättelserna som nås genom intervju, 

 
”refererar till något som finns utanför intervjusituationen och språkbruket – antingen till det som äger 

rum i människors huvuden och hjärtan eller till den sociala verkligheten ’där ute’ – eller om de speglar 

intervjusituationen som en komplex social miljö och alla de normer och skript som styr det verbala 

beteendet i en sådan miljö” (ibid. s. 216).  

 
Dock så menar Alvesson och Deetz (2000) likt Kvale (1997) att det är både svårt och 

tidskrävande att göra sig en föreställning om människors idéer och uppfattningar om man inte 

talar med dem, och trots intervjumetodens kritiska aspekter så har den sina fördelar. Kvale 

(1997) menar att kunskap konstrueras bland annat genom mellanmänsklig interaktion. 

Intervjuer är sociala möten som mer eller mindre är kontextberoende och där kunskapen är 

socialt konstruerad genom att båda parter är aktiva. Man får inte glömma att det alltid finns 

påverkningsfaktorer i ett intervjusammanhang som inte kan minimeras eller kontrolleras. Det 

blir svårt att utifrån de kritiska aspekterna kring intervjumetoden betrakta den som en 

spegelbild av världen. Alvesson och Deetz (2000) skriver att forskningsintervjun bör ”hellre 

betraktas som en scen för ett samtal än som ett enkelt redskap för insamling av ’data’” (ibid. 

s. 83). 

 
Under en intervjuprocess har forskaren en viktig roll då det är intervjuaren själv som är 

instrumentet vid insamlingen av det empiriska materialet. En medvetenhet om det ömsesidiga 

inflytandet som intervjuaren och den intervjuade utövar på varandra, och andra viktiga 

aspekter så som bland annat de dokument som styr rektorsrollen är viktigt att ta hänsyn till 

både i intervjusituationen och i analysen av empirin (Kvale 1997, Alvesson & Deetz 2000). 

Forskningsintervjun är en social mellanmänsklig situation mellan två parter som möts kring 

ett tema vilket båda har intresse i. Intervjumetoden ska fånga upp och belysa rektors specifika 

uppfattningar om skolans syfte och mål med utgångspunkt i kunskap, bildning och demokrati.  
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Anledningen till att intervjuer valts är att forskningsområdet i sig är ett ständigt diskuterat 

ämne som består av många olika åsikter, värden och frågeställningar som är öppna för 

diskussion, vilket halvstrukturerade intervjufrågor ger utrymme till (Kvale 1997).  

Vid intervjutillfällena används en intervjuguide12 där studiens frågeställningar har legat till 

grund för utformandet av denna. Enligt Kvale (1997) kan en intervjuguide antingen utformas så 

att den beskriver i stort de ämnen som samtalet skall handla om eller bestå av en rad mer 

omsorgsfullt utformade frågor. Intervjuguiden består av halvstrukturerade intervjufrågor. Det 

känns som ett bra verktyg då målet är att skapa ett öppet klimat där informanten tillges 

utrymme att utveckla sina tankar och resonemang utifrån de centrala frågorna som studien avser 

att utforska. Denna form ger även utrymme för att ställa följdfrågor för att fördjupa och 

utveckla informanternas svar ytterligare.  

Då tiden för insamling av empiri (intervju) föll sig under våren och det visade sig att 

vårterminen är den tid då skolans rektor är väldigt uppbokade med planeringsmöten både 

inför avslut av vårtermin samt höstterminens uppstarta, föll det sig naturligt att samtliga 

intervjuer genomfördes i skolmiljö och i respektive rektors arbetsrum (enligt varje rektors eget 

önskemål). Även datum och tid bokades efter varje rektors önskemål, vilket innebar att första 

intervjun utfördes den 19 april och sista intervjun den16 maj (2012). Samtliga intervjuer 

spelades in på band och transkriberades till skriftlig form.  

 
 
4.5 Intervjuguiden13 

När arbetet med intervjuguiden var avslutad gjordes det en testintervju med tre lärare från en 

kommunal grundskola som inte medverkar i studien, samtliga lärare är verksamma vid årskurs 

6-9. Tanken var att undersöka om intervjufrågorna nådde sitt syfte och om intervjupersonerna 

upplevde dem begripliga och användbara. Det visade sig att tre frågor från respektive tema, 

kunskap, bildning och demokrati upplevdes svåra och alltför stora/djupa att svara på. De 

menade att frågorna skapade en osäkerhet vilket även försvårade svaret. Detta bidrog till att 

de tre aktuella frågorna togs bort och det formulerades tre nya frågor som var och en 

relaterade till respektive tema: 

 
• Vad är kunskap? ändrades till Vilken kunskap har skolan som uppdrag att förmedla? 

• Vad är bildning? ändrades till På vilket sätt kan man säga att skolan idag har ett bildningsuppdrag? 

                                                
12 Se bilaga 2 
13 Se bilaga 2 
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• Vad är demokrati? ändrades till Hur tolkar Ni demokratiuppdraget och vad innebär det för skolans 

syfte och mål? 

 

 

4.6 Tolkning och analys 

I tolkning och analysarbetet har empirin delats in i utvalda teman som grundar sig i föreliggande 

studies syfte och vilka även ligger till grund för intervjuguiden; Det pedagogiska ledarskapet, 

Kundkap, bildning och demokrati. Dessa teman används även i kapitel 5: Resultat, tolkning och 

analys där varje tema presenteras och analyseras var för sig.  

Studiens grundläggande antaganden vilar i Habermas (1995,1996) dubbla samhällsperspektiv, 

detta medför att Møller Pedersens (2010) modell på pedagogikens mål och funktion sett med 

Habermas system- och livsvärldsperspektiv (Se kapitel 3 undertitel Skolfostran – sedd ur ett 

dubbelt samhällsperspektiv) kommer att användas som ett övergripande analysverktyg i studiens 

analysarbete. För det första är skolan i sig är en politisk och ekonomiskt styrd verksamhet och för 

det andra har skolan ett dubbet uppdrag: kunskapsskola – medborgarskola. Rektorernas 

resonemang och förståelse kring skolans syfte och mål kan ge uttryck för både ett system-

perspektiv och ett livsvärldsperspektiv. Med hjälp av analysverktyget kan studieresultatet utifrån 

rektorernas utsagor påvisa om skolan idag befinner sig jämnt fördelat inom båda perspektiven 

eller om det finns en ojämnfördelning, och hur den i sin tur kan se ut. 

Det är viktigt att komma ihåg att intervjuutskrifter är tolkade konstruktioner och fungerar som 

verktyg för sina syften. Intervjun är ett samtal mellan mig och den intervjuade, där båda 

påverkar varandra och påverkas av det sammanhang vi ingår i (Kvale 1997). Kvale (1997) 

delar in analysen i tre delar; strukturering, klarläggning och meningsanalys. Strukturering av 

intervjun görs vanligen genom utskrift. Jag har valt att lyssna igenom varje intervju direkt efter 

intervjutillfället och några dagar senare återigen lyssna och då även transkribera intervjuerna, på 

så vis upplever jag att jag kommer nära mitt material och får en nära relation med den empiri 

som jag senare skall arbeta med. När samtliga intervjuer är avklarade och transkriberade går 

jag återigen igenom det utskrivna materialet med de utvalda teman som utgångspunkt för att 

finna relevant material, vad som är väsentligt med avseende på syftet och teoretiska antaganden i 

studien. Detta i sin tur benämner Kvale som klarläggningen. Den tredje delen är själva 

analysen av materialet, då ”utvecklas innebörder i intervjun, klarläggs den intervjuades egna 

uppfattningar och ger forskaren nya perspektiv på fenomenen” (Kvale, 1997, s.171), här 
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kommer Møller Pedersens (2010) modell på pedagogikens mål och funktion fungera som den 

yttersta utgångspunkten i analysarbetet.  

 

4.7 Etiska överväganden 

Gällande etiska överväganden så har samtliga rektorer erhållit information kring HSFR:s och 

vetenskapsrådets etiska regler, och därmed individskyddskravet och dess fyra allmänna huvud-

krav (HSFR). Information kring studiens syfte och mål samt tankar kring genomförandet fick 

rektorerna bland annat ta del av genom informationsbrevet14 och under telefonsamtalet där 

intervjutillfälle bokades in. Vid själva intervjutillfället gick vi återigen igenom samtliga 

huvudkrav. Med individskyddskravet och dess fyra allmänna huvudkrav som bakgrund har 

det valts att inte namnge den kommun eller de skolor som är med i föreliggande studie. Detta 

val har gjort för att i bästa möjliga mån skydda rektorerna vilka deltagit i studien och därmed 

ta hänsyn till konfidentialitetskravet. Samtliga rektorer kommer att erhålla var sitt exemplar 

av uppsatsen.  

 

 
Kapitel 5 

 
Resultat, tolkning och analys 

Föreliggande studies kunskapsobjekt är rektorers egna utsagor om hur rektorer i sin roll som 

pedagogiska ledare, resonerar kring och förstår skolans syfte och mål med utgångspunkt i 

kunskap, bildning och demokrati. I detta kapitel kommer således först det empiriska mate-

rialet att redovisas och därefter görs en tolkning och analys efter varje tema.  

 
Rektorernas utsagor redovisas gemensamt, under teman som formulerats utifrån studiens 

syfte, vilka även ligger tillgrund för intervjuguiden; Det pedagogiska ledarskapet, Kunskap, 

Bildning och Demokrati. Efter varje tema följer en sammanfattning. Det kommer i resultatet 

att redovisas olika citat som refereras till respektive skola där citerade rektor är verksam. 

Skolorna får i resultatkapitlet erhålla samma benämning som tillskrivits skolan under kapitel 4 i 

undertiteln urvalsprocessen, alltså skola 1, skola 2 och så vidare. Efter varje temasamman-

fattning följer tolkning och analys, ex: 

                                                
14 Se bilaga 1 
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• Det pedagogiska ledarskapet – resultat 

• Det pedagogiska ledarskapet – sammanfattning 

• Det pedagogiska ledarskapet – tolkning och analys 

 

 
5.1 Det pedagogiska ledarskapet - resultat 
 

Samtliga rektorer framhåller att ett pedagogiskt ledarskap alltid funnits med som en viktig del 

i rektorsarbetet, men att det idag hamnat mer i fokus i och med den nya skollagen. De betonar 

även att samtidigt som fokus idag ligger på det pedagogiska ledarskapet så har den administra-

tiva delen också ökat i omfattning. Där finns idag menar rektorerna tydligare riktlinjer på en 

övergripande kontroll över verksamheten som täcker samtliga nivåer; elev-, lärar- och 

rektorsnivå. Då kontrollstationerna ökat för eleverna (elevdokumentation fler nationella 

prov, betyg från sexan och så vidare) ökar även kontrollen över lärare, rektorer och skolan i 

sin helhet.  
”[…]… man känner sig nog mer… vad ska jag säg… kontrollerad idag i den verksamhet man bedriver… 

[…]…plus samtidigt så va ju också uppdraget från… det statliga uppdraget har blivit mer kontroll… det känner 

vi här” (Rektor skola1)  

 
”[…] När jag kom hit hade jag ambitionen att … i min egen plan så att säg… att varje fredag skulle jag gå 

ronden. Då skulle jag gå ut och titta på vissa saker och så… men jag fixade inte det… jag blev uppäten av alla 

göranden och alla måsten… […]… jobbar med struktur och organisation. Sedan finns det en massa andra 

måsten också… så de e klart man springer i ett ekorrhjul och det går fortare och fortare…[…]” (Rektor skola 4) 

 
Det finns en mindre men ändock uttalad känsla av stress, vilket samtliga rektorer ger uttryck 

av, men på olika sätt. Att rektorerna känner sig jagade av de måsten som ska redovisas och på 

så vis också kontrolleras av stat och kommun kan utläsas i deras resonemang. Detta medför 

per automatik ett större administrativt arbete för både rektor och lärare. Mycket tid går åt till 

tjänsteplanering, ekonomiska ställningstaganden, statistiska diskussioner, fasighetsfrågor, per-

sonalfrågor, arbetsmiljö, möten, telefonsamtal, återkoppling med mera. Mötet med lärare sker 

mestadels vid olika typer av planeringsmöten, men även i korridorerna och vid fikarasterna, 

där rektorerna menar att en viss typ av pedagogisk ledarskap lyfts fram genom det spontana 

pedagogiska samtalet.  

”[…]… många fastighetsfrågor… ekonomiska rapporter och å det e ju rehabfrågor… å… hur vi gör med henne 

nu efter höst och så va … och så blir det lite tid över för klassrumsbesök… […] … det bästa eller det direkta 
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pedagogiska ledarskapet blir ju vid kaffebryggan å … kopieringsmaskinen… det är där man ser och hör… […]” 

(Rektor M skola 2) 

Här påvisar en av rektorerna att det är vid lärarrummet och kopieringsrummet som de får 

möjlighet eller utrymme att ta del av vad som egentligen händer i verksamheten. Det är även 

här som det ”direkta” ledarskapet äger rum, menar rektorn. Det som händer är att rektorn här 

få möjlighet att fånga frågan när den dyker upp. Samtalets kvalité är inte i fokus här. Utan 

snarare rektorns chans till att få/ha tid att lyfta upp det som lärarna samtalar om, och på så vis 

få en verklig chans att vara delaktig i det som sker i verksamheten. 

Samtliga rektorer påtalar att kontakten med eleverna sker mer sporadiskt precis som klass-

rumsbesöken. Likväl anser rektorerna att det aldrig är problematiskt att möta eleverna, och de 

ser sig ha en positiv och god relation till skolans elever.  

”Det är inte svårt att få kontakt med tonåringar… […]… och e jag stressad och så … så går jag ett varv i 

korridoren … de kommer alltid… jag har god relation till alla… […]… dom flesta blir glad när dom ser mig utav 

eleverna… det är underbart… det ger massor av energi alltså” (Rektor skola 4) 

”[…]… jag sitter och tittar på när de spelar fotboll här på gården (kan se ut från kontorsfönstret mot 

gårdsplanen) …så då …då är jag här ute… och lyssna på dom… eller öppna fönstret… och man hör dom […]” 

(Rektor skola 3) 

Det som också kan förstås utifrån ovannämnda citat är att precis som mötet med lärarna i 

lärarrummet eller i kopieringsrummet förverkligar verksamheten för rektorerna, så blir mötet 

med eleverna också en länk mellan det administrativa och verkligheten. Samtidigt som citaten 

visar prov på att i allt arbete med det administrativa och kontrollbaserade rapporterna ger 

eleverna rektorerna en känsla av bekräftelse och välbehag. Trots att de själva anser att det inte 

finns tid att, i den utsträckning de själva önskar, vara ute i verksamheten eller att i större 

utsträckning befinna sig där det pedagogiska arbetet med eleverna finns så anser rektorerna 

emellertid att deras arbete innehåller ett viktigt pedagogiskt budskap.  

Rektorerna menat att det handlar om vad man väljer att lägga i benämningen pedagogiskt 

ledarskap. Samtliga rektorer belyser att allt rektorsarbete har en bakomliggande pedagogisk 

tanke som grund. Ska verksamheten fungera så måste varje beslut som tas grunda sig i skolans 

pedagogiska verksamhet, som exempel togs läromedelsinköp, tjänstefördelning, personal-

frågor, vidareutbildning för lärare och så vidare. Att det finns mindre tid för ett pedagogiskt 

ledarskap med fokus på att befinna sig i verksamheten tar rektorerna upp, vilket kan kopplas 
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till tidigare citat om stress och att känna sig jagade. Rektorerna löser detta genom att se hela 

deras arbete med pedagogiska ögon. 

”Det beror på vad man lägger in i begreppet pedagogisk ledare … […]… jag hinner inte vara ute i klassrummet 

å följa och leda processerna där. …Det som jag ibland kan känna då e ju det här med att e… som pedagogisk 

ledare… tiden ges inte alltid till det va… kunna jobba med pedagogiken på det sätt som man kanske skulle 

vilja… […]… vi jobbar med helheten och skolans utveckling… så jag jobbar rätt mycket med pedagogiskt 

ledarskap ändå. […]” (Rektor skola 1) 

”[…]… men även dom här andra frågorna som har med personal och ekonomi att göra måste man se som ett 

pedagogiskt ledarskap för får man in fel person på fel plats så blir det ingen effekt i klassrummet och dom 

pengarna man har dom får man också … det e ändlig gemensam resurs…   dom får man förvalta… och se till att 

de hamnar på rätt sak … […]”(Rektor M skola 2)  

 
Det pedagogiska ledarskapet handlar också om att kunna möta människor på rätt sätt och att 

vara medmänniska. Att leva som man lär och vara en medmänniska samt att ge kollegor, 

lärare och elever möjligheter till utveckling och låta dem växa. Samtliga rektorer nämnde 

detta som en viktig del av rektorsrollen och det pedagogiska ledarskapet.  

 
”[…]… det innebär… Det innebär faktiskt ibland … att lugna ner… att låta lärarna förstå att dom gör 

tillräckligt mycket för barnet… fast det här barnet inte kommer uppnå kunskapsmålen …och då får man förklara 

för lärarna … att det viktiga här är att barnet går ut med rakt rygg. Med självförtroendet intakt… det spelar 

ingen roll om han har E i matte… han kommer att få det sen.[…]” (Rektor skola 3) 

 
En annan viktig aspekt som samtliga rektorer lyfte upp, och vilket de menar tar mycket tid är 

arbetet med de elever som av olika anledningar hamnar utanför skolans ramar, och där de 

pedagogiska verktygen inte räcker till. Då dagens skola bygger på stramare tyglar och hårdare 

press i och med betyg från lägre klasser, tester av olika slag, prov och dokumentation så 

menar rektorerna att de barn som hamnar utanför, faller mycket hårdare än tidigare. 

 
”[…]… så upplever jag att vi har… flera runda barn som vi trycker in i fyrkantiga hål… […]… vi har för lite 

verktyg… vi har fått mer verktyg men… men det är ju avstängning och sånna saker… men det är inte det jag 

tänker på egentligen. […]” (Rektor skola 3) 

 
”[…]… alla elever ska ha möjlighet att nå ett hyfsat resultat va… alla elever ska ha möjlighet att lyckas… […]” 

(Rektor skola 1) 

 
I samband med att rektorerna lyfter upp denna fråga gällande barn som faller utanför skolans 

ramar så tydliggjordes en efterfrågan om djupare kunskaper om just detta område. Hur barn 

reagerar på ökad press och en mer stressad miljö. 
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” […]… vi sätter större press … vi sätter större press på barnen nu… e… vilket kan för många vara en 

korrigering som dom tar… medan alltså om man faller ut så faller man ju hårdare naturligtvis. …vi kan för lite, 

vi vet för lite, vi förstår för lite, av hur varje individ fungerar i alla andra situationer… vi… vi får lägga så 

mycket tid på att dokumentera på att sätta ord på vad vi ser och på vad vi känner så att undervisningen … mötet 

med barnen kommer i andra hand… […]”(Rektor skola 4) 

 
I sin helhet visar resultatet att samtliga rektorer antyder på att tiden för att vara ute i verksam-

heten inte räcker till, då den administrativa delen och allt vad det innebär ökat. Trots detta 

finner de att ett pedagogiskt ledarskap i stort sett alltid finns med i det dagliga arbetet genom 

de beslut de tar, vilka grundar sig i skolans pedagogiska verksamhet som måste fungera 

utifrån de förutsättningar som finns. Rektor i skola 1 och 4 poängterar och lyfter upp de ökade 

kontrollstationerna samt den dokumentation som det bidrar med som problematisk, och menar 

att förutom att verksamheten blir mer kontrollerad blir det mindre tid över för det som 

egentligen är viktigt, vilket är verksamheten och eleverna. Det som rektorernas utsagor även 

ger uttryck för är en mild kritik men likväl en kritisk syn på skolans ökade administrativa och 

kontrollbaserade utveckling.  

 
”[…]… det är så många kontrollstationer som kommer in och jag ser väl kanske inte att verksamheten blir 

bättre för att man kontrollerar den jämt och ständigt. Utan det gäller ju också att ha… att det ges möjlighet att 

hinna jobba med verksamheten också va.”(Rektor skola1) 

 
”[…]…vi får lägga så mycket tid på att dokumentera på att sätta ord på vad vi ser och på vad vi känner så att 

undervisningen… mötet med barnen kommer i andra hand… […]”(Rektor skola4) 

Rektorerna i skola 2 och rektor i skola 3 menar även de att kontroll, administration och doku-

mentation har ökat, men belyser även att i och med den nya skollagen så har befogenheterna 

ökat för rektorn. De menar att det gäller för rektorn att använda sig av de befogenheter som 

finns för att kunna forma sin skola och dess verksamhet. Trots att det är svårt och ibland 

upplevs som omöjligt så anser de det är viktigt att man som rektor jobbar åt det hållet. 

” […]… det är ju skollagen nu som ger rektor större befogenheter att forma sin egen inre organisation och sånt 

där. Och vi har ju ställt frågan… en jätte viktigt fråga för oss då e… där… de e kan vi säga nej!? … […]… men 

tillagningskök eller mottagningskök, NEJ! Vi ska inte ha någon mottagningskök, vi ska ha tillagningskök! … man 

får ta till sig den rollen va… […]”(Rektor M skola 2) 

”[…]… det handlar om att… jag är väl lite envis ibland… ha jag ett mål så vill jag komma dit. Sen kanske det 

inte blir raka vägen utan jag få gå lite sneklar … och då gäller det också att hålla personalen intresserade och 

på G fast vi får så mycket stopp…[…]” Rektor K skola 2) 
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5.1.1 Det pedagogiska ledarskapet - sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man säga att rektorerna ger uttryck för att det finns en ökad kontroll i 

skolan idag som kommit i och med nya statliga direktiv så som ny skollag, nya läroplaner och 

kursplaner samt ny betygsättning. Detta i sin tur har ökat den administrativa delen i rektors-

rollen, där rektorerna själva känner sig mer kontrollerade än tidigare samt att den pedagogiska 

verksamheten tar stryk på bekostnad av kontroll, administration och dokumentation. 

Arbetsuppgifterna tar mer tid och utrymme för att vara ute i den pedagogiska praktiken finns 

inte i den utsträckning som de själva hade önskat. Den kontakt som finns med bland annat 

eleverna är oftast spontan och oplanerad. Denna typ av elevkontakt fungerar för rektorerna 

som ett avbrott och en avkoppling från arbetet. I mötet med eleverna blir rektorerna sedda. De 

får bekräftelse, vilket kan ses som ett erkännande om att deras arbete är bra.  

För att själva skapa balans i sin rektorsroll väljer rektorerna att problematisera begreppet 

pedagogiskt ledare. De menar att de absolut arbetar som pedagogiska ledare men då sett från 

ett annat perspektiv. De poängterar att det beror på vad som läggs i begreppet pedagogisk 

ledare. Trots att de lyfter upp och markerar frånvaron med att vara ute i verksamheten (mötet 

med lärare och elever och den pedagogiska verksamheten) vilket de själva menar tillhör 

pedagogiska ledarskapet, så anser de att de ständigt arbetar som pedagogiska ledare mer ur ett 

annat perspektiv. Här väljer de att inkludera den administrativa delen i begreppet pedagogisk 

ledare.  

Rektorerna lyfter även upp på vilket sätt skolans idag stramare klimat bidrar med att fler 

elever faller utanför skolas ramar. Detta påverkar både elev, lärare och rektorer. De upplever 

att det finns för få verktyg och för lite kunskap om hur man ska hantera dessa frågor. De 

verktyg rektorerna har är formade utifrån disciplin synpunkt (avstängning och andra 

disciplinära åtgärder) och blir på så vis inte användbara i de problemfrågor som de lyfter upp. 

Avslutningsvis så kan man säga att en stor del av det pedagogiska ledarskapet har en 

informell sida, vilket rektorerna även påvisar genom resonemanget om att det pedagogiska 

ledarskapet handlar om att vara medmänniska och kunna möte kollegor, lärare, elever och 

föräldrar på ett bra sätt och det i faktiskt handlar om att leva som man lär. Två av rektorerna 

belyser stark att det finns utrymme för att styra sin verksamhet i egen riktning, men att det då 

kräver tålamod och envishet.  

 
 



Sida 38 av 74 
 

5.1.2 Det pedagogiska ledarskapet – tolkning och analys 

Rektorernas utsagor påvisar att rektorsarbetet och i sin tur det pedagogiska ledarskapet är 

delat i två delar.  

En del, vilken dessutom är den del som upptar mest tid i rektorsarbetet är och berör främst 

organisations- administrations- och verksamhetsfrågor. Det handlar om tjänsteplanering, 

ekonomi, personal- och fastighetsfrågor, möten, administration och så vidare – alltså 

systemteoretiska och administrativa handlingar: den formella delen av rektorsarbetet.  Den 

andra delen, och som rektorerna själva menar att det inte finns så mycket tid för, handlar om 

sociala relationer och då främst sociala kommunikativa möten. Här inkluderas klassrums-

besök, att vara ute i verksamheten och bemöta kollegor, lärare, elever och så vidare. Denna 

del berör det mänskliga planet och handlar mer om en direkt relation till kollegor, lärare, elever 

och föräldrar, och då även besök i den pedagogiska verksamheten där det pedagogiska arbetet 

äger rum. Hur den formella delen av rektorsrollen påverkar rektorerna kan man se genom deras 

resonemang kring deras upplevelse av att se och möta eleverna vilken kan vara; avstressande, 

ge bekräftelsen (… glada när dom ser mig … – se sid 34 ), avkopplande (öppna fönstret och 

höra deras röster – se sid 34). Att ta sig tid att möta eleverna blir ett avbrott från den formella 

rektorsrollen och ett inhopp i den verklighet som skolan handlar om. Utifrån rektorernas 

resonemang kan man tolka att det finns ett behov av att se, höra och känna att det arbete de gör 

verkligen gör nytta och att den kan förankras i en verklig mänsklig verksamhet och inte bara i 

papper och olika policydokument. Den bekräftelsen får de av ”glada elever”  

Det vi kan se här är att utifrån rektorernas utsagor och med utgångspunkt i system- och 

livsvärldsperspektivet verkar rektorerna främst inom systemperspektivets sfär. Där det i första 

hand handlar om ett mål och framgångsorienterat handlande. Det är systemets logik som styr 

denna del av rektorsarbetet, alltså skollagen, läroplan, olika policydokument, budgetdirektiv 

och så vidare. Med hjälp av Møller Pedersens (2010) modell kan vi se att rektorsarbetet handlar 

i stor om systemets materiella reproduktion. Verksamheten skall anpassas till de direktiv som 

finns och därav måste följas. I och med dessa riktlinjer kontroll, dokumentation, tester och prov, 

och som inte enbart handlar om att mäta elevers resultat utan även har fokus på att skola och i 

sin tur rektor uppfyller sin plikt, blir verksamheten hårt styrd åt systemtes sfär. Här ska både 

elever, lärare, rektorer och skola kvalificeras och selekteras.  

 
Den andra delen i rektorsarbetet kan förstås utifrån livsvärldsperspektivets sfär. Det rektorerna 

lyfter upp här har fokus på sociala relationer, mötet med verksamheten där människorna finns 

och verkar och där ett förståelseorienterat handlande står i centrum. Denna del hamnar under 
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livsvärldens symboliska reproduktion i Møller Pedersens (2010) modell. Här handlar det om 

att skapa sig ett eller forma meningsskapande, identitetsbildning och sammanhållning. Det är 

en viktig del i rektorsarbetet att förstå och skaffa sig en bild av hur det pedagogiska arbetet 

mellan lärare och elever fungerar. Även att kunna hantera en fungerande relation mellan ko-

lleger, lärare och elever, vilken är en betydelsefull del i en solidaritet synpunkt och identitets-

skapande. Rektorerna lyfter själva upp detta genom sitt resonemang om mötet med eleverna - 

att skapar mening i sitt arbete samt bekräftelse i sin roll som rektor genom att gå ”ett varv i 

korridorerna” . En annan viktig del i det pedagogiska arbete som rektorerna lyfte upp är hur 

rektorerna möter kollegor, lärare, elever och föräldrar. Där de menar att det handlar om empati 

och att vara medmänniska. Att lugna ner lärare och få dem att förstå att de gör ett bra jobb och 

att det för barnet egentligen handlar om att kunna gå med rak rygg (se sid 35). Det som händer 

här är att rektorn som individ, medmänniska försöker trampa ut mer mark inom livsvärld 

sfären och genom att lyfta upp förståelse, mening och identitets begrepp skapa balans mellan 

system och livsvärld. 

 
Det rektorernas utsagor också ger uttryck för är hur de tolkar in ett pedagogiskt arbete och då i 

sin tur även ett pedagogiskt ledarskap i all den verksamhet som rektorsarbetet utgör. För det 

första anser rektorerna att det handlar hur man väljer att tolka ”ett pedagogiskt ledarskap” och 

vad man väljer att lägga i begreppet. De åsyftar att alla beslut och allt arbete som rektorsyrket 

innebär utförs med utgångspunkt i en grundläggande pedagogisk tanke eller idé om hur 

verksamheten ska fungera. Därpå uttrycker samtliga rektorer att; vara ute i verksamheten och 

möta kolleger, lärare och elever i en mer samstämd miljö, vilket även tillhör det pedagogiska 

ledarskapet, inte går att förverkliga i den utsträckning som de själva hade önskat. Här försöker 

rektorerna istället att skapa en form av socialt samspel med lärarna i fikarummet, korridorerna, 

kopieringsrummet. 

Habermas (1995) lyfter upp och belyser att det i dagens samhälle finns risk för att systemet 

håller på att utradera livsvärlden och det kommunikativa förnuftet. Alltså systemet frigör sig 

från livsvärldens inflytande och bli självreglerande. Istället för att vara underordnad livsvärlden 

börjar systemet att ingripa i den, uttryckt med Habermas egna ord; systemet "koloniserar" 

livsvärlden. Resultatet påvisar ganska tydligt hur systemet allt mer tar plats och utraderar 

livsvärlden inom rektorsarbetet och även skolan. Ett av de tydligaste exemplen är rektorernas 

oro över att fler barn faller utanför dagens skolas uppsatta riktlinjer. Skola och undervisning är 

formad utifrån systemets spelregler och inte utifrån individens behov. Det bidrar bland annat till 

det rektorerna lyfter upp; barn som inte passar in i systemet. En annan aspekt är hur rektorerna 
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själva faller inför systemets sfär då de istället för att starkare ifrågasätta rektorsrollen accepterar 

det som rektorsrollen idag innebär och omformar begreppet ”pedagogiskt ledarskap” till att 

även innefatta det systemteoretiska och administrativa arbetet, vilket utgör större delen av 

rektorsarbetet.  

En viktig aspekt som uppkom vid rektorsintervjuerna var dock att det i och med den nya 

skollagen får rektorer större befogenheter att själva styra den verksamhet de verkar i. Detta i sin 

tur kan innebära att rektorer tar sig större friheter till att skapa en jämnare balans mellan system 

och livsvärldsperspektivet och på så vis få en verksamhet som gynnar livsvärldens symboliska 

reproduktion istället för systemets materiella reproduktion. 

 
5.2 Kunskap - resultat 

Samtliga rektorer ger uttryck för att det finns ett tydligt uppdrag som ska följas, vilket innebär 

att de ska jobba utifrån läroplanens uppsatta mål och riktlinjer. Fokus är ämnena och kunskaps-

delarna, vilka är mål- och resultatrelaterade utifrån läroplanen. Eleverna ska testas och det 

som görs i klassrummet ska dokumenteras och mätas. Utgångspunkten är ett målrelaterat och 

fokus är ämnesdelarna. Det centrala är att eleverna uppnår de kunskaps- och målresultat som 

riktlinjerna lyfter fram. På så vis får det även med sig så pass mycket kunskap i bagaget så att 

de kan komma vidare i livet och i sin tur vidareutbilda sig.  

”[…]… Att jobba utifrån läroplanens mål och i läroplanen ser jag dels kunskapsdelarna… sen är det ju dom här 

olika utvärderingarna och testerna… väldigt mycket fokus på att nå ett antal poäng inom kunskapsnivån och man 

hat tappat den andra biten va… idag är kontrollen nog mer inriktad på vad kunskapsdelen… vad eleverna befinner 

sig kunskapsmässigt … de e så många kontrollstationer som kommer in och jag ser väl kanske inte att 

verksamheten blir bättre för att man kontrollerar den mer. […]” (Rektor skola 1) 

”[…]… det är varje individs rätt att … få undervisning som man kan till godo se sig, alltså kan ta emot… å… det 

är ju inte så jäkla enkelt va! … om man samtidigt säger att man har nationella mål som är lika för alla… målen är 

dom samma… men förutsättningarna skiljer sig otroligt mycket, men i princip ska alla nå målen enligt uppdraget… 

mycket är reglerat och… mycket har flyttats från aktionen agerandet i klassrummet … till … dokumentation av det 

som sker i klassrummet. […]… sen så har vi alla ämnena som har … uppsatta mål … […]…och alla mätningar. ... 

[…]… men…  grisen blir ju inte fetare för att man väger den fler gånger. […]” (Rektor skola 4) 

I rektorernas resonemang kring kunskap så finns en underliggande kritik gentemot den 

mätkultur som idag präglar skolan. De lyfter även upp problematiken med att ha en individuell 

inriktad undervisning samtidigt som målen är lika för alla elever. Jämlikheten krockar mer 

elevens olika förutsättningar. 
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Trots den ämnesfokuserade undervisningen som rektorerna menar styr verksamheten så finns 

det annan del som lyfts upp. Det handlar om att eleverna faktiskt ska fostras till att bli en del 

av samhället – sociala individer som kan delta och verka i samhället och få ett gott liv, 

vilket rektorerna menar är det viktigaste uppdraget. Där rektorerna också menar att ett gott 

liv kan se annorlunda ut för olika elever. I samband med dessa resonemang lyfte rektorerna upp 

demokratiuppdraget och menar att en del av kunskapsuppdraget handlar även om en 

demokratifostran, att eleven ska kunna leva och fungera i en demokrati. 

”[…] Vi ska ju överföra så mycket kunskap om alla… alla våra ämnen … […]… det är klart att du måste ha en 

baskunskap som du står på… […] … att hjälpa ungarna att bli frimodiga, trygga… empatiska vuxna, som kan leva 

i samspel med andra…[…]… det tycker jag egentligen är mycket viktigare… […]”(Rektor skola3) 

”[…]…vi har ju tydliga uppdrag… vi har ju läroplanen… […]… uppsatta mål som syftar till att barnen ska så att 

säga växa upp… för att kunna utbilda sig vidare, jobba och få ett bra liv. […]”(Rektor skola 4)  

Parallellt med de riktlinjer och målresultat som måste följas menar rektorerna att i och med dag-

ens ämnesfokusering, kontrollstationer och dokumentationer samt olika tester som eleverna ska 

genomgå hamnar demokratifostran och denna del av kunskapsdelen lite vid sidan av. De anser 

att de lätt hamnar i diskussioner kring uppsatta mål och resultat där bedömningen av dessa styr 

undervisningen. Den hårt kontrollerade undervisningen skapar en osäkerhet bland lärare, menar 

rektorerna, vilket leder till att undervisningen och dess innehåll formas utifrån de bedömnings-

kritierier som ska följas. Att skapa andra vägar och att ge eleverna en upplevelsebaserad skola är 

annars viktiga aspekter som rektorerna efterfrågar och lyfter upp som viktig. 

”[…] … man fastnar lätt vid uppsatta mål och riktlinjer och det andra faller bort… […]…så jobbar vi då utifrån 

vissa …e… vi har ju en … som kallas för bedömning, den boken… jobba vi med… […]” (Rektor skola 1) 

 
”[…] … Å sen kommer de… det som är osäkerheten känner jag… när man pratar med folk här… det är 

bedömningen. Därför dom kommer aldrig fånga upp allt som eleverna lärt sig… […]… och sen … det här vi … 

alltför isolerade kan jag tycka… eh jag hade väl önskat att vi var mer ute i samhället” (Rektor K skola 2) 

Det finns en uttalad efterfråga hos rektorerna som berör kunskaps- och undervisningsfrågor. Det 

handlar om att möjliggöra en undervisning som grundar sig mer på den kunskapsdel som syftar 

till att utveckla förmågor hos eleverna, såsom förmågan att veta hur man använder sig av den 

kunskap man har, förmågan att dra slutsatser och se konsekvenser av sitt agerande, förmågan att 

reflektera, empatisk förmåga med mera.  
”[…]… det är inte bara det som står i boken så att säga… för kunskap är att kunna ta till sig det som inte är 

skrivet ännu och böcker som inte är skrivna och förutsättningar och förhållande som vi inte känner till så de det 

är… vi måste… det handlar om att utveckla förmågor.” (Rektor skola 4) 
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Två av rektorerna menar att skolan borde flyttas från en skola som ställer frågor som redan har 

färdiga svar till en skola där svaren inte är redan på förhand givna. Att istället för att läsa om 

exempelvis intervjuer låta eleven själv göra intervjuer, att på så vis skapa en upplevelsebaserad 

skola. Vidare menar de att med dagens teknik kan förslagsvis språkundervisningen utvecklas till 

att bli något annat än det traditionella där läroboken är utgångspunkten. Det viktigaste menar 

rektorerna är egentligen att kunna skapa rum för kunskapsbildning, att skapa upplevelser genom 

kommunikation och gå över gränserna. Rektorerna poängterar också att i dagens samhälle är 

kunskapen i ständig förändring, vilket innebär att det eleverna lär sig idag kanske inte är aktuellt 

om 10 år, vilket gör att dagens ämnesfokus och kontrollbehov inte alltid känns så övertygande.  
 
”[…]… vi måste ta skolan dit. Det handlar om… å… det är där också som IT kommer in … det ger bättre 

förutsättningar… […]… Att flytta skolan från ett ställe där man ställer frågor som man redan har svar på… 

förmedling… till något annat. […] som exempel ’vad är London?’ Så här … räcker upp handen och svarar 

’Englands huvudstad!’… så… bra… sen tog den dialogen slut. Vi ska ställa frågan… ’Vad kan London vara?’ 

för dig är det någonting och för mig något annat. Och det är dit vi ska.” (Rektor M skola 2) 

Två rektorer lyfte upp och poängterar att deras erfarenhet visat dem att skolutvecklingen kan 

liknas vid en pendel och att den svänger och förflyttar sig i samma riktnings om samhälls-

utvecklingen. Deras förhoppning var dock att pendeln skull flytta sig åt det håll där kontroll och 

dokumentation minskar i sin omfattning och verksamheten då kan ha ett mer elevfokus. 

”[…]… förhoppningsvis är det så att pendeln går åt andra hållet senare…[…]” (Rektor skola 1) 

”[…]… men det är ju så med pendeln… e… som slår av… det blir mer och mer och mer… och det som från 

början va bra att det lyfte och stärktes… det kan ju när det går tillräckligt långt ner bli en belastning som 

hämmar… va…” (Rektor skola 4) 

 

 
5.2.1 Kunskap - sammanfattning 

Totalt sett så kan det förstås att rektorerna är överens om att skolans kunskapsuppdrag bygger 

på de mål och riktlinjer som finns och styrs av läroplan och andra policydokument. Det finns 

tydliga riktlinjer, vilka de är skyldiga att följa. Det handlar om ett ämnes fokus som är både 

mål- och resultatinriktat. Samtidigt visar det sig att det finns en annan kunskapsdel som sam-

tliga rektorer menar borde få mer utrymme i skolan idag. Rektorerna själva relaterar denna del 

till demokratifostran – att fostra eleverna till att bli fungerande sociala individer. Att de ska 

kunna leva i samspel med andra . Det lyftes även upp förmågor som i sin tur inte är mätbara 

utan berör individens egen utveckling, såsom empatisk förmåga, att kunna reflektera, se 
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konsekvenserna av sitt handlande och så vidare. Några av rektorerna påtalar denna form av 

kunskap som mycket viktigare än den kontrollerade och mätbara kunskapen. Resultatet visar 

också att det finns en önskan hos rektorerna om att tänja på gränser och utmana den skolkultur 

som finns. Att släppa läroböckerna och skapa en mer upplevelsebaserad undervisning kan 

vara tecken på att rektorerna ser sin verksamhet som väldigt ramstyrd och kontrollerad. 

Mätningar och kontroll är återkommande teman, vilka de faktiskt är kritiska mot på så vis att 

de ifrågasätter om allt mätande egentligen gör någon skillnad. Skolutvecklingen går som en 

pendel menar rektorerna, i hopp om att det snart är på väg mot andra sidan och på så vis få en 

mer balanserad skola. 

 

5.2.2 Kunskap – tolkning och analys 

Som det skrevs inledningsvis i kapitel 1 under Bakgrund så gör skolan ett kunskapsurval, 

vilket innebär att skolan förmedlar inte kunskap vilken som helst utan en på förhand bestämd 

kunskap. Samtliga rektorer påtalar detta genom att i sina utsagor lyfta upp att skolan har 

tydliga kunskapsmål som styrs av de riktlinjer som finns i läroplanen, vilka de är skyldiga att 

följa. Skolan ska arbeta utifrån läroplanens uppsatta mål och riktlinjer. Fokus är ämnena vilka 

i sin tur är resultatstyrda. Att detta sedan vidmakthålls och följ kontrolleras med hjälp av olika 

tester, prov och dokumentation av undervisningen och elevens skolprestation, vilket innebär att 

även läraren kontrolleras så att de fullföljer de riktlinjer som gäller. Rektorerna kontrolleras i 

sin tur så att skolan följer de förhållningsorder som avses. Denna kunskapsdel som kan benä-

mnas som del ett fungerar inom systemets sfär. Det handlar om att fostra eleven med en viss 

sort kunskap för ett visst ändamål – att bli yrkesverksamma individer. Utifrån Biestas (2006) 

resonemang kan denna kunskapsdel som rektorerna ger uttryck för förstås genom kvalificerings-

fältet i utbildningens tre skilda fält (se sid. 16) . Denna del sett ur ett systemperspektiv kan 

tolkas som utbildningens viktigaste del då det är frågan om landets tillväxt och utveckling. 

Här är det systemets sfär som styr och sätter normerna utifrån ett mål- och framgångsorienterat 

handlande. Det handlar om anpassning, kvalificering och selektion, där politik och ekonomi 

styr spelreglerna. Det är systemets materiella reproduktion som upprätthålls här (Habermas 

1995, Møller Pedersen 2010). 

 
Rektorerna lyfter även upp i sina uttalanden en annan form av kunskap som de själva 

kopplar samman med demokratifostran. Rektorerna anser att i kunskapsuppdraget finns även 

en annan del vilken handlar om att fostra eleven till sociala individer som kan delta och verka i 
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samhället. Denna kunskapsdel kan benämnas som del två, och kan förstås utifrån vad Biesta 

(2011) menar tillhör socialisationsfältet (se sid. 16) i utbildningen tre fält. Det innebär en 

socialisationsfunktion som infogar eleverna i redan existerade former av att göra och vara. 

Även denna del kan förstås inom systemets sfär då det redan finns färdiga system som eleven 

ska infogas i, vilka är förutbestämda av rådande samhällsstruktur. För att eleven ska kunna 

fungera i samhällets strukturer måste eleven anpassas till de strukturer som finns – för att inte 

avvika. Denna kunskapsdel kan förstås både utifrån systemets materiella reproduktion och 

livsväldens symboliska reproduktion.  

• Systemets: på så vis att eleven ska infogas i en redan färdig struktur. Alltså om man 

ska kunna verka i samhället bör man kunna anpassa sig till samhällets rådande 

struktur.  

• Livsvärlden: då rektorerna bland annat lyfte upp empatisk förmåga, att kunna 

reflektera, se konsekvenserna av sitt handlande, vilket handlar förståelseorienterade 

handlingar och kommunikativt handlande.  

 
Rektorerna ger även uttryck för en tredje kunskapsdel, del tre, vilken de menar är den viktigaste 

delen i kunskapsuppdraget. Här handlar det om att försöka frigöra sig från läroböcker och en på 

förhand given kunskap. Det rektorerna efterfrågar är en mer erfarenhets- och upplevelsebaserad 

undervisning, där kunskapen handlar om att utveckla förmågor hos eleven. Empatisk förmåga, 

förmågan att dra slutsatser och reflektera, förmågan att förstå och se konsekvenser av sitt age-

rande är några av de förmågor som rektorerna tar upp. Denna kunskapsdel handlar även, i större 

utsträckning än de övriga delarna, om sociala relationer, kommunikation och samspel. Att kunna 

förhålla sig till varandra och lära av varandra. Dock anser rektorerna att det i dagens skola är 

svårt att förverkliga detta, med anledning av att skolans uppdrag bygger på tydliga anvisningar 

om vilken form av kunskap som skolan ska arbeta med. Det som rektorerna lyfter upp är en 

kunskapsform som bygger på ett förståelseorienterat och kommunikativt handlande.  

Läroböckerna kan tolkas som en metafor för de riktlinjer och de ramar som skolan är uppbyggd 

på. Att frigöra sig från en färdigskriven kunskap och att istället uppsöka egen kunskap som 

bygger upp erfarenheter och upplevelser är ett återkommande tema hos rektorerna. Trots att detta 

upplevs svårt att förverkliga så är det något som rektorerna starkt framhåller som viktigt, och 

de anser att det dit skolan bör utvecklas.  

Inom denna kunskapsdel är det livsvärlden som formar och styr verksamheten. Det är utifrån 

elevens erfarenhet och upplevelser som rektorerna vill forma skolan. Denna skolform som 
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rektorerna tar upp formas inom livsvärldsperspektivets sfär – det är inte systemet som styr 

utan individen sätter gränserna på vad som ska passa in i systemet. Denna del kan även förstås 

med hjälp av Biestas (2006) tankar om subjektifieringsfältet (se sid.16), då det inte längre 

handlar om att introducera eleven i en redan existerande struktur, utan snarare om en 

kunskapsprocess som är individuell.  

Både Gustavsson (2003, 2011) och Liedman (1998, 2001) menar att vi i dagens samhälle gör 

en likställning mellan kunskap och information, men att det är en kraftig reducering av 

kunskapsbegreppet. Liedman (1998) åsyftar att information är formad av någon annan, vilket 

han menar innebär att när man möter kunskapen är den redan färdigpaketerad. Detta kan 

relateras till rektorernas resonemang kring kunskapsdel ett och läroboken som handlar om att 

skolan förmedlar en på förhand given och bestämd kunskap. Vidare menar Gustavsson (2000, 

2003, 2011) och Liedman (1998, 2001) att kunskap är en social och personlig företeelse, 

något som individen införlivar i sig själv, precis som Dewey (1999) när han lyfter upp 

utbildningen som en social process som bland annat består av individer i relation till varandra. 

Det rektorerna resonerar om gällande skolans kunskapsuppdrag och den utveckling de hade 

velat se inom skolan kan med fördel förstås utifrån Liedman (ibid.), Gustavssons (ibid.) och 

Deweys (1999) resonemang. Skolan idag handlar mer om information än om kunskap i det 

avseende att den inte utgår från en helhetssyn på människan, vilket kan vara anledningen till 

rektorernas påtagliga efterfråga om en annan kunskapsform. 

 
Det går även att förstå rektorernas tankegångar kring skolans kunskapsuppdrag genom 

Gustavssons (2000) resonemang kring kunskapens tre former. Både episteme och techne är 

två former som kan placeras i rektorernas utsagor kring kunskaps del ett men även i kunskapsdel 

två. Här ska finnas både en förståelse över hur världen fungerar och är uppbyggd samt en 

produktiv kunskap som leder till att eleven kan erhålla ett yrke och vara verksam i samhällets 

strukturer. Fronesis kan förstås handla om det som rektorerna gav uttryck för och som 

placeras inom kunskapsdel tre, och som berör förmågor och relationer, samt att utveckla 

individen utifrån sin egen individuella kapacitet. 

 
Det som rektorerna lyfter upp och resonerar kring gällande kunskapsuppdraget och som kan 

tolkas som ett problem är kampen mellan kunskapsdel ett och kunskapsdel tre. Denna kamp 

kan förstås med hjälp av Fritzell (2003a, 2003b, 2009) resonemang där han menar att disku-

ssionen bör beröra samspelet mellan kunskap och demokrati (det rektorerna efterfråga kan 

tolkas inom demokratibegreppet) samt att skolverksamheten bör syfta till att utveckla symmetri 
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i den pedagogiska praktiken. I stället för att hamna i en mekanisk inlärning av fragmentariska 

fakta i ett asymmetriskt kunskapsförmedlande system bör man eftersträva ett konsekvent 

genomförande av symmetri i relationer och strukturer i skolan så att demokratiska värden blir 

synliggjorda och realiserade i praktiken.   

 
Precis som Biesta (2011) och Gustavsson (2000) menar är samtliga delar betydelsefulla i en 

utbildning. Det som rektorernas utsagor dock påvisar är att skola inte lämnar utrymme för 

samtliga tre fält eller kunskapsformer. Utan skolan dagens skola berör främst kunskapsdel ett 

vilken formas inom systemets sfär och handlar om mål- och framgångsorienterade handlingar. 

På så vis kan man här se att systemperspektivet i stort sätt trängt undan livsvärldsperspektivet 

gällande skolans kunskapsuppdrag, vilket påvisar att det är politiska och ekomimiska system 

som styr den kunskap som eleven i första hand ska ta del av – systemet koloniserar 

livsvärlden. 

 
5.3 Bildning – resultat  

När det gällande bildning så poängterar två rektorer att det egentligen handlar om hur man 

tolkar och vad man väljer att lägga i begreppet bildning. En av rektorerna påtalade mer än de 

övriga att det i dagens skola inte pratas i termer av bildning, och att fokus idag handlar om 

ämneskunskaper. 

”[…] ordet används inte längre… bildningsbegreppet i sig används inte idag va… […]… det är väldigt mycket 

fokus på kunskapsbiten… kopplat till olika ämnen och det är den biten vi har nu kopplat till den nya 

läroplanen.” (Rektor skola 1) 

Samtidigt klargjorde samtliga rektorer om hur de själva tolkade begreppet bildning, och vad 

bildning innebär för dem. Bland annat ansåg de att bildning handlar om att ha förmågan att 

kunna diskutera igenom olika företeelser utifrån olika perspektiv, att kunna dra slutsatser, se 

sammanhang och att förmå använda sig av alla sina sinnen. Rektorerna ger uttryck för en 

social samvaro och närvaro - ett samspel människor emellan -  när de talar om bildning. 

”[…] alltså för mig är ju bildning… när man har e… när man har en förmåga att diskutera igenom… vad saker 

och ting beror på. Vad kan orsaken vara… alltså orsakssamband, det är för mig bildning. Vad händer när…  

när banker kraschar… hur påverkar det världen… människorna… Vad innebär det att pappa dog… att du har 

svart lockigt hår när alla andra är blonda… […]” (Rektor skola 3) 
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En annan viktig aspekt som rektorerna tog upp handlade om att skapa eller ge eleverna 

utrymme så att de kan komma ifrån invanda rutiner och på så vis möta annan miljö och andra 

kulturer. Även lusten att lära, lära om, lära vidare och att ständigt omvärdera det man en gång 

lärt sig, lyftes upp som viktiga delar i bildningsbegreppet. Detta visar även på rektorernas syn 

på kunskap som föränderlig och att eleven ska vara en aktiv och inte en passiv lärande individ.   

”[…]… men att det handlar om det här… lusten att lära sig hela tiden och omvärdera saker… å säga … att med 

min nuvarande förståelse så tänker jag såhär … och sen kommer det en dag imorgon… och jag träffar kanske en 

annan människa som rubbar mina cirklar så de e ju… de e ju bildning tänker jag… att vilja bildas… […]vi kan 

stoppa i ungarna vad som helst … idag… men der är inte säkert det är det de behöver imorgon… […]… det här 

att man utbildar eleverna till tågluffare och inte charterresenärer … det tycker jag om. […]…vi behöver inte fler 

utav dom, utan tågluffare… problemlösare. Vi är med i olika projekt där våra elever får åka iväg till andra 

länder och andra skolor, byta miljö och se och möta andra kulturer.” (Rektor M och Rektor K skola 2) 

En av rektorerna belyste förmågan att i dagens samhälle vara kapabel att röra sig i det gigantiska 

och ibland ogreppbara informations flöde som vi alla möts med dagligen. Att rusta eleverna 

med verktyg som de kan använda sig av för att hantera informationsflödet som finns ute i 

livet. 

”[…]… det handlar om att lära för livet och för ett gott liv och att förstå och kunna se sammanhang, att kunna 

lära nytt… att vara praktisk… praktisk kunskap… praktisk i olika situationer…[…]… med ett 

informationsflöde… gigantiskt och ogreppbart stort… någonstans få vi ju…. Ja förmågan att kunna röra sig i 

sådant kaos.” (Rektor skola 4) 

 
Rektorerna har tydliga bilder på vad de ser och förstår som bildning och vad de själva tolkar 

in i bildningsbegreppet. Dock så visar det sig att det är svårare att realisera tankegångarna 

kring bildning, då det i dagens skola ges mindre utrymme för den form av undervisning som 

behövs om skolan ska kunna ha bildning i fokus. Rektorerna har dock en strävan om att möj-

liggöra och förverkliga en sådan undervisningsform genom att mer och mer släppa läroböckerna 

och på så vis skapa en mer kreativ och upplevelsebaserad undervisning.  

”[…]… men jag tycker mig faktiskt… här är många lärare som går ifrån… läroböcker. Utan dom… dom 

försöker se…. får barnen att se … men andra ögon och lite grann utanför… outside the black box… för vissa 

funkar det för andra inte ännu.” (Rektor skola 3) 

 ”[…]… det sker liksom sånt här… det ger mycket tycker jag… dels för… alltså att komma ut så… att komma 

hemifrån mamma och pappa, att få se en helt annan miljö… även om man tror att den är lik så e den inte det… 

det är skillnad… […]… men vi behöver mer sånt…[…]… där e vi inte nu tycker jag… asså vi är fortfarande 

kvar alldeles för mycket i e skolan… traditionella. En del är på väg… men inte alla… så vi har mycket att jobba 

vidare med.[…]” (Rektor M och K skola 2) 
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Några av rektorerna tydliggör i sitt bildningsresonemang att de inte har den skolan de önskar, 

men att de är på god väg. Tankar och idéer måste även förankras hos lärarna. Få dem att se 

möjligheterna istället för begränsningarna. Det i sin tur innebär att det kan se olika ut i olika 

elevgrupper beroende på hur läraren hanterar utmaningarna. Två av skolorna är flitiga med 

att skicka sina lärare på olika former av vidareutbildningar där även vissa av lärarna arbetar 

parallellt vid både aktuell skola och vid stadens högskola. En annan av skolorna deltar i olika 

projekt som bland annat innebär att eleverna får möjlighet att resa och möta andra elever från 

andra länder och på så sätt möta andra kulturer. En av rektorerna lyfter upp mångfald och 

mångkultur, och menar att det präglar den skola han verkar i, vilket innebär att möjligheterna 

finns nära och är tillgängliga, men att man måste ha mod att bryta det traditionella och skapa 

nytt. 

”[…]… här möts många kulturer och vi har även lärare med olika nationaliteter. Barn möter mångfald här… 

det är så världen ser ut. Vi måste jobba mer med det… […]”(Rektor skola 4) 

 

 
5.3.1 Bildning – sammanfattning 

Alla rektorer gör i stort sett likande resonemang och tolkning av bildningsbegreppet, återigen 

kommer det upp förmågor som främst landar hos individen själv och hans/hennes egen process. 

Det handlar om förståelse, empati, sammanhang, problemlösning, att se orsakssamband och så 

vidare. Det handlar mest om en social samvaro och närvaro. De lyfter upp ett samspel mellan 

människor som en viktig del i förståelsen av bildningsbegreppet. Deras resonemang kring lära 

nytt, lära om och lära vidare tyder på en kunskapssyn där kunskap ses som föränderlig och 

inte som något statiskt.  

Rektorernas resonemang kring bildning kan förstås som en vision. Det är denna skola som de 

eftersträvar emot. En skola där det finns utrymme för denna kunskapsform och 

undervisningsform som möjliggör en bildningstanke. Det är dit rektorerna vill få skolan, 

samtidigt som de påtalar begränsningarna som finns. Det talas om att fostra tågluffare och inte 

charterresenärer. Tågluffare och charterresenärer används som metaforer för vad rektorerna 

menar skolan har som mål att fostra. Rektorerna menar här att det redan finns för många 

charterresenärer ute i samhället. Det som lyfts upp är att charterresenärer utgår från ett redan 

färdigt paket (något statiskt) i motsats till tågluffaren som ständigt måste vara kreativ och 

praktiskt lagd, förlita sig på sin egen förmåga att hantera de problem som man kan stöta på. 

Det kan förstås som att lära om, lära nytt och lära vidare.  Att använda sig av tågluffare som 
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metafor på vad skolan ska fostra kan även tolkas in i det återkommande temat att frigöra sig 

från läroboken (se sid. 43 kunskap) och den traditionella undervisningen.  

Att vara tågluffare innebär också att resan i sig blir upplevelsebaserad, vilket en charterresa 

också kan vara, men då utifrån mer styrda ramar. Man kan se en stark föreställning hos rektorerna 

om att bryta sig loss från invanda mönster och ramar som finns idag, och som också kan tolkas 

begränsar skolan. Rektorerna ger utryck för att låta eleverna möta andra kulturer och bryta 

invanda rutiner. Det de ger uttryck för handlar om mångt och mycket om sociala relationer, 

möten med människor och andra sociala värden. 

 

5.3.2 Bildning – tolkning och analys 

Gustavsson (2007) menar att skillnaden mellan bildning och utbildning är att det sistnämnda 

har ett redan från början utstakat mål, ett färdigt resultat i form av betyg och examen. Bild-

ning är mer inriktat mot själva processen: individen blir en kulturvarelse genom att ingå i en 

gemensam förståelse av tillvaron, vilket i sin tur inte är mätbart och därmed inte ett resultat. 

Detta kan vara en av orsakerna till att bildningsbegreppet enligt rektorernas utsagor inte i 

någon större utsträckning diskuteras i dagens skola. Emellertid är samtliga rektorer mer eller 

mindre överens om vad som kan ses och tolkas som bildning. Det rektorerna lyfter upp som 

viktiga delar i en bildningsbegreppet är, precis som inom kunskapsdel tre (Se undertitel 6.2 

Kunskap) olika förmågor: förmågan att använda alla sina sinnen, förmågan att skapa samman-

hang och mening, förmågan att kunna diskutera igenom olika företeelser utifrån olika per-

spektiv. Återigen kommer det upp förmågor som främst landar hos individen själv och hans-

/hennes egen process. Fokus i bildningsbegreppet är social samvaro och social närvaro där 

samspel och interaktion är i centrum. Rektorernas utsagor visar på att precis som i kunskapsdel 

tre så är det åt en social och samspelsinriktad skola de vill nå. Även här liksom inom kunskaps-

uppdraget ger rektorerna uttryck för att bryta sig loss från invanda mönster och begränsade 

riktlinjer, vilket begränsar skola och i sin tur även eleven. Gällande rektorsansvaret i förhållande 

till bildningsbegreppet menar rektorerna att de handlar om att kunna ge eleven utrymme för 

att bryta invanda mönster och rutiner, att skapa lust till lärande, lära vidare och lära om. Det hand-

lar egentligen om att ta ett steg ifrån det traditionella och statiska till att utmana, skapa nytt och 

se kunskapen som föränderlig. Några av rektorerna lyfter upp möjligheten att resa och möta 

andra kulturer samt andra miljöer som en del i bildningsprocessen. Här precis som i kunskapsdel 

tre är det erfarenheter och upplevelser som står i centrum, vilket berör ett förståelseorienterat 



Sida 50 av 74 
 

och kommunikativ handlande. Det talas om att fostra tågluffare och inte charterresenärer, 

vilket kan förstås som metaforer för en upplevelsebaserad undervisning och en färdig paketerad 

undervisning, eller en undervisning som formas utifrån livsvärldens förutsättningar eller en 

undervisning som formas av systemets förutsättningar. Att vara tågluffare innebär också att 

resan i sig blir upplevelsebaserad utifrån individens egna premisser men den sker även inom 

systemets sfär då du som tågluffare tar dig fram med de villkor systemet format. En charterresenär 

har en på förhand redan utstakad resa som bygger på en färdig modell, individen behöver inte 

skapa något själv utan får hantera något som redan är färdigt och klart att använda. Tågluffaren 

kan ses som en skapare medan charterresenären kan ses som en användare, båda konsumerar 

men på olika sätt och utifrån olika förutsättningar. 

 
Det rektorerna ger uttryck för gällande bildning kan förstås utifrån både Gustavsson (2007) 

och Liedman (2009) resonemang kring bildning: människans förändringsprocess genom den 

kunskap hon skaffar sig, vilken är bildningstraditionens centrala tanke. Tågluffaren får fler 

utmaningar – det handlar om problemlösningar och kreativitet och att ständigt tänka om och 

tänka nytt. Det är den sociala världen som berörs här: relationer mellan människor, kommu-

nikation och samspel. Kristensson Uggla (2007) lyfter upp fyra förmågor som han anser inbe-

gripa dagens bildningsbegrepp, vilka också kan relateras till rektorerna utsagor; selektion, 

värdering, meningsbildning och användning. Att kunna selektera bland informationens giga-

ntiska flöde, värdera vad som är användbart och skapa mening och sammanhang i tillvaron. 

Bildning och bildningsprocessen rör sig inom livsvärldsperspektivets svär och handlar om 

livsvärldens symboliska reproduktion (Møller Pedersen 2010). Det berör frågor om identitets-

bildning, vilket Kristensson Uggla (2007) menar är bildnigens yttersta tanke, men även 

solidaritet och mening är båda centrala begrepp här 

 
 
5.4 Demokrati - resultat 

När man pratar skola och demokrati så menar rektorerna att man ofta hamnar i samtal kring 

elevrådsverksamhet så som elevråd, klassråd, skol If15, matråd och så vidare. Samtliga rektorer 

anser dock att detta handlar om den formella delen i demokratiuppdraget. Samtidigt som de 

anser att det är en betydelsefull del i demokratiuppdraget så ställer rektorerna sig lite 

tveksamma till denna verksamhet. Rektorernas utsagor ger även uttryck för en kritik mot den 

                                                
15 Elever som engagerar sig i olika idrottsfrågor gällande skolans olika idrottsengagemang. 
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mätkultur som de menar präglar skolverksamheten, och som i sin tur även påverkar skolans 

demokratiuppdrag på ett sätt som de själva menar är mindre bra. 

”[…]…så hamnar man i klassråd och elevråd… för mig är inte det demokrati… naturligtvis den formella 

demokratin… det är klar att de ska veta hur man sitter på ett möte och ordförande… […]… utan det är verkligen 

att man … att man i vardagen kan få göra sin röst hörd och också lära sig lyssna på andra. […]… matråd… vad 

är det som de kan påverka… […]… det är skendemokrati. Det vet ungarna också. […]”(Rektor skola3) 

De indikerar att eleven egentligen är väldigt begränsad i sitt deltagande då utrymmet inom 

vilka områden eleven kan påverka i sin tur är avgränsade, och ofta redan på förhand 

bestämda. Som exempel menade en av rektorerna att matrådet där elever ska vara med och 

påverka skolans matmiljö och matsedel leder enbart till att eleverna har en önskevecka om 

året. En annan rektor menar att då skolan i stort styrs av regler och uppsatta mål så ger det per 

automatik mindre utrymme för resonemang och överväganden. Trots det så handlar elevråden 

om livet i skolan, vilket är betydelsefullt för eleverna och en viktig del i demokratiuppdraget 

som måste upprätthållas i skolorna.  

”[…]… ju mer styrande regler och mål man har… ju mindre utrymmen finns för resonemang och överväganden 

så… […]… vi har ett stort elevråd på skolan och vi har grupper som dom är med i… matråd.. skol IF…[…]… 

dom här elevråden handlar om livet i skolan…[…”] (Rektor skola 4) 

”[…]… det handlar ju om att verkligen göra sin röst hörd och också lära sig lyssna på andra. Det handlar om 

empati och att förstå människors lika värde. […]… det är det viktiga för mig. Och då händer det ibland att vi … 

mm… inte är så bra på det formella kanske… för att vi är noga med den informella. Den informella den kan man 

inte mäta. Alltså fokuserar vi på… det… på det som… det formella… […]” (Rektor skola 3) 

Samtliga rektorer lyfte även upp andra aspekter i demokratiuppdraget såsom, empati, 

människors lika värde, att behandla människor lika, att kunna diskutera, resonera, reflektera 

och lyssna på andras åsikter och sociala relationer som viktiga delar. Här menar rektorerna att 

det handlar om den informella delen av demokratiuppdraget, vilken inte är mätbar. Även 

demokratiuppdraget tillhör den del i skolan som ska granskas och dokumenteras, vilket leder 

till att det är enklast att förhålla sig till den formella delen av demokratiuppdraget, alltså den 

mätbara. 

Att demokrati ska genomsyra hela verksamheten är rektorerna överens om, dock så menar 

samtliga att verkligheten kan se annorlunda ut. Alla rektorerna poängterade att det i deras 

skola fortfarande finns mycket att arbeta med gällande exempelvis en demokratisk skolmiljö. 

Emellertid så jobbar man för en demokratisk skolmiljö, men på olika sätt. I arbetet om att skapa 
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en demokratisk skolmiljö som i sin tur ska prägla hela skolan lyfte rektorerna upp sin egen roll 

som chef och pedagogisk ledare. 

”[…]… jag tänker så… hur är man om man är en god demokrat… jo man.. och man är chef… jo man lyssnar på 

människor och man behandlar människor lika… eller om inte lika så i alla fall likvärdig och utifrån behov… och 

det är viktigt för mig. Och jag vet ju att jag är en förebild också för min personal… alltså som jag bemöter dem 

så förväntar jag att dom bemöter barnen… och är jag sur och versig så får jag vresiga lärare va… […]” 

(Rektor skola 4)  

Här menade rektorer att de själva blir förebilder när det gäller arbetet för en demokratisk 

skolmiljö. Att arbetet med personalen ska genomsyras av ett demokratiskt perspektiv, vilket 

rektorerna menar handlar om öppenhet, tydlighet, respekt, medmänsklighet – att vara en 

empatisk medmänniska. Detta ska i sin tur och förhoppningsvis generera ner till eleverna och 

även prägla klassrumsmiljön.   

”[…]… det är där vi måste jobba med dubbelprocessen … så som vi vill att de ska jobba mot eleverna måste vi 

ju jobba mot lärarna så vi måste ju också vara tydliga och vara föregångare… hur bemöter vi lärarna? Och hur 

vill vi att lärarna ska bemöta eleven… det är det... […]… så egentligen så kan man väl tycka att egentligen att vi 

inte är så demokratiska, men vi är ju ändå det… vi bjuder in till väldigt mycket…[…]” (Rektor K skola 2) 

När det gäller demokrati i undervisningen så menar rektorerna att det kan se olika ut i olika 

klasser beroende på läraren och hur läraren väljer att lägga upp sitt arbete, vilket även kan 

vara relaterat till vad som i en undervisning är mätbart eller inte mätbart. 

”[…]… om vi sen tittar på demokratin i undervisningen det är ju en annan sak va. Så… är lärare olika… vissa 

är bättre än andra på det där … att föra resonemang och så… där är nog kvalitén väldigt ojämn i skolan” 

(Rektor skola 4) 

Dock så menar rektorerna att det finns vissa delar i undervisningen där eleverna är med och 

påverka och är mer delaktig i sitt lärande än andra delar av undervisningen. Två av skolorna 

lyfter upp olika projekt de arbetar med som grundar sig i demokratiska värden. Tanken är att 

arbetet i projekten ska resultera i att lärare och elever har med sig tankar och funderingar från 

projektet in i den vardagliga undervisningen och på så sätt genomsyra hela verksamheten.  

”[…]… vi jobbar med ett projekt som sträcker sig över hela skolan… norm och värden… där man diskuterar 

olika… alltså förhållningsätt och sånna här saker… delaktighet… å… ansvar och ja den biten va…[…]… vi har 

ju avsatt tid till detta och jobbar väldigt målinriktat med mål och värden.” (Rektor skola1) 

 ”[…]… vi som chefer eller rektorer vill ju jobba på ett demokratiskt sätt… behandla personalen på ett 

demokratiskt sätt…[…] … som vi jobbar mot vår personal så hoppas vi också att dom… eller vill vi att dom 
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jobba mot eleverna… […]... det ska prägla hela verksamheten… men det.. de kan nog vara så att den präglingen 

kan se väldigt olika ut beroende på vilken lärare som håller i undervisningen.” (Rektor skola1) 

Ett återkommande tema i rektorernas utsagor är deras egen roll som en demokratisk chef och 

pedagogisk ledare. De lyfter upp hur de själva genom sitt bemötande av kolleger, lärare och 

elever påverkar skolmiljön. Det i sin tur påvisar hur rektorerna ser på den sociala samvaron i 

skolan och hur viktigt det är att skolan präglas av ömsesidig respekt. 

 

5.4.1 Demokrati – sammanfattning 

Av föreliggande studies centrala begrepp: kunskap, bildning och demokrati, är demokrati det 

begrepp som rektorerna resonerar minst om. Dock så fanns det några punkter som samtliga 

rektorer mer eller mindre lyfte upp. Framförallt gällande diskussionen kring formell och in 

formell demokrati. Rektorerna visar en tveksamhet mot skolans formella demokratiuppdrag i 

form av elevråd, klassråd, matråd och så vidare. Rektorernas resonemang visar även på en 

viss kritik mot mätkulturens påverkan i skolans verksamhet. De förtydligar sitt resonemang 

med att poängtera att formell demokrati är en viktig del av uppdraget, men att demokrati i sin 

helhet egentligen berör så mycket mer. Det handlar om att verkligen göra varje elevs röst hörd, 

att lära sig lyssna, empati, människors lika värde, att kunna resonera och reflektera och om 

sociala relationer, vilket de benämner som den informella demokratin. Denna del är inte mätbar 

då fokus ligger i eleverna erfarenheter, deras resonemang och deras upplevelser. Det handlar om 

att skapa sociala relationer och sociala möten där eleverna kan mötas och diskutera utifrån sina 

erfarenheter och upplevelser.  

Vad rektorerna vill belysa är att då riktlinjerna för den formella demokratin: klassråd, matråd, 

elevråd och så vidare redan från början är förutbestämda så handlar det mer om en 

skendemokrati. Ramarna är redan från början är reglerade, och rektorerna tror att eleverna ser 

igenom detta och därför blir det svårt för dem att försvara det. Även här lyfter rektorerna upp 

skolans mät- och resultatkultur då de poängterar att den demokrati som de själva önskat arbeta 

mer med inte går och mäta, alltså den informella demokrati (som nändes ovan), detta bidrar 

till att det är den mätbara demokratin som praktiseras, och då hamnar de lätt i klassråd, matråd 

skol IF med mera.  

 
Samtliga rektorer lyfter upp sin pedagogiska yrkesroll och belyser vikten i att bemöta alla 

med respekt och medmänsklighet, vilket de menar påverkar verksamheten i sin helhet, så som 

de bemöter lärarna bemöter lärarna i sin tur eleverna. De ser sig självs som förebilder menar 
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att deras bemötande i sin tur är med och formar skolans atmosfär som förhoppningsvis ska 

generera ner till eleverna. Samtidigt så är de medvetna om att trots att demokratin ska prägla 

hela skolan kan det se väldigt olika ut inne i själva klassrummen. Där handlar det i sin tur om 

hur läraren väljer att lägga upp undervisningen. 

 
5.4.2 Demokrati – tolkning och analys 

När det gäller skola och demokrati så menar rektorerna att man allt som oftast hamnar i samtal 

kring olika former av elevrådsverksamhet där eleven få vara delaktiga i olika beslutsfattanden 

och på så vis förförståelse om beslutsprocesser och att olika individer har olika åsikter – med 

andra ord olikheter mellan människor och på så vis om hur en demokrati fungerar. Gemensamt 

bland rektorerna gällande detta var att denna form av demokrati ansågs tillhöra den formella 

delen av demokratiuppdraget. Denna del kan förstås med hjälp av Biestas (2006) demokrati-

resonemang, vilken han kallar för färdighetsträning och som innebär att eleven ska lära sig 

hantera människors olikheter och på så vis tillägna sig olika demokratiska färdigheter såsom 

rådslag och kollektivt beslutsfattande. Dock så ställer sig några av rektorerna tveksamma till 

denna demokratiform då verksamheten egentligen är på förhand redan bestämd. Då skolan 

styrs av lagar och förordningar, regler och uppsatta mål blir utrymmet för elevens delaktighet, 

resonemang och övervägande hårfin, och i sin tur väldigt begränsad. Naturligtvis ska eleven få 

vara delaktig i och ha möjlighet att påverka livet i skolan, men samtliga rektorer menar att 

demokratiuppdraget handlar om så mycket mer. Skolans formella demokratiform kan förstås 

som strategiska handlingar, vilka utgår från systemets sfär.  

Det rektorerna lyfter upp som grundläggande delar i demokratiuppdraget och som de även 

menar kan förstås som den informella delen av demokratin handlar bland annat om elevens 

förmåga till empati, människors lika värde, att kunna diskutera, reflektera och resonera, social 

relationer, att kunna lyssna på andras åsikter samt att göra varje elevs röst hörd. Detta kan 

förstås med vad Dewey (1999) menar demokrati i första hand är – en form av liv i förening 

med andra. Även Biestas (2003) definition som menar att demokrati är den situation där 

individen kan bli ett subjekt, som i sin tur innebär att alla får lika rätt att delta och där alla har 

lika rätt att bli hörda i frågor som är av gemensamt intresse. Även Habermas (1995a, 1996) 

syn på demokrati kan tolkas in i rektorernas utsagor. Habermas (ibid.) menar att demokrati är 

en samtalssituation där alla former av makt och intressekamp är frånvarande. Samtalet ska 

präglas av ett kommunikativt handlande som en interaktionsform, i vilken avsikten är att 

uppnå en gemensam förståelse. 
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Problemet med att låta den informella delen av demokratiuppdraget ta större utrymme i skolan 

menar rektorerna handlar om att det informella inte är mätbart och faller då bort för att göra 

plats för den mätbara. Trots detta poängterar rektorerna att verksamheten ska genomsyras av 

en demokratisk skolmiljö, vilket de själva bär ett ansvar över. Samtliga rektorer lyfter upp sin 

pedagogiska yrkesroll och belyser vikten i att bemöta alla med respekt och medmänsklighet, 

vilket de menar påverkar verksamheten i sin helhet. De ser sig själva som förebilder och 

menar att ett demokratiperspektiv ska upprätthållas med öppenhet, tydlighet, respekt och 

medmänsklighet, och det är bland annat utifrån dessa aspekter som rektorerna försöker skapa 

en demokratisk skolmiljö. Denna del berör det informella pedagogiska ledarskapet och 

befinner sig inom livsvärldsperspektivets sfär. 

När det gäller undervisningen så hamnar demokratiuppdraget fortfarande avskilt från själva 

kunskapsuppdraget. Emellertid så arbetar skolorna med demokrati fast inom olika former av 

projekt och aktiviteter. Även här har man en förhoppning om att projekten ska frambringa och 

generera en demokratisk skolmiljö för alla. Att ha en undervisning i demokratisk anda kan 

emellertid se olika ut i olika klasser. Här handlar det om hur läraren förhåller sig till de under-

visningsformer som gynnar en demokratisk miljö i klassrummet. Precis som inom kunskaps-

uppdraget så kan man använda sig av Fritzells (2003) resonemang här som lyfter upp skolans 

dubbla uppdrag: kunskapsskola/ämneskunskap och demokrati/medborgarskola och där han 

menar att diskussionen bland annat bör handla om att skolverksamheten bör syfta till att utveckla 

symmetri i den pedagogiska verksamheten. Likt kunskapsuppdraget kan man här se hur 

systemperspektivet styr skolans demokratiuppdrag, vilket påvisar att det är politiska och 

ekomimiska system som i stort sätt styr på vilket sätt demokratin ska prägla skolan – systemet 

koloniserar livsvärlden. 

 

5.5 Övergripande sammanfattning 

Att skola och utbildning i större omfattning handlar om systemets materiella reproduktion är 

tämligen påtagligt. Rektorernas utsagor påvisar detta under samtliga teman; Det pedagogiska 

ledarskapet, kunskap, bildning och demokrati. Habermas (1995) menar att systemets styrmedier 

är pengar respektive makt vilka vanligen dominerar i ekonomiska och politiska sfären. Skolan 

är en politisk styrd verksamhet, som skall drivas runt med en budgetekonomi som i sin tur 

också är politiskt kontrollerad. Därpå lever vi i ett samhälle där landets ekonomiska tillväxt är 

av stor betydelse. Detta innebär att skola och utbildning i dag har som uppdrag att upprätthålla 

den ekonomiska tillväxten genom att bland annat först och främst fostra individen till yrkesverk-
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samma medborgare.  Dock ska det inte förringas att samtliga rektorer efterfrågar livsvärlds-

perspektivet i skola och undervisning. De är alla medvetna om hur skola och utbildning ser ut 

idag och samtliga försöker arbeta fram olika tankar och idéer på nya undervisningsformer med 

målet att skapa förändring i rådande skolstruktur, ändock på olika sätt och utifrån de resurser 

som varje skola har. 

Den slutsats man kan dra är att inom samtliga begrepp så visar rektorernas utsagor på en 

kommunikation som uttryck för social gemenskap och att verksamheten borde mer karak-

teriseras av ömsesidighet och samförstånd. Det rektorerna ger uttryck för kan förstås som 

social samvaro och social närvaro. Detta kan vara en huvudpoäng som påvisar att det komm-

unikativa handlandet är avgörande för att motverka systemet kolonisering av livsvärlden. 

 

 
Kapitel 6 

Diskussion: forskningsfrågorna besvaras 

Avsikten med föreliggande studie har varit att studera hur rektorer i sin roll som pedagogiska 

ledare, resonerar kring och förstår skolans syfte och mål med utgångspunkt i kunskap, 

bildning och demokrati. Forskningsfrågorna som legat till grund för studien och grundar sig i 

rektorernas utsagor är: 

• Hur menar rektorerna att rollen som pedagogisk ledare i dagens skola ska tolkas och förstås? 

• Vad anser rektorerna att dagens grundskoleutbildning är till för och vilken roll har 

grundskoleutbildningen i dagens samhälle? 

• Vad förstås och diskuteras som uttryck för god utbildning i rektorernas utsagor? 

• Om det i rektorernas utsagor finns en uppfattning kring ett samband mellan kunskap, bildning 

och demokrati som bas för skolans syfte och mål, hur uttrycks då sambandet? 

Nedan följer forskningsfrågorna vilka presenteras och besvaras var för sig: 
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6.1 Hur menar rektorerna att rollen som pedagogisk ledare i 
dagens skola ska tolkas och förstås? 

Inledningsvis i föreliggande studie nämndes det att i och med den nya Skollagen (2010:800) har 

rektorsrollen fått tydligare pedagogiska områden att röra sig inom. Rektorerna själva lyfter upp 

att, i sina utsagor att det i och med nya skollagen, det idag finns ett större fokus på det peda-

gogiska ledarskapet än vad som fanns tidigare.  Skolan är emellertid en politisk styrd organi-

sation och rektorn är anställd av kommunen för att leda verksamheten. Detta i sin tur innebär 

att rektorn är skyldig att följa de beslut som politiker fattar. Samhällsutvecklingen har också 

påverkat rektorsrollen på det viset att den långt gående decentraliseringen av befogenheter 

neråt i skolan gjort att uppgifter och beslut som tidigare varit politiska nu kan hamna på 

rektors bord och bli beslut som rektorn nu istället måste ta. Detta medför att rektorsrollen inte 

längre är lika nära förbunden med läraryrket som tidigare, och att det idag istället finns en 

nära relation till den kommunala politiska nivån, snarare än till kolleger, lärare och elever. 

Detta påvisas tydligt i resultatet då samtliga rektorer menar att den systemteoretiska och 

administrativa delen i rektorsarbetet är det som tar mest tid. För att skapa balans och inkludera 

det pedagogiska i arbetet menar de att alla beslut och all planering utförs med en 

grundläggande pedagogisk tanke, vilket de avser är en förutsättning för att verksamheten skall 

fungera. Gällande det pedagogiska ledarskapet i form av sociala möten, relationer och 

samspel med bland andra lärare och elever, är i stort sett obetydlig. Utan dessa sker sporadisk 

och när tillfälle ges. Rektorerna lyfter upp både en formell och en informell del i det 

pedagogiska ledarskapet, där den formella delen är mer övergripande än den informella. Man 

kan säga att det pedagogiska ledarskapet i stort styrs och verkar inom systemperspektivet och 

handlar om systemets materiella reproduktion. I stort sett handlar det om strategiska, mål- och 

framgångsorienterade handlingar.  

 
 

6.2 Vad anser rektorerna att dagens grundskoleutbildning är 
till för och vilken roll har grundskoleutbildningen i dagens 
samhälle? 
 
Studiens resultat påvisar att eleven skall med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra policy-

dokument fostras in i den kunskapskultur som råder i samhället. Rektorerna ger uttryck för att 

det idag handlar om en mätbar och resultatinriktad kunskap som eleven ska ta del av. Det cen-

trala i utbildningen är med utgångspunkt i de politiska direktiven att eleverna uppnår de 
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kunskaps- och målresultat som riktlinjerna påvisar samt att de ska få med sig så pass mycket 

kunskap i bagaget så att de kan komma vidare i livet och i sin tur vidareutbilda sig.  

Rektorerna menar även att skola och utbildningen har ett demokratiskt fostringsuppdrag, men 

att det inte ges utrymme till detta då den resultatinriktade kunskapen i första hand måste 

uppfyllas. Det innebär att grundskoleutbildningen idag har som första uppgift att socialisera in 

eleven i rådande samhällsstruktur som idag bygger på ekonomi och effektivitet, detta för att 

säkerställa Sveriges framtid och öka landets konkurrenskraft.  Även här kan man säga att 

utbildningen i stort styrs och verkar inom systemperspektivet sfär och handlar om systemets 

materiella reproduktion. Rektorernas utsagor påvisar dock att det finns en strävan att skapa ett 

större utrymme för livsvärldsperspektivet inom skola och utbildning. 

 

 
6.3 Vad förstås och diskuteras som uttryck för god utbildning 
i rektorernas utsagor? 

Samtliga rektorer var eniga om att skola och utbildning bör förändras och omformas till något 

nytt. Det de lyfter upp är att möjliggöra en undervisning som grundar sig mer på kommunikation, 

erfarenhet och upplevelsebaserad miljö än en undervisning som styrs av läroböcker och olika 

bedömningsmoment. Man menar även att en viktig del i utbildningen är att utveckla förmågor 

hos eleverna som mer relateras till samtal och diskussion såsom förmågan att dra slutsatser och 

se och förstå konsekvenser av sitt agerande, förmågan att reflektera, empatisk förmåga med 

mera. Några av rektorerna menar på att skola borde flyttas från en skola som ställer frågor med 

färdiga svar till en skola där svaren inte är redan på förhand givna. Här kommer även 

bildningsprocessen in.   

Det rektorerna ger uttryck för kan relateras till Dewey (1999) där han lyfter upp tre viktiga 

hörnstenar i sin syn på en god utbildning och i sin tur på samhället i stort. Han menar att allt 

socialt liv förutsätter kommunikation i det avseendet att man delta i och påverkas av varandras 

språkhandlingar. Därefter menar han att utbildningens demokratikriterier kan uttryckas som 

fri och rik kommunikation inom och mellan grupper och slutligen att all utbildning har ett 

moraliskt perspektiv. En viktig aspekt i detta är att Deweys tanke på utbildning är vidare än 

skola och en regelrätt utbildning. Utbildning och växande (growht som Dewey själv skriver) 

spelar en central roll i Deweys utbildningstanke och påvisar att utbildning handlar om en process, 

vilket lärarna också ger uttryck för. 

 



Sida 59 av 74 
 

Rektorerna menar att bildning handlar om att ha förmågan att kunna diskutera igenom olika 

företeelser utifrån olika perspektiv, se sammanhang och att förmå använda sig av alla sina 

sinnen. Att skapa utrymme i undervisningen så att eleven kan komma ifrån invanda rutiner och 

på så vis möta annan miljö och andra kulturer. Det viktigaste menar rektorerna är egentligen att 

kunna skapa utrymme för kunskapsbildning, och upplevelser genom kommunikativa handlingar. 

Att väcka lusten att lära, lära om, lära vidare och att ständigt omvärdera det man en gång lärt 

sig. Även demokratiuppdraget lyftes upp genom aspekter som empati, människors lika värde, 

att behandla människor lika, att kunna diskutera, resonera och lyssna på andras åsikter och 

sociala relationer. En av rektorerna använder sig av begreppet ”tågluffare” för att ge uttryck 

till vad han anser vara en god utbildning. Där ”tågluffare” som metafor står för bland annat 

upplevelse, mötet andra kulturer, vara problemlösare och kunna hantera olika oförberedda 

situationer.  

 
 
6.4 Om det i rektorernas utsagor finns en uppfattning kring 
ett samband mellan kunskap, bildning och demokrati som 
bas för skolans syfte och mål, hur uttrycks då sambandet? 

Rektorerna själva redogjorde inte i klartext något samband mellan kunskap, bildning och 

demokrati med utgångspunkt i skolans syfte och mål. Men utifrån deras utsagor kan man 

utläsa ett sammanhang och ett återkommande resonemang som berör ett samband mellan 

kunskap, bildning och demokrati. Under varje tema återspeglar sig vissa delar som ansågs 

som viktiga bitar i utbildningen, men som inte får tillräckligt med utrymme i dagens skola och 

utbildning:  

Kunskap: Rektorerna ger uttryck för en kunskapsdel vilken de menar är den viktigaste. Här 

handlar det om att försöka frigöra sig från läroböcker och en på förhand given kunskap. Det 

rektorerna efterfrågar är en mer erfarenhets- och upplevelsebaserad undervisning, där kunskapen 

handlar om att utveckla förmågor hos eleven. Empatisk förmåga, förmågan att dra slutsatser 

och reflektera, förmågan att förstå och se konsekvenser av sitt agerande är några av de förmågor 

som rektorerna tar upp. Denna kunskapsdel handlar i större utsträckning än de övriga påtalade 

delarna om sociala relationer och ett kommunikativt handlande. 

Bildning: Det handlar om förmågor, som till exempel förmågan att använda alla sina sinnen, 

förmågan att skapa sammanhang och mening, förmågan att kunna diskutera igenom olika 

företeelser utifrån olika perspektiv. Möjlighet att kunna ge eleven utrymme för att bryta invanda 
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mönster och rutiner, att skapa lust till lärande, lära vidare och lära om. Det handlar egentligen om 

att ta ett steg från det traditionella och till att skapa nytt. Några av rektorerna påtalade möjlig-

heten att resa och möta andra kulturer och andra miljöer som en del i bildningsprocessen. 

Demokrati: Det rektorerna lyfte upp som grundläggande delar i demokratiuppdraget och 

som de även menar är de viktigaste delarna i demokratiuppdraget, berörde frågor kring bland 

annat empati, människors lika värde, att kunna diskutera och resonera, social relationer samt 

att kunna lyssna på andras åsikter. 

I varje begrepp lyfter rektorerna upp aspekter vilka inte går att mätbara. Där den röda tråden i 

rektorernas resonemang är ett förståelseorienterade och kommunikativt handlande. Det 

handlar om livsvärldsperspektivet och livsvärldens symboliska reproduktion, där fokus är 

identitet, solidaritet och mening. Sambandet mellan begreppen kunskap, bildning och 

demokrati är tydlig, men inte uttalad.  

 
6.5 Sammanfattning 

Det har i texten ovan sökts ge svar på forskningsfrågorna med utgångspunkt i rektorernas 

utsagor. Svaren kan i vissa fall uppfattas som upprepningar och att liknande resonemang förs 

under varje forskningsfråga. Då svaren bygger på det rektorerna lyft upp under intervjun, 

vilket visat sig innehålla återkommande svar så följer forskningsfrågorna svar per automatik 

samma mönster. Konklusionen som kan dras utifrån resultat, analys och de besvarade forsk-

ningsfrågorna är att dagens skola befinner sig i systemets sfär och drar sig längre bort från 

livsvärldssfären. Detta innebär med utgångspunkt i Habermas (1999) att om systemet tar 

makten över den kulturella reproduktionen, den sociala integrationen och socialisationen 

(symboliska reproduktionen) leder det till en samhällig störning i form av systemets kolon-

isation av livsvärlden. Vad som händer då menar Habermas är att ett förtingligande av 

livsvärlden äger rum med konsekvenser av subjektivt upplevd menings- och identitetslöshet.  

Möjligen att detta kan vara anledningen till att samtliga rektorer starkt efterfrågar aspekter i 

både kunskaps- och demokratiuppdraget som hör samman i bildningsbegreppet där frågor 

kring identitet, solidaritet och mening är centrala. 
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Kapitel 7 

Reflektioner 

Studiens kunskapsobjekt är rektorers utsagor om hur de i sin roll som pedagogiska ledare, 

resonerar kring och förstår skolans syfte och mål med utgångspunkt i kunskap, bildning och 

demokrati. Studiens teoretiska ramverk har varit Habermas (1995, 1996) dubbla 

samhällsperspektiv, system och livsvärlden där utgångspunkten är att, om vi ska förstå 

samhället är det nödvändigt att analysera det både utifrån ett system- (en kontext för 

målrelaterat handlande) och livsvärldsperspektiv (en kontext för kommunikativt handlande). 

Studiens centrala begrepp/teman har varit kunskap, bildning och demokrati vilka legat tillgrund 

för studien i sin helhet. 

7.1 Reflektion - resultatet 

Studien har gett ett tydligt och framträdande resultat, nämligen att skola och utbildning idag 

styrs och kontrolleras inom systemperspektivet i allt högre grad än i livsvärldsperspektivet. 

Det behöver emellertid inte vara så anmärkningsvärt då skolan i sig är en politisk styrd verk-

samhet – allt från anställningar till lagar och förordningar, läroplan till kursplaner och andra 

policydokument har en politisk anknytning och ligger till grund för hela skolverksamheten. 

Det som ändock är anmärkningsvärt berör den del av skolan som trots ett politiskt beslut berör en 

livsvärldskontext. Skola och utbildning har dubbla syften i den mening att – å ena sidan ska 

skola och utbildning tillfredställa systemets materiella reproduktion genom att socialisera in 

individen i samhällets strukturer och anpassa människor till den arbetskraft och samhällsstruktur 

som finns, vilket kan även förstås med hjälp av Biestas (2011) kvalificeringsfält och sociali-

sationsfält. Å andra sidan ska skola och utbildning tillfredsställa livsvärldens symboliska repro-

duktion i form av att individerna ska ha en identitet, känna solidaritet och kunna se mening 

med tillvaron, vilket i sin tur kan förstås med hjälp av Biestas (2011) subjektifieringsfält. Det 

resultatet sätter ljus på är att skolans syfte och mål med fokus på kunskap bildning och 

demokrati ligger i en systemkontext och att livsvärldens symboliska reproduktion inte får det 

utrymme som det egentligen borde ha för att kunna upprätthållas – alltså systemet koloniserar 

livsvärlden. 

 
Samtliga rektorerna indikerar att dagens skola i större utsträckning än tidigare består av an-

passnings, kvalificerings- och selektions moment i form av tester, prov, betyg, dokumentation 
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och andra administrativa aktiviteter, vilket påverkat både kunskapsuppdraget och demokrati-

uppdraget. Resultatet påvisar även att samtliga rektorer har en mild, men ändock kritisk 

inställning till rådande mät- och kontrollkultur som präglar skolan idag och har en stressad 

inverkan på både rektor, lärare och elever. Skola och utbildning anpassas till systemets 

materiella reproduktion på bekostnad av livsvärldens symboliska reproduktion, vilket i sin tur 

är elevens identitetskapande-/bildningsprocess/ subjektifiering och demokrati/solidaritet/ 

gemenskap så som bland annat empati och medmänsklighet och elevens förmåga att skapa 

sammanhang och mening med tillvaron. 

En annan viktig aspekt som framkom i rektorernas utsagor var att i och med dagens skol-

utveckling mot en skola som är mer reglerad och styrd utifrån ett systemperspektiv faller fler 

elever i större utsträckning än tidigare utanför de gränser och värden som sätts upp inom 

ramen för en systemkontext. De verktyg som skolan har att arbeta med är inte i sig 

tillämpningsbara då de är ämnade för att reglera uppförande och disciplin och inte elevers 

individuella lärandeprocesser. Detta i sin tur är av de risker som kan uppstår då systemet 

koloniserar livsvärlden. 

 
 
7.2 Reflektion - Studien 

Att påbörja en studie innebär alltid en aning nervositet som grundar sig i alla de steg som en upp-

sats innebär, men sakta börja nervositeten att bytas ut till entusiasm, engagemang, kreativitet, 

idéer, förväntan och inspiration. Tanken som fanns där från början ser sällan likadan ut vid 

studiens slut. Min tanke var att studera hur rektorer i sin roll som pedagogiska ledare resonerar 

kring och förstår skolan syfte och mål. Tanken var även från början att en grupp lärare från 

respektive skola skulle delta i studien. Ett av de viktigaste momenten i förberedelserna till 

en vetenskaplig studie är att kunna precisera sig samt ringa in sitt område. Ganska tidigt i 

studiens gång visade det sig att fokusgrupper med lärare skulle innebära ett mycket större och 

mer tidskrävande arbete än vad jag tänkt mig från början och vilket inte fanns tid till. Denna insikt 

är en god erfarenhet att ha med sig till vidare studier. Även gällande studiens tre huvudteman, 

kunskap, bildning och demokrati så kan det finnas anledning till att ifrågasätta om inte ett av de tre 

begrepp/tema hade räckt och på så vis bidragit till att studien hade fått djupare insikter om just ett 

problemområde. I takt med att mitt forskningsintresse befinner sig i skärningspunkten mellan 

sociologi och pedagogik och att mitt intresseområde berör skola och utbildning, bedömdes 

samtliga begrepp som centrala inom både pedagogik samt skola och utbildning och på så vis 

också viktiga att ingå i studien.  
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7.2.1 Reflektion – studien - metod 

I föreliggande studie har intervju används som metod för insamling av empiri. Förutom att inter-

vju som metod är både värdefull och instruktivt är den tidskrävande. Det behövs förberedelser 

före intervjun, fokus och koncentration under intervjun samt enormt mycket arbete efter intervjun. 

Varje intervjutillfälle bidrar med ny erfarenhet som i sin tur formar ett nytt kunnande, vilket tas 

med till nästa intervjutillfälle. Detta bidrar även till att ingen intervjusituation blir den andra lik. 

För det första ändras förutsättningar då både informant och miljö blir olik (gällande intervjuplats 

har den varit i skolmiljö vid samtliga intervjuer) vid varje tillfälle, och för den andra så har jag 

som intervjuare nya erfarenheter med mig in i intervjusituationen som också de ändrar förutsätt-

ningarna. Här får intervjuguiden en viktig roll då den är densamma vid samtliga intervju tillfällen. 

Därav är det enormt viktigt att redan under framställningen av intervjuguiden ha dessa kritiska 

aspekter med sig att förhålla sig till. Detta är en av de kritiska aspekterna som är viktiga att lyfta 

upp då intervju används som metod. En annan kritisk aspekt är det som Alvesson och Deetz 

(2000) lyfter upp gällande intervjuberättelserna och om de egentligen refererar till något som 

finns utanför intervjusituationen och språkbruket eller om de speglar intervjusituationen som 

en komplex social miljö och alla de normer och skript som styr det verbala beteendet i en 

intervjusituation miljö. Gällande rektorsintervjuerna så har det både före, under och efter 

intervjun varit viktigt att ha insikt och förståelse om att varje rektor faktiskt representerar en 

skola, vilket också påverkar intervjuberättelserna på så vis att man som rektor är en representant 

för sin egen skola och även en ”politisk medveten aktör” (Alvesson & Deetz 2000 s. 217). Här är 

det viktigt att få informanten att känna sig trygg och att han/hon kan förlita sig på att anony-

mitetslagen efterföljs. Att genomföra intervjuerna på en neutral plats kan vara ett bra alternativ, 

dock blev detta en svårare fråga då informanternas eget önskemål var att intervjuerna skulle ske 

på respektive skola. Gällande urvalet så har jag emellertid i mitt urval av skola försökt att sprida 

valen geografiskt, med begränsning av det strategiska urvalet, en kommunal skola och årskurs 

sex till nio. Det har även tagits hänsyn till att de skolor som deltagit i studien både är skolor med 

elever med svenskfödda föräldrar samt skolor med elever med utrikesfödda föräldrar.  Även 

gällande rektorernas kön och ålder så har det funnits en tanke att fördela detta så jämt det går 

utifrån det strategiska urvalets förutsättningar.  

Detsamma gäller rektorernas arbetssituation vid intervjutillfällena, och att rektorerna hade 

fullt upp med vårterminens alla möten. Naturligtvis kan detta ha påverkat deras utsagor och 

bidragit till att den skolkultur som råder gjort sig mer påtaglig än om intervjuerna ägt rum vid 

en tid då arbetsbördan var mildare. Dock så är det viktigt att poängtera att även vårterminen och 
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allt vad det innebär är en del av rektorsarbetet som i sin tur ingår i rektorernas vardagliga arbete 

vilket inte heller bör förminskas eller endast ses som en vid intervjutillfället speciell situation. 

Gällande intervju som metod är det viktigt att inse att allt konstrueras i samspel med andra, vilket 

även präglar intervjusituationerna. Naturligtvis så påverkas informanten av forskaren och 

forskaren i sin tur av informanten vilket innebär att i ett samtal så blir allt konstruerat utifrån de 

förutsättningar som råder, vilket är viktigt att ha med sig både under intervjun och vid 

analysarbetet.  

Det faller även på sin plats att här diskutera om möjligtvis observation hade varit en mer lämplig 

metod eller åtminstone som ett komplement till intervjuerna i föreliggande studie. Självfallet finns 

det fördelar med observation, och kanske framförallt som komplement till intervjuerna. Detta 

skulle ge forskaren en större insikt i var rektorsrollen i sig innebär. Dock så var föreliggande 

studies syfte att studera hur rektorer resonerar och förstår skolans syfte och mål, vilket jag finner 

görs bäst via intervju. En annan aspekt är att observation i en studie som denna skulle kräva obser-

vation över tid för att kunna få med samtliga aspekter i studiens syfte. Detta är dock svårare 

att uppfylla i en magisteruppsats som både regleras av tid och utrymme. Möjligen om man valt att 

endast intervjua en rektor och i sin tur följa rektorn under en längre tid. Likväl så innebär 

observation i detta fall att rektorn har tid, utrymme och intresse att ha någon som följer med under 

några veckors tid. Precis som med intervju så har observation kritiska aspekter att ta hänsyn till. 

Jag upplever ändock att intervju som metod följ sig vara ett rimligt val utifrån studiens syfte och 

forskningsfrågor samt de förutsättningar som ges i en magisteruppsats. 

 
En viktig reflektion som bör lyftas upp här är studiens vetenskapliga värde och generaliserbarhet. 

En kritisk fråga är om det är möjligt att uttala sig om rektorers resonemang och förståelse kring 

skolans syfte och mål efter att ha studerat fem rektorer från fyra olika skolor och deras uttalanden?  

Jag tror att det absolut kan vara möjligt att uttala sig om rektorers resonemang och förståelse kring 

skolans syfte och mål utifrån den empirin som studien omfattar. Föreliggande studies urvals-

process samt förförståelsen i att använda sig av intervju som metod med de kritiska aspekter som 

följer därhän bidrar till att stärka generaliseringsaspekterna, och även validitet och reliabilitet. 

Gällande validitet och reliabilitet menar Kvale (1997) att detta inte tillhör något särskilt stadium i 

undersökningen utan validitets- och reliabilitetstankarna bör följa med under hela forsknings-

processen. I en kvalitativ studie blir metodkapitlet av stor betydelse gällande validitet och 

reliabilitet. Kvalen lyfter upp ”validering i sju stadier” (1997 s. 214) som viktiga punkter att följa 

under hela processen. Jag anser att studien har god validitet och reliabilitet då både syfte och 
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forskningsfrågor kunnat besvaras tillförlitligt. Dock så är det rektorernas enskilda berättelser som 

belyses här, vilket måste tas hänsyn till, likväl så kan det mycket väl vara så att deras berättelser 

kan ses som ett representativt resultat för hur det ser ut i många skolor och för många rektorer.  

 

7.3 Slutord 

 Föreliggande studie har i sig en kritisk grundhållning med utgångspunkt i Habermas dubbla 

samhällsperspektiv. Denna utgångspunkt medför ett visst emancipatoriskt kunskapsintresse, 

vilket innebär att man som forskare bör sträva efter att kritiskt ”medvetandegöra” sig om vilka 

intressen ens forskning tjänar. Föreliggande studie vill synliggöra kunskap som bidrar till 

frigörande och medvetande för rättvisa och jämlikhet inom skola och utbildning. Detta har i 

sin tur gjorts genom att belysa hur skolan idag styrs utifrån ett utpräglat systemperspektiv 

vilket påverkar elevens fostran i livsvärldsperspektivet. Det är viktigt att notera att det rektor-

erna starkt ger uttryck för gällande kunskap, bildning och demokrati är sin tur det som de 

menar inte i någon högra grad finns i dagens skola. För att kunna skapa förändring måste 

maktförhållanden belysas. Habermas menar vidare att det emancipatoriska kunskapsintresset 

lägger etiska och existentiella kriterier till grund för en kritik av samhället och dess förtryck-

ningsmekanismer. Det är inte ovanligt att man som människa agerar utifrån invanda mönster 

och fortsätter i de spår som redan finns och funnits tidigare. Föreliggande studies resultat vill 

även göra anspråk på att kunna bidra med praktisk kunskap och skapa underlag som kan 

berika rektorer i grundskolan med ny kunskap som kan bidra till att de kan rikta en 

undersökande och kritisk blick mot sin egen verksamhet. Den kritiska grundhållningen i 

studien handlar dels om att vara uppmärksam på att skolans socialiseringsprocess även bidrar 

till att reproducera befintlig ojämlikhet, och att synliggöra, problematisera och ifrågasätta 

olika mönster vilka kan få konsekvenser för fostran både som innehåll och form.  

 
En avslutande kritisk fråga kan vara om denna studie kan bidra med något nytt inom 

pedagogik – skol och utbildningsforskningen?  

Min förhoppning är att, om inte i stor skala, så på ett minde plan bidra med nya insikter kring 

rektorer, deras roll som pedagogiska ledare samt deras syn på skolans syfte och mål. Framför-

allt hoppas jag studien kan väcka tankevändor som i sin tur kan bli början till fler studier inom 

detta forskningsfält.  
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7.3.1 Vidare forskning 

Det har under arbetet med studien väcks många nya tankegångar för vidare forskning. Bland 

annat så har en tanke väckts som berör en liknande studie men med rektorer från friskolor. 

Intresset ligger i att undersöka om det finns liknande tankar och resonemang kring skolans syfte 

och mål hos rektorer vid friskolor som hos rektorer vid kommunala skolor. 

En annan intressant fundering som väckts under arbetes gång är att göra en djupare studie för att 

se om skolkontexten påverkar rektorernas utsagor, då med tanke på bostadssegregationen och 

skolvalfriheten som även påverkat skolornas elevupptagning. Finns det skillnader mellan dessa 

skolor gällande rektorers resonemang kring skolans syfte och mål, och hur speglas då dessa 

skillnader? 

Att fullfölja de lärarintervjuer som påbörjades är naturligtvis av stort intresse. Hur ser lärarna på 

den skolkultur som råder. Det är trots allt de som befinner sig närmast eleverna och utför den 

dagliga undervisningen. 

  
Avslutningsvis vill jag nämna att en viktig del i det vetenskapliga arbetet är att möjliggöra en 

samhällsförankring. Det är av stor vikt, enligt mig, att forskning inom dessa områden når ut 

och att den får möjlighet att göra skillnad.  
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Bilaga I 

Dagens skola – framtidens skola 

Magisteruppsats i Pedagogik med inriktning Allmän didaktik, tillhörande Linnéuniversitetet i 
Växjö 

Hej!	  

Claudia	  Jonsson	  heter	  jag	  och	  är	  verksam	  vid	  Linnéuniversitet	  i	  Växjö.	  Jag	  skall	  under	  
våren	  arbeta	  med	  en	  forskningsstudie	  som	  riktar	  sig	  till	  rektorer	  samt	  en	  mindre	  grupp	  
(fyra)	  lärare	  för	  årskurs	  6-‐9,	  verksamma	  vid	  kommunala	  skolor.	  
	  
Min	  fråga	  till	  Er	  är	  om	  Ni,	  som	  rektor,	  har	  möjlighet	  att	  medverka	  under	  en	  intervju	  
som	  tar	  ca	  en	  timme.	  	  

Intervjuns	  utgångspunkt	  är:	  	  
	  
Vad	  är	  skolans	  syfte	  och	  mål	  med	  utgångspunkt	  kring	  kunskap,	  bildning	  och	  demokrati	  i	  
relation	  till	  den	  pedagogiska	  verksamhet	  Ni	  verkar	  i?	  
	  

Jag	  vill	  även	  informera	  Er	  om	  de	  direktiv	  som	  forskningsrådet	  deklarerar,	  vilka	  jag	  är	  
skyldig	  att	  följa:	  

• Informationskravet:	  Forskaren	  har	  som	  skyldighet	  att	  informera	  
informanterna	  kring	  den	  aktuella	  studiens	  forskningssyfte.	  	  

• Samtyckeskravet:	  Det	  är	  forskarens	  skyldighet	  att	  informera	  informanterna	  
om	  att	  det	  är	  frivilligt	  att	  delta	  i	  forskningsstudien.	  	  

• Konfidentialitetskravet:	  Forskaren	  är	  skyldig	  att	  informera	  informanterna	  om	  
deras	  anonymitet	  samt	  att	  den	  samlade	  empiri	  inte	  kan	  relateras	  till	  personen	  i	  
fråga.	  	  

• Nyttjandekravet:	  Forskaren	  skall	  informera	  informanterna	  om	  att	  den	  
insamlade	  empirin	  endast	  används	  för	  forskningsändamål	  och	  ingenting	  annat.	  

	  
Om	  Ni	  finner	  detta	  intressant	  så	  är	  min	  önskan	  att	  boka	  in	  ett	  intervjutillfälle	  under	  
vecka	  15	  eller	  vecka	  16.	  Har	  Ni	  frågor	  och	  funderingar	  går	  det	  bra	  att	  ringa	  eller	  maila	  
dessa.	  Jag	  skulle	  även	  kunna	  komma	  och	  presentera	  mig	  och	  studien	  mer	  personligt	  
om	  så	  önskas,	  dock	  under	  vecka14.	  	  

Vänligen	  

Claudia	  Jonsson	  	  

Mobil.nr:	  X	  
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Bilaga II 

Intervjuguide – Växjö 

Syfte och forskningsfrågor 

Studiens övergripande syfte är att undersöka hur rektorer i rollen som pedagogiska ledare och 

lärare i rollen som pedagoger förstår och resonerar kring skolans syfte och mål med 

utgångspunkt i kunskap, bildning och demokrati. 

 
Studiens forskningsfrågor är: 

• Hur tolkas och förstås rollen som pedagogisk ledare? 

• Vad är dagens grundskoleutbildning till för och vilken roll har den i samhället? 

• Vad förstås och diskuteras som uttryck för god utbildning? 

• Om det finns en uppfattning kring ett samband mellan kunskap, bildning och demokrati 

som bas för skolan syfte och mål, hur uttrycks då sambandet? 

 

Intervjuns utgångspunkt är: vad är skolans syfte och mål med utgångspunkt i kunskap, 

bildning och demokrati i relation till den pedagogiska verksamhet Ni verkar i. 

 

Nedan följer samtalsfrågorna (öppna halvstrukturerade samtalsfrågor).  

Rektor (enbart): 

Hur ser du på din roll som rektor och pedagogisk ledare?  

Vad innebär det att vara pedagogisk ledare i relation till skolans syfte och mål? 

Hur har rollen som rektor förändrats? 

 

Kunskap 

Vilken kunskap har skolan som uppdrag att förmedla? 

Vilken kunskap behövs i samhället?  

Hur resonerar du/ni själv/a kring skolans kunskapsuppdrag relation till skolans syfte och 

mål? 

 

Bildning 

På vilket sätt kan man säga att skolan idag har ett bildningsuppdrag?  

Hur resonerar Ni kring kunskap och bildning på Er skola? 
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Vilka tankar eller funderingar finns gällande relationen mellan skola, kunskap och bildning? 

 

Demokrati 

Hur resonerar Ni kring demokrati i förhållande till skola, elever och personal? 

På vilket sätt erbjuds en demokratisk skolmiljö hos Er? 

Hur tolkar Ni demokratiuppdraget och vad innebär det för skolas syfte och mål?  

 

Lärare (enbart): 

Som pedagoger har Ni den närmaste kontakten med skolans elever. Hur ser Ni på Er roll som 

pedagoger och den inverkan Ni har på eleverna? 

Hur möjliggörs en undervisning som bygger på demokrati, kunskap och bildning på Er skola? 

Finns det något tillfälle då Ni upplevt att det i undervisningen har funnits ett samband mellan 

kunskap, bildning och demokrati? Hur har det då sett ut?  

 

Skolan: 

Vad skulle Ni säga känneteckna Er skola? På vilket sätt och varför? 

Om Ni fick välja en symbol som skulle presentera Er skolan vilken skulle det vara och varför? 

 

 


