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Förord 

Detta arbete har känts meningsfullt och angeläget att skriva, både teori och empiri har motiverat 

mig. Teorin som, enligt till exempel SOU 2018:17, påvisar att ämnet ”Lärarnas kompetensut-

veckling” får alldeles för lite fokus och prioritet samt empirin med bland annat rektorscitat 

såsom: 

 

Vad bra, det här är ju någonting som vi nästan aldrig pratar om! (R5) 

 

Intressant samtal, område som man vill fundera och diskutera mer i kring. Gör jag rätt, kan 

man göra på andra sätt? (R2) 

 

Ambitionen var att genom intervjuer rikta uppmärksamheten mot kompetensutveckling och 

skapa tillfällen för både rektor och övriga läsare av studien att fokusera på fenomenet. Min 

förhoppning är att rektor även sett vår gemensamma dialog som ett fördjupat reflektionstillfälle 

till att specifikt få samtala om ämnet. Flertalet av rektorerna berättar att de upplevde det som 

ett ömsesidigt utbyte och en värdefull dialog. Intentionen var att via ett dialektiskt samtal, in-

tervjua rektor och föra en intersubjektiv process, som förhoppningsvis kunde gynna både infor-

manterna, studien och mig själv. Förhoppningsvis både ett bidrag till debatten och praktisk till-

lämpning med andra ord. Om detta blev en slags ”bieffekt” och en meningsskapande gemen-

skap för rektor, kan endast rektor själv avgöra. 

 

Själv konstaterar jag att intervjuerna har berikat mina kunskaper mycket och varit ett exempel 

på gemensamt lärande, för mig. Jag är så tacksam till er fem som ställde upp. Utan er, ingen 

studie, tack! 

 

Kornhall (i Bryk, m.fl., 2018) och Nilhlfors (Skolvärlden, 2018) hänvisar till den diskussion 

som, enligt dem, just nu pågår i offentlig sektor gällande en förändring mot ökad tillitstyrning 

gentemot kontrollstyrning. Dessa tendenser uppmärksammas också vid intervjuerna med rek-

tor: 

 
Tillitsdelegationen har funnits i många år och nu har kommunledningen bestämt att den ska 

vi jobba med i alla förvaltningar. Ut i organisationen. Jag tycker det är bra. Men samtidigt 

krockar det lite grann med…snäv budgetstyrning /…/ Jag tror på det absolut. Man måste 

koppla medarbetarskap till tillitsbegrepp. Att ha ansvar och få driva sitt eget arbete är vik-

tigt. (R2) 

 

En reflektion som studien väcker är att detta är ett hoppfullt beslut och uttalande, studiens hi-

storiska inledning till trots. Eftersom det är en förutsättning att hela styrkedjan har en samsyn 

om lärares kompetensutveckling så bör utsagan om kommunledningens beslut innebära ett steg 

i rätt riktning för både lärare och rektorer. Beslutet är tidsenligt och rimmar väl med kommande 

utredningsförslag (ex SOU 2018:17), enligt mig. Kornhall (i förordet till Bryk, 2018) uppmanar 

de styrande att ta tillvara lärarnas och rektorers kompetens, skicklighet och engagemang och 
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styra med mer tillit istället för kontroll. ”De som kan undervisning i Sverige bäst är faktiskt de 

som håller på med det” (Kornhall i förordet till Bryk, 2018, sid. 13). 

 

Jag vill rikta ett stort Tack till min handledare Mats Lundgren. Tusen tack för att du fick mig 

att tro på att det skulle gå att ro iland, trots virrvarret av trådar initialt och för att du varit så 

generös med tid och feedback. 

 

Tack också till min chef, Maria Stiberg, som möjliggjort slutfasen av arbetet. Utan dessa veckor 

vet jag inte hur det hade gått…? 

 

Sist, men verkligen inte minst: Tack till hela min familj för att ni alltid finns där för mig! 

 

Östersund den 2018-12-07 

Agneta Persson 
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Abstract 
Syftet med den här explorativa kvalitativa fallstudien är att undersöka hur fem rektorer verk-

samma i den svenska grundskolan beskriver hur de organiserar och genomför lärares kompe-

tensutveckling samt även vilket stöd och kompetensutveckling rektorerna upplever att de själva 

får i detta arbete. 

 

Data har samlats in genom intervjuer och sedan sammanställts, bearbetats och tolkas utifrån en 

hermeneutisk ansats. 

 

Resultatet visar att några av de nationella skolutvecklingsprogrammen samt förstelärarreformen 

har genomslagskraft på den lokala nivån. Samtidigt beskrivs att det bedrivs flera parallella lo-

kalt initierade kompetensutvecklingsinsatser. Resultatet av studien synliggör en konflikt mellan 

det lokala utvecklingsarbetet och den styrning som statliga utvecklingsprogram med tillhörande 

ekonomiska resurser skapar. Rektorernas beskrivningar av hur lärarnas kompetensutveckling 

sker visar att denna i huvudsak saknar en tydlig systematik i fråga om hur behov kartläggs och 

insatserna organiseras, genomförs samt följs upp. Resultatet skapar frågor om vad det kan fin-

nas för orsaker till att systematiskt genomförda kompetensutvecklingsinsatser inte verkar 

komma till stånd på skolsystemets lokala nivå och det pekar mot att det behövs fortsatta studier 

för att få svar på dessa frågor. 

 

Med ett undantag anger rektorerna att de själva inte får sina egna behov av kompetensutveckl-

ing tillräckligt uppmärksammad i den lokala kontexten. Några slutsatser som kan dras av stu-

dien är att det är centralt att få ta del av en systematiskt organiserad kompetensutveckling, oav-

sett profession. Det framstår som viktigt att både lärares och rektorers kompetensutveckling 

prioriteras i större utsträckning än vad som sker idag samt att aktörerna i styrkedjan kommuni-

cerar runt kompetensutvecklingens former.  

 

Sökord: Rektor, kompetensutveckling, kollegialt lärande, pedagogiskt ledarskap, kommuni-

kation, reflektion, styrkedja, tillit 
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Inledning 

Forskarsamhället tycks vara överens om att läraren är den enskilt viktigaste faktorn för ele-

vers utveckling och möjligheter till goda måluppfyllelser samt att lärarna på grund av detta 

faktum måste få möjligheter och förutsättningar till att utveckla sin kompetens och yrkes-

skicklighet (SOU 2018:17; OECD, 2014, 2015; Timperley, 2014; Fullan & Hargreaves 

2008; Hattie, 2007; Robinson, 2007; McKinsey & Company, 2007). ”Om Sverige ska lyckas 

bättre måste det skapas förutsättningar för utveckling av en excellent lärarprofession” (Or-

ganisation for Economic Co-operation and Development härmed, OECD, 2015, sid. 56). 

Frågan har funnits länge på dagordningen. Redan i 1946-års skolkommission framhölls lä-

raren som den viktigaste faktorn för skolans utveckling. Kommissionen förespråkade en 

skola där staten skulle värna om lärarnas pedagogiska frihet i deras arbete med att utveckla 

skolan. I utredningen Skola för bildning (SOU 1992:94) menar man att den praktiknära och 

erfarenhetsbaserade kunskapen liksom tilliten till lärarnas omdöme skulle vara vägledande 

för skolans utveckling (Hansson, 2014). ”Det är endast genom att lärarna själva utvecklar ny 

kunskap om sin praktik /…/ som skolan kan ta det stora språnget” (Madsén, 1994, sid. 75).  

 

Hansson (2014) skriver att det är ett allvarligt misstag att tro att kunskapen om undervisning 

är enkelt mätbar. Hon menar att kunskapen om vad som krävs för att skolans undervisning 

ska utvecklas är alltför komplex och svårfångad för att kunna uttryckas enkelt. Så därför: 

”Sätt misstron till kontrollerna och tilliten till människorna” (Hansson, 2014, sid. 283). 

Hansson (2014) benämner denna styrning tillitsstyrning.  

 

Lärares kompetensutveckling är trots det fortfarande en mer eller mindre olöst fråga som 

står högt upp på agendan i den samtida debatten. I ”Utredningen om en bättre skola genom 

mer attraktiva skolprofessioner - Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för 

lärares och rektorers professionella utveckling” (SOU 2018:17) framförs att det saknas sys-

tematik och utvärderingar om lärares kompetensutveckling och att de svenska lärarna ägnar 

mindre tid till kompetensutveckling jämfört med lärare i andra OECD-länder. Där står även 

att läsa att kompetensutvecklingen av skolans personal har fått förvånansvärt lite fokus och 

prioritet (SOU 2018:17, se även: Skolinspektionen, 2012, 2014, 2015). I slutbetänkandet 

finns som ett av förslagen att inrätta ett professionsprogram för både lärare och rektorer1. 

Förslaget är baserat bland annat på rapporter från OECD (2014, 2015) som uppmärksam-

mande behovet av mer samlade strategier för den svenska skolan. Syftet med förslaget är 

bland annat att göra det mer attraktivt att arbeta som rektor eller lärare och utgångspunkten 

är att lärare och rektorer ska vara drivande aktörer för utvecklingen.  

 

                                                           
1 I den här studien används konsekvent benämningen ”rektor” förutom vid direkta citat. I övrig litteratur och 

styrdokument förekommer även benämningen ”skolledare”. 
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Programmet är tänkt att vara ett redskap för att professionerna ska kunna synliggöra och 

driva utvecklingen av yrkesskicklighet, och bidra till att ge lärare och rektorer förutsätt-

ningar för att ta ett professionellt ansvar2. (SOU 2018:17, sid. 21) 

 

I utredningen (SOU 2018:17) ges en bild av hur lärares yrkesskicklighet kan utvecklas ge-

nom ett långsiktigt, verksamhetsnära och bottom-up-perspektiv. Förslaget kan tolkas som en 

nationellt omfattande och långsiktig satsning på både lärares och rektorers kompetensut-

veckling. För att lärares kompetensutveckling ska vara möjligt att förverkliga så spelar rek-

tors pedagogiska ledarskap en central roll.  

 

Det betyder att rektor måste ha kunskap och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta 

det i undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna 

för samband mellan insats och resultat. (Skolinspektionen, 2012a, sid. 6) 

 

Generellt ges i många sammanhang en bild av att rektors uppdrag är komplext, tufft och 

otydligt. Rektor beskrivs av många befinna sig i ett konstant korstryck mellan olika intres-

senter (Brude, 2007; Leo, 2010; Timperley, 2011; Berg, 2011; Uljens, 2015). Det pedago-

giska ledarskapsuppdraget framstår således som mångtydigt och detta faktum skapar pro-

blem för både lärare och elever. Ärlestig (2015) menar att eftersom rektors uppdrag är kom-

plext kan vaga kunskaper och vaga beskrivningar göra det intressant att beforska. Utgångs-

punkten är att rektor har en nyckelposition och ett mångtydigt pedagogiskt ledarskapsansvar, 

inte minst vad gäller lärares kompetensutveckling, vilket i sig är mångfacetterat och svårde-

finierat. Nihlfors och Johansson (2013) menar även att rektors förmåga och kompetens att 

styra sin egen och sin personals kompetensutveckling för att förbättra skolans resultat behö-

ver utvecklas. I deras undersökning anser till exempel endast 11 procent av rektorerna själva 

att de får tillräcklig kompetensutveckling för att kunna genomföra nationella reformer.  

 

Att huvudmannen tar sitt ansvar och ger rektor goda förutsättningar för att utföra sitt uppdrag 

blir tillika en förutsättning för lärarnas möjligheter att utveckla sin kompetens (Törnsén & Skott, 

2018) 

 

Det framstår som viktigt att göra rektorer till aktiva agenter och låta dem vara delaktiga i 

uppbyggnaden av kunskapsbasen för rektorsuppdraget. Det tycks således vara problematiskt 

att organisera och prioritera kompetensutvecklingen vilket samtidigt gör frågan intressant att 

studera. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Det är dock ej givet att förslaget kommer att antas och verkställas, i en SOU redovisas endast resultatet av en 

utredning och förslag på tänkbara åtgärder. 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här explorativa kvalitativa fallstudien är att undersöka hur fem rektorer verk-

samma i den svenska grundskolan beskriver hur de organiserar och genomför lärares kom-

petensutveckling i praktiken samt även vilket stöd och vilken kompetensutveckling rekto-

rerna själva upplever att de får gällande detta.  

 

Studien tar mer specifikt upp problemställningar om hur de studerade rektorerna beskriver:  

 

- Hur aktörer på olika nivåer i styrkedjan, staten och den lokala förvaltningsnivån, på-

verkar möjligheterna att genomföra systematiska kompetensutvecklingsinsatser 

- Hur de agerar när de genomför dessa och vilka hinder de i så fall möter  

- Hur, och i så fall på vilket sätt, de kompetensutvecklingsinsatser som genomförs är 

systematiskt organiserade samt vilka effekter som är möjliga att synliggöra 

 

Resultatet av studien antas kunna öka kunskaperna om svårigheterna med att genomföra 

kompetensutvecklingsinsatser i skolans vardag och därmed även kunna bidra med uppslag 

till hur dessa insatser kan förbättras samt synliggöra komplexiteten i detta arbete. 

 

Rektorernas beskrivningar måste förstås i relation till kontexten eftersom samtida forskning 

betonar att rektors arbete är kontextberoende. ”Rektor kan ses som en position i ett system 

/…/ i olika samexisterande kontexter” (Törnsén & Skott, 2018). Att rektors arbete är en del 

i ett större sammanhang är omöjligt att bortse ifrån, begrepp såsom styrkedja och samverkan 

blir därför nödvändiga att beakta för att det är faktorer som på olika sätt påverkar hur kom-

petensutvecklingsarbetet kan bedrivas.   
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Bakgrund 

Bakgrundsbeskrivningen tar sin utgångspunkt i vad som anges i skolans styrdokument an-

gående rektors ansvar för att kontinuerligt utveckla verksamheten och där inbegripet lärares 

kompetensutveckling. Därefter följer avsnitt som diskuterar kompetensutvecklingsbegrep-

pet och sedan den så kallade styrkedjan som är den organisatoriska ramen inom vilken kom-

petensutvecklingsinsatserna genomförs. Bakgrundsavsnittet avslutas med att behandla be-

greppet kollegialt lärande som kommit att bli en central princip för hur kompetensutveckl-

ingsarbete bedrivs och därefter den roll som förestelärare fått som en viktig aktör i skolors 

kompetensutvecklingsarbete.  

 

Rektors ansvar för lärares kompetensutveckling  

I skollagen (SFS 2010:800) anges rektor som formellt ansvarig för att ge lärarna den kom-

petensutveckling de har behov av för att utveckla sin yrkesskicklighet (Skollagen 2 kap, § 9 

och 10). I regeringsbeslutet (U2011/5531/S) poängteras att det krävs kompetensutveckl-

ingsinsatser för att bredda och fördjupa lärares utbildning och enligt skollagen (SFS 

2010:800) ska alla lärare delta i och få tid till kompetensutveckling för att utveckla sin yr-

kesskicklighet. Skolinspektionen (2012) konstaterar att det sällan förekommer strukturerade 

analyser av vilka kompetensutvecklingsinsatser som behövs för att säkra lärarkompetens och 

därmed utveckla undervisningen på bästa sätt.  

 

I skollagen (SFS 2010:800) förtydligas rektors ansvar och där visas också på vikten av att 

hela styrkedjan är fungerande och att rektor därmed ges ett stöd uppifrån (Skolinspektionen, 

2012, 2014). I Skolinspektionens årsrapport (2014) framkommer det att huvudmannen måste 

ta sitt ansvar för att ge rektorerna förutsättningar att fokusera på sitt uppdrag. ”Huvudmannen 

ska se till att personalen vid /…/ skolenheterna ges möjlighet till kompetensutveckling” 

(Skollagen 2 kap. § 3). 

 

Hur rektor sköter sitt uppdrag och vilket stöd huvudmannen ger rektor kan utifrån Skolinspekt-

ionens resultat sägas vara helt centralt för eleverna vilket också överensstämmer med såväl 

svenska som internationella forskningsresultat. (Skolinspektionen, 2014, sid. 26) 

 

Vad som innefattas i rektors pedagogiska ledarskap är svårfångat och resulterar därför i vaga 

definitioner enligt exemplet nedan.  

 

Det pedagogiska ledarskap som rektor ansvarar för handlar huvudsakligen om att leda 

verksamheten utifrån de pedagogiska målsättningarna och på ett sådant sätt att lärarna 

får bästa förutsättningarna för undervisningen. (SOU 2018:17, sid. 109) 

 

Det innebär att rektor behöver tolka vad det innebär i konkret handling i vardagens praktik. 

I Skolinspektionens (2010, 2012) granskningar av rektors ledarskap uttrycks det som att rek-

tor behöver ha ett kontextuellt förhållningssätt.  
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Förutsättningarna skiftar, svårigheterna varierar och därför blir det viktigt att väga in skolors 

sammanhang och omständigheter. Skolinspektionen (2012) anger exempel på hinder som 

rektor har att hantera när det utövar sitt pedagogiska ledarskap. Det kan vara lärares auto-

nomi, det vill säga en tydlig gräns mellan lärarprofessionalismen och rektors pedagogiska 

ledarskap. I Skolinspektionens undersökningar uppfattar lärarna rektors undervisningsnära 

ledarskap provocerande, eftersom det kommer för nära deras självstyre och den traditionella 

skolkulturen. Andra hinder enligt Skolinspektionen (2012) kan vara att lärarna inte uppfattar 

att rektor har tillräckliga kunskaper och tillerkänner därmed ej rektor någon legitimitet till 

att ha synpunkter på hur lärare ska utveckla sin undervisning. 

 

Skolinspektionens (2014) årsrapport lyfter fram några rektorer i skolor som lyckas väl i sitt 

uppdrag. Utmärkande drag är där att rektor tar en ledande roll i utvecklingsarbetet och skapar 

arenor för dialog med och mellan lärare. Där framhålls även vikten av att rektor prioriterar 

utvecklingen av den pedagogiska verksamheten och att de framgångsrika rektorerna gör ak-

tiva val runt denna prioritering av sin tid, något som anses vara rektors eget ansvar. 

 

I Skolinspektionens (2015) kartläggning anger 50 procent av rektorerna och förskolechefer 

att det kommer att vara svårt att garantera personalens kompetensutveckling inom de närm-

aste åren. ”Utifrån enkäten och intervjuresultaten är det tydligt att både tid och ekonomi 

upplevs vara hinder i arbetet med kompetensutveckling” (Skolinspektionen, 2015, sid. 8). 

Vidare konstateras att trots stor enighet om lärarnas betydelse för undervisningens kvalitet, 

så ges idag inte lärarna goda förutsättningar för att lyckas i sitt arbete. ”De professionellas 

möjligheter att axla detta uppdrag är i hög grad beroende av vilket utrymme de har för sitt 

professionella agerande” (SOU 2018:17, sid. 83) 

 

Kompetensutvecklingsbegreppet  

Det finns en mångfald av begrepp som på olika sätt kan kopplas till fenomenet kompetens-

utveckling. Begrepp såsom: handledning, professionsutveckling, fortbildning, coaching, kol-

legialt lärande, rådgivning, konsultation, mentorskap, aktionslärande, lesson – och learning 

study, auskultationer och kollega handledning är några av de benämningar som förekommer, 

både i litteraturen och mitt arbete, och kan kopplas till försöken att utveckla lärares kompe-

tens. Det råder begreppsdjungel och fenomenet är svårt att fånga in vari det består. Åstrand, 

exempelvis, nämner ordet kompetens 700 gånger i slutbetänkandet (SOU 2018:17), men 

landar inte någonstans i en entydig definition av begreppet. Denna studie har ingen ambition 

att här ge en entydig definition av begreppet men återger däremot några exempel på tanke-

gångar från litteraturen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) väljer att definiera be-

greppet på följande sätt: ”Med kompetensutveckling avses insatser som syftar till att ut-

veckla lärares förmåga att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande” (SKL, 2010, sid 

12). Några exempel på hur frågan om lärares kompetensutveckling hanteras i praktiken är 

lärarlyft, inrättande av karriärtjänster, utredning av professionsprogram samt forskarskolor 

för lärare. Detta ger sammantaget signaler om hur staten önskar att lärares egna erfarenheter 

bör tas tillvara.  
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Skolan ska använda metoder och färdigheter som har stöd i beprövad erfarenhet. Det 

betyder att lärare stödjer sig på erfarenheter som prövats under en lång tid, är systema-

tiskt utvärderade och dokumenterade. Det räcker alltså inte med att ett antal lärare eller 

ett lärarlag tycker att en metod fungerar för att den ska betraktas som byggd på beprövad 

erfarenhet. (Skolverket, 2012, sid.4). 

 

Illeris (2013) citerar flera olika kompetensdefinitioner och menar å ena sidan att det på intet 

sätt finns en entydig uppfattning om vad kompetens är men å andra sidan påvisar han att det 

finns en allmänt omfattad uppfattning att handlingsorienteringen står i centralt samband med 

kompetens begreppet. Han lyfter fram olika aktiviteter som blir viktiga för lärare när de ska 

utveckla sin kompetens i formeln: engagemang, praktik, problemorientering och reflexion. 

En författare som stödjer Illeris är Åsén Nordström. Hon presenterar ett flertal författare 

(b.la. Mezirow, 1997; Ellström, 1992; Döös, 2004, 2007; Granberg, 2009 & Hansson, 2005) 

som hon menar att de alla ser kompetens som relaterat till handling i någon form, på något 

sätt. ”Kompetens – att omsätta tanke i handling” (2017, sid. 80). I forskarsamhället tycks det 

råda en enighet om att lärares yrkesskicklighet utvecklas bäst i kollegiala sammanhang med 

stöd av en ledare (Åman, 2011; Erixon, 2017; Liljenberg, 2013; Langelotz, 2013; Uljens, 

2015; SOU 2018:17).  

 

Åstrand (SOU 2018:17) skriver att yrkesskicklighet kan utvecklas på olika sätt till exempel 

genom forskning och formell utbildning, genom personlig reflektion och bearbetning av den 

egna praktiken samt genom ovan nämnda samverkan med kollegor. Man kan även fundera 

över vad som inte anses vara god kompetensutveckling, det vill säga som inte resulterar i 

olika förändringar? Fullan menar, enligt Scherp (2002), att följande företeelser kan repre-

sentera detta: 

 

-Engångstillställningar, är vanliga men ineffektiva, 

-När innehållet väljs av andra än de som berörs,  

-Stöd för uppföljning och tillämpning saknas,  

-När utvärderingar är sällsynta,  

-Brist på planer för hur man ska ta tillvara på det man lär och implementera det i skol-

vardagen. (Scherp, 2002, sid. 43) 

 

I forskningen är det även svårt att hitta stöd för individuell kompetensutveckling, till exem-

pel föreläsningar, kurser och studiedagar som leder till skolutveckling, eftersom nya kun-

skaper och insikter oftast stannar vid den enskilde läraren utan att komma andra till del (Åsén 

Nordström, 2018). Inspiration och idéer kan väckas och födas från enstaka tillfällen utifrån, 

men förmågan och kraften att genomföra de förändringar som behövs och består kan endast 

komma inifrån verksamheten. Begreppet lärarkompetens är komplext, att se det som en dy-

namisk process innebär att den ständigt förnyas och läraren blir således aldrig färdigutbildad. 

Olika förmågor utvecklas kontinuerligt i olika situationer och relationer (Folkesson, 2011). 
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Skolinspektionens (2014) rapport visar att det är vanligt att i första hand utgå från medarbe-

tarnas önskemål istället för att undervisningen behöver utvecklas inom något särskilt område 

eller elevgrupp. Dock menar Skolinspektionen att kompetensutvecklingsinsatser som styrs 

utifrån enskilda medarbetares intressen inte behöver stå i motsats till verksamhetens behov 

av utveckling. De skriver att för att kunna göra en ändamålsenlig kompetensutveckling av 

skolans personal behövs den analys som så ofta saknas.  

 

Det krävs bland annat mer strukturerade behovsinventeringar som i större utsträckning 

utgår från verksamhetens behov, en bredare arsenal av insatser och en mer systematisk 

uppföljning och analys av de insatser som genomförs. (Skolinspektionen, 2015, sid. 13)  

 

En av de generella insatser som finns och som är riktad mot rektorers kompetensutveckling 

är den statliga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet, som är på 30 högskolepoäng. 

Programmet är obligatoriskt för nyanställda rektorer och utbildningen måste påbörjas inom 

ett år efter tillträdd tjänst (www.skolverket.se). 

 

I Törnsén och Skotts (2018) rapport gällande utvärdering av rektorsutbildningen framkom-

mer att olika huvudmannaskap ger olika förutsättningar för rektor att lära och utvecklas. 

Författarna menar att det finns anledning till att bredda fokus från elevresultat till att organi-

sera för lärande. De menar att det är en internationell trend att elevresultat ska höjas bör 

frågan om professionellt lärande höjas till alla nivåer. För att stärka styrkedjor etableras idag 

ordningar som inte alltid har rektors lärande i fokus, möten med rektor tenderar att ha ett 

annat innehåll än det som rektor brottas med i sin vardag. Rektor får heller inte tid eller 

förutsättningar till att tillgodogöra sig rektorsutbildningen vilket är huvudmannens ansvar, 

rapporten poängterar att det dock inte är avhängigt tid och finansiering för lärandet kräver 

också gemenskap, att få lära tillsammans med andra. Med andra ord krävs i gengäld ett aktivt 

engagemang från rektor för att ge utbildning ska få effekt. Att lärandet sker sammanvävt 

med andra och över tid skapar en trygghet, detta i sin tur blir meningsskapande och leder till 

att rektor ökar sin förståelse och kompetens och därmed kan ändra sina handlingsmönster. 

Tidigare har man sett rektors nätverkande tillsammans med kollegor som en sidoeffekt av 

rektorsutbildningen, numer uppfattas den som en huvudpoäng (Törnsén & Skott, 2018). 

 

Styrkedjan som organisatorisk ram för kompetensutvecklingsarbete 

Elever, lärare, rektor och huvudman har alla viktiga roller att spela tillsammans för att skapa 

en bra skola. Tillsammans bildar de en skolas lokala styrkedja. Beslut som fattas av regering 

och riksdag tolkas och förstås på de olika ”växlingsstationerna” i styrkedjan. En förutsättning 

för styrning är att det finns en eller flera mottagare av uppdragen och i ”växlingsstationerna” 

finns i bästa fall också en rörelse i motsatt riktning (Nihlfors & Johansson, 2013). Det vill 

säga, lärare och rektor har ett ansvar att kommunicera till rektor respektive huvudman vilka 

behov av kompetensutvecklingsinsatser som finns i verksamheten. Skolinspektionen (2014) 

uppmärksammar att olika delar i kedjan brister och att nivåerna måste hänga samman. ”Våra 

resultat pekar mot att det finns en stor utvecklingspotential på alla nivåer i styrsystemet för 

http://www.skolverket.se/
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att förbättra arbetsförhållandena för rektorer” (Nihlfors & Johansson, 2013, sid. 6).”Det är 

en väl fungerande helhet som ger resultat; alla länkar måste ha kontakt” (Nihlfors & Johans-

son, 2013, sid. 56). 

 

I skolor med problem finns svårigheter ofta på flera nivåer där lärare, rektor och huvudman 

skapar eller omintetgör varandras förutsättningar att klara sitt uppdrag på ett bra sätt. När det 

gäller resurser och kompetensutveckling är rektor och huvudmannen ansvariga för att beho-

ven tillgodoses. 

 

Kompetensutveckling av lärare och annan pedagogisk personal utifrån de behov som 

framkommer är ett avgörande inslag för att kunna nå framgång. (Skolinspektionen, 

2014, sid. 26). 

 

I Skolinspektionens (2014) granskning önskar mer än 60 procent av rektorerna ytterligare 

stöd från huvudmannen samtidigt som det konstateras att rektor själv behöver bli bättre på 

att tydliggöra sina förutsättningar och precisera behoven för utvecklingsarbetet för huvud-

mannen. Detta växelspel kan naturligtvis inte fungera bra om inte båda parterna tar sin del 

av ansvaret. Dialogen och samarbetet mellan rektor och huvudmannen utgör en vital länk i 

kedjan och enligt Skolinspektionen (2014) då är denna ofta sporadisk och informativ och då 

fungerar inte styrningen som det är tänkt. Forskning (se tex. Höög & Johansson, 2016) visar 

att de vardagliga åtagandena upptar den största delen av mötes- och samtalstider och därför 

måste det skapas arenor för pedagogiska frågor och skolutvecklingsfrågor på de olika nivå-

erna i den lokala styrkedjan. 

 

Kompetensutvecklingsprogram i form av nationella skolutvecklingspro-

gram 

Det finns idag ännu inte mycket forskning om dessa statliga kompetensutvecklingsinsatser 

med en bred ansats men här presenteras två utvärderingar. I Utvärdering av Läslyftet (Skol-

verket, delrapport 6, 2018) beskrivs upplägg och syfte med de nationella skolutvecklings-

programmen. Där framgår att lärarnas kunskaper och kompetenser ska förbättras genom en 

undervisnings- och fortbildningskultur som bygger på kollegialt arbete. Det kollegiala läran-

det sker enligt en specifik fortbildningsmodell som Skolverket utvecklat där deltagande lä-

rare i grupp arbetar med moduler med hjälp av en handledare. När det gäller resultat och 

eventuella effekter menar de att det finns en mängd svårigheter i arbetet med utvärderingen. 

En svårighet är att det bedöms svårt att isolera fortbildningen från andra faktorer och om-

ständigheter som påverkar lärarna. Dock dras slutsatsen att lärarna får en ökad medvetenhet 

samt insikter och kunskaper av en mer generell pedagogisk-didaktisk karaktär. Utvärde-

ringen skriver att det efter Läslyftets genomförande visats sig att det är det kollegiala lärandet 

som varit den största förtjänsten med fortbildningen. ”Fortbildningskulturen på skolorna be-

skrivs ha gått från att vara föreläsningsbetonad till kollegial” (Skolverket, 2018, sid. 137).  
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Rektorerna säger att lärarna som deltog i Läslyftet blivit mer positiva till fortbildning gene-

rellt och ger uttryck för att de vill fortsätta enligt Läslyftmodellen. Vikten av goda förutsätt-

ningar lyfts fram: 

 

De deltagande lärarna anser att det kollegiala lärandet bör ske över tid, i en liten och 

trygg grupp och med överseende av en handledare. (Skolverket, 2018, sid. 137) 

  

Om lärarna förändrade sin undervisning hängde i stor utsträckning samman med om lärarna 

fann de möjligt att praktiskt genomföra aktiviteterna. Gällande Läslyftets kopplingar till ele-

vernas läs- och skrivutveckling är det svårt göra bedömningar, eftersom effekterna kan dröja 

i minst ett par år. Tron på modellen är dock god, bland annat på grund av att Skolverket ses 

som en garant för kvalitén och påverkanskraften (Skolverket, 2018). 

 

Den andra utvärderingen som här återges är: Utvärdering av de nationella skolutvecklings-

programmen, inklusive kompetensutvecklingsinsatsen inom IT-området (Skolverket, 2018). 

Slutsatser: 

 

- Rektorerna har en begränsad kännedom om Skolverkets program / moduler. 

- Det är vanligast att initiativ och beslut om deltagande i de vanligaste insatserna kommer från 

rektor. 

- De organisatoriska förutsättningarna, i form av tid och resurser, tycks saknas för rektorerna. 

- För de vanligaste insatserna att delta i anser mer än hälften av lärarna att insatserna i stor 

utsträckning, bidragit till att utveckla deras undervisning. En majoritet av rektorerna anser 

att det har bidragit till ökade lärdomar och insikter. 

 

Sammanfattning av utvärderingen av kompetensutvecklingsinsatsen Digitalisering: 

 

- Handledarfunktionen beskrivs som ett viktigt inslag. 

- Arbetsformen, kollegialt lärande, har varit uppskattad och igenkännande. 

- Har bidragit till att utveckla lärarnas undervisning 

- Osäkerhet om förväntningarna inför läroplansförändringarna. (Skolverket, 2018, sid. 5–6) 

 

I utvärderingen framkommer att de intervjuade rektorerna ansåg att insatserna ger avtryck i 

skolorna, de hänvisar främst till arbetsformen kollegialt lärande, där det går att se positiva 

förändringar på både individ- och verksamhetsnivå. Rektorerna bedömer att arbetsformen 

befästs och att personalen fortsätter med strukturerade kollegiala träffar, även efter det att 

insatsen har avslutats. Detta blir också ett sätt att utveckla ett viktigt yrkesspråk och tillva-

ratagande av den tysta kunskap som lärare ofta bär på. 

 

Den tysta kunskapen är betydelsefull del i lärarnas samlade erfarenheter och den måste 

tas tillvara. Med hjälp av den tysta kunskapen kan viktig erfarenhet samlas och man 

behöver inte ”uppfinna hjulet” själv alla gånger. Det är viktigt att dessa erfarenheter 

dokumenteras systematiskt för då blir den beprövad. (www. Skolverket.se/skolutveckl-

ing/forskning/artikelarkiv)  
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Guskey (2003) menar att det bedöms orimligt att försöka identifiera alla variabler som skulle 

kunna leda fram till riktlinjer för hur effektiv kompetensutveckling borde bedrivas. Håkans-

son och Sundberg (2016) instämmer och skriver att rektors val av kompetensutvecklingsin-

sats bör utgå från kontexten och att det inte finns någon universell lösning. Marton (2000) 

skriver att hur någonting kan läras ut, hur det bör läras ut, vilken undervisningsmetod som 

man bör använda – sådana föreskrifter kan inte härledas från generella utsagor om lärande. 

Det finns aldrig ett enda sätt att lära ut någonting. 

 

Teachers learn by doing, reading and reflecting (just as students do); by collaborating 

with other teachers; by looking closely at students and their work; and by sharing what 

they see. (Darling -Hammond, & McLaughlin, 1995, sid. 598 citerad i SOU 2017:18 

sid.143) 

 

Det vill säga, samma kollegiala tillvägagångssätt som tillika gagnar rektors lärande: 

 

Rektorer arbetar ofta ensamma och följer sällan kollegor på nära håll /…/ Rektorer be-

höver samtala med andra rektorer om vad de gör samt hur och varför de gör som de gör, 

för att utveckla sitt pedagogiska ledarskap. (Leo, 2013, sid. 20) 

 

Kollegialt lärande som grundläggande princip för att organisera kompe-

tensutvecklingsarbetet. 

Kollegialt lärande betraktas idag som en av de viktigaste framgångsfaktorerna för skolut-

veckling, att få diskutera tillsammans, gärna med stöd av extern expertis. Detta bidrar till 

förnyelse av verksamheten samt bättre resultat hos eleverna (se t.ex. Åsén Nordström, 2018). 

Enligt Åstrand (SOU 2018:17) är en grundprincip för kompetensutveckling att den sker uti-

från personligen upplevda behov och uttalade ambitioner och därför är det rektors ansvar att 

föra en kontinuerlig dialog med skolans lärare om de utvecklingsbehov de ser. Åstrand (SOU 

2018:17) betonar det kollegiala lärandet eftersom det i grunden handlar om att utveckla sys-

tematik och metodik för lärare att tillsammans med andra förbättra undervisningen. Eftersom 

undervisning är komplex och kontextuell finns inga generella, allmängiltiga metoder att ta 

till och just därför är det kollegiala lärandet så viktigt, menar Åstrand (SOU 2018:17). 

 

I Åbergs avhandling visar det sig att de rektorer hon intervjuar om lärares kompetensutveckl-

ing har samma behov själva på samma sätt som lärarna kan stärkas i sin professionella roll 

genom handledarsamtal, kan rektorernas professionalism utvecklas. 

 

Rektors eget lärande och teamarbete, utgör liksom det sätt på vilket hen leder lärande, 

modell för lärarnas lärande, samarbete och sätt att leda elevernas lärande. Reflektion, 

tanke- och erfarenhetsutbyte tillsammans med andra är viktiga komponenter i skolans 

utvecklingsarbete, liksom att rektor skapar förutsättningar för sådana möten. (Åberg, 

2009, s. 196) 
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Motsvarande parallellprocesser återfinns hos Nihlfors och Johansson (2013) som skriver om 

vad som anses viktigt för lärares lärande. Dialogen och samtalets betydelse lyfts fram även 

här, samt vikten av återkoppling. För att detta ska komma till stånd behöver lärare befinna 

sig i en trygg miljö och en förtroendefull atmosfär för att kunna lära sig av sina gjorda miss-

tag. Lärare behöver träffas för att diskutera, utvärdera och planera undervisningen utifrån 

återkopplingen. Rektor behöver därför underlätta dessa möten av olika slag, skapa strukturer 

där kulturen verkar positivt för förbättring och eventuell förändring.  

 

Det handlar i grunden om att organisera för lärande, skapa mötesplatser och diskutera 

det professionella arbetet. Dessutom är det viktigt att rektor ger återkoppling på det ut-

förda arbetet och att resultaten analyseras gemensamt /…/. (Nihlfors & Johansson, 

2013, sid. 52)3  
 

Intressant blir det när rektor själv ombeds ange de tre viktigaste insatserna som dess chef, 

skolchefen, kan göra för att underlätta deras arbete. Svaret blev: 

 

- Stöd när jag behöver, bollplank, coach, lyssnar, lyhörd, finns tillgänglig, feedback etc. 

- Delegera, tillit, tror på det jag gör, frirum, förtroende etcetera. 

- Samordnar rektorerna, mötesplatser, organisationsfrågor samt visioner, mål och tyd-

liga uppdrag etc. (Nilhlfors & Johansson, sid. 31, 2013) 

 

Parallellprocesserna mellan lärares och rektors lärande ter sig påfallande lika. Detta konsta-

terande är inte underligt eftersom lärare och rektor i grunden har samma arbetsuppgift, näm-

ligen att vara ledare för sina medarbetares lärande (Utbildningsdepartementet, 2001), vilket 

även stämmer in på förvaltningsledningens uppdrag (Skolinspektionen, 2014; Nihlfors & 

Johansson, 2013). 

 

Förstelärarrollen i skolans kompetensutvecklingsarbete 

Genom vissa åtgärder kan regeringen ange riktning i skolans verksamheter. Regeringens 

inrättade karriärtjänster, varav försteläraren är en, är en del i statens styrmedel. Regeringens 

ambition har varit att var sjätte legitimerad lärare ska ha en karriärtjänst hösten 2016 och 

enligt utvärderingar tycks det målet var på väg att uppnås (Statskontoret, 2017:1). En kort 

återgivning av denna åtgärd är intressant eftersom studien fokuserar på rektors arbete med 

lärares kompetensutveckling och hur bland annat samarbetet och utvecklingen med förstel-

ärartjänsterna beskrivs i rektorernas vardag. 

 

Syftet med regeringens karriärreformer för lärare /…/ är att öka elevernas måluppfyl-

lelse i skolan genom att stötta den enskilt viktigaste faktorn för elevernas studieresultat 

– lärarna. (SKL, 2013, sid.7) 

 

                                                           
3 Författarna hänvisar till Helene Ärlestig som konstaterar att detta idag är en bristvara.  
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Kvalitet och effektivitet i undervisningen ökar när lärare arbetar tillsammans med planering, 

utförande och utvärdering av undervisningens innehåll. En förstelärares arbetsuppgifter 

kommer därför att vara att fungera som ett nav i lärarlaget. Andra uppgifter kan vara att 

skapa mötesplatser för pedagogiska diskussioner, handleda och coacha andra lärare. Det har 

visat sig framgångsrikt när förstelärare handleder och driver kollegialt lärande inom till ex-

empelvis Matematik- eller Läslyftet. De konkreta arbetsuppgifterna behöver variera bero-

ende på det lokala behovet och kontexten men förstelärare kommer på olika sätt att vara ett 

nära stöd till de pedagoger som varje dag möter eleverna (SKL, 2013). Enligt Skolverkets 

(Statskontoret, 2017:1) utvärderingar så framgår det tydligt att de huvudmän som rekryterar 

förstelärare genomtänkt och tydliggör deras uppdrag för alla lärare samt låter dem leda vik-

tiga utvecklingsuppdrag är mer framgångsrika. Både lärare och rektorer anser att den största 

nyttan med reformen är att det blir fler och bättre pedagogiska diskussioner samt att fler 

utvecklingsprojekt leds av förste lärare. De tror i hög grad att reformen bidrar till förbättrad 

undervisning, även huvudmännen har i utvärderingarna stor tilltro till reformen. En av ris-

kerna tycks vara en oro för splittring bland lärarna och därför är det viktigt att rektor skapar 

legitimitet åt tjänsterna. Övriga lärare är mer positiva till reformen om det tydligt framgår 

vad försteläraren förväntas göra och därför behövs ett aktivt förankringsarbete ske för att 

reformen ska kunna genomföras på bästa sätt. Statskontoret har i flera delrapporter konsta-

terat att huvudmannen och rektor har en viktig del i detta arbete (Statskontoret 2017:1). 
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Teoretiska perspektiv och tidigare forskning om rektorers roll 

som skolutvecklare 
Det här avsnittet avser att behandla teoretiska perspektiv och tidigare forskning som utgör 

relevans och underlag för studien.  

 

Hopkins, Stringfield, Harris, Stoll och Mackay (2014) beskriver att den forskning som be-

drivits inom skolutvecklingsområdet  har växt fram i fyra faser. I den första fasen var intres-

set riktat mot att undersöka skolors organisationskultur. Den andra fasen fokuserade skolors 

lokala utvecklingsarbete. I den tredje fasen behandlas lokala aktörers förmåga om att hantera 

utvecklingsarbete men också hur storskaliga reformer och utvecklingsinsatser implemente-

rades som ett resultat av att New Public Management (NPM) som styrningsfilosofi hade fått 

ett starkt genomslag. Den fjärde fasen, som kan ses som att den fortfarande pågår, är inriktad 

mot att bygga kapacitet, det vill säga att utveckla lärares förmåga att undervisa och skolled-

ningens förmåga att leda detta arbete. Det är detta perspektiv som är utgångspunkt också för 

den här studien. 

 

Sökningen relaterat till tidigare forskning har skett med stor bredd eftersom det har funnits 

ett flertal sökord som varit relevanta och aktuella, vilket samtidigt gjort det hela relativt 

svåröverskådligt. Kontaktsökning och snöbollsmetoden har utgjort en stor del av sökandet. 

Sökningen har också gjort gällande att det saknas studier och forskning med utgångspunkt i 

denna studies specifika frågeställningar. Sökningen har även omfattat internationella av-

handlingar och artiklar men gör inte på något sätt anspråk på att vara heltäckande. Fokus har 

varit på kvalitativa ansatser och intervjustudier som liknar föreliggande och de tre utvalda 

avhandlingarna är utgivna 2006, 2009 och 2010. Vetenskapsrådets (2011) översikt får fokus 

eftersom det varit svårt att hitta studier som specifikt forskat mot de frågeställningar som 

denna studie berör. 

 

I kunskapsöversikten (Vetenskapsrådets, 2011) framträder skolledarforskningen idag som 

ett område där det fortfarande finns relativt många outforskade frågor och perspektiv. Rek-

tors pedagogiska ledarskapsuppdrag framstår som mångtydigt och detta faktum skapar pro-

blem. Orsaker och bakgrund till rektorers handlande ter sig som ett svårfångat fenomen, 

samtidigt som det verkar vara nödvändigt att reflektera över och kommunicera både uppdra-

gets innehåll och rektorers handlingsutrymme. Andra gemensamma nämnare som träder 

fram är rektorers egen önskan till mer kollegialt kunskapsinhämtande samt beskrivningar av 

tid som en problematisk aspekt, både sin egen tid (eller brist på tid) så väl som lärares. De 

mönster som går att finna i både Skolverkets publikationer samt Vetenskapsrådets kunskaps-

översikt är synen på hur lärares kompetens bäst bör utvecklas, nämligen att lärare genom ett 

strukturerat samarbete tillägnar sig kunskaper om den dagliga praktiken som avses att leda 

till gemensamma kunskaper. Svårigheterna att organisera, genomföra och utvärdera lärares 

kompetensutveckling är återkommande. Andra gemensamma nämnare är problemen som 

uppstår om rektors komplexa och otydliga uppdrag, vikten av att väga in kontextens bety-

delse vid närmandet av problematiken och komplexiteten, huvudmannens betydelse, tidens 
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betydelse, rektors egna behov och önskemål av lärande i nätverk, domäner eller övriga lik-

nande grupperingar (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Vetenskapsrådet (2011) har gjort en sammanställning över 23 avhandlingar samt utvald öv-

rig publicerad forskning om rektor i Rektor – en forskningsöversikt 2000 – 2010. Nedan lyfts 

de aspekter som har beröringspunkter och är aktuellt för denna studie fram. Det konstateras 

att forskning om rektorsrollen länge har varit bristfällig men har nu rönt ett ökat intresse. 

Bakgrunden till det ökade intresset sägs bland annat vara nya krav, öka ansvarsskyldighet 

och rektors centrala roll för elevernas studieresultat. Forskningsöversikten visar att det finns 

en övervägande kvalitativ, deskriptiv forskning från grundskolan som representeras och att 

intervjuer är en vanlig metod. Däremot råder det brist på stora kvantitativa undersökningar.  

 

I Vetenskapsrådets (2011) rapport dras slutsatsen att det inte råder någon konsensus bland 

forskare om vad pedagogiskt ledarskap egentligen innebär. En relevant aspekt verkar ändå 

vara om rektor ser det som händer i klassrummet som en huvuduppgift eller ej. Det råder 

starka normer runt både lärares och rektorers självständighet och vissa rektorer anser att det 

är endast lärarnas ansvar att stå för den pedagogiska expertisen, dessutom kan stark profess-

ionell autonomi från lärarna hindra rektorer från att få inblick i klassrummen och därmed 

också från att kunna påverka pedagogisk praxis. Det finns fortfarande många luckor att fylla 

i forskningen om rektorsrollen, varav flera är närliggande dennas studies frågeställningar. 

Exempelvis:  

 

- Vad händer på vägen mellan lagstiftning, beslutsfattande och skolan? Hur påverkar nationell 

policy förändringsprocessen i den lokala skolan?  

- Hur fattar rektor beslut?  

- Hur förhåller sig rektors ledarskap till lärarnas förbättringssträvanden? (Vetenskapsrådet, 

2011, sid. 70–71) 

 

Hallerström (2006) visar i sin rättssociologiska avhandling Rektors normer i ledarskap för 

skolutveckling att om rektor vill påverka lärarnas intresse för skolutveckling så underbygger 

de sina förslag och idéer så att lärarna uppfattar det som att förslagen kommer från dem 

själva snarare än att det kopplas till genomförandet av styrdokumenten. En slags medveten 

manipulation, med andra ord, som leder till att rektor leder utan att styra. Rektor beskrivs 

också som lyhörd för personalens förväntningar och önskemål och Hallerström (2006) ser 

en risk med att rektorer är så väl förtrogna med lärarna att de inte frigör tillräckligt sig för 

att kunna styra verksamheten. Fokus i studien är att utröna vad det finns för outtalade regler 

i form av normer som styr rektor. Metoden var intervjuer med rektorer på grupp- och indi-

vidnivå samt observationer. 

 

Björkman (2008) menar i avhandlingen Internal Capaticities for School Improvement: Prin-

cipals’ views in Swedish Secondary Schools att de rektorer som är mer arbetslagsbaserade 

och involverande är mer framgångsrika. Enligt rektor användes där kompetensutvecklingen 
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som en hävstång i förbättringsarbetet medan kompetensutvecklingen i de mindre framgångs-

rika skolorna var mer tillfällig och individuell. De externa samarbetsformerna byggde ofta 

på enstaka insatser istället för ett gemensamt förhållningssätt där alla arbetar för att inkludera 

den lokala skolan. Resultatet bygger på analyser av rektors utsagor och kvalitativa skillnader 

i dessa föreställningar diskuteras av Björkman. 

 

Ärlestig (2008) behandlar i avhandlingen Communication between Principals and Teachers 

in Successful Schools vardagskommunikationens betydelse och skriver att rektors kommu-

nikation med lärare sällan handlar om lärande och undervisning samt att det även saknas 

möten där de tillsammans tolkar och analyserar uppdrag och resultat. Slutsatsen blir att var-

dagskommunikationen till huvudsak är information som i stor utsträckning handlar om en-

staka elever och vardagsfrågor. I de framgångsrika skolorna gav rektorerna lärarna mer in-

dividuell återkoppling och gjorde fler klassrumsbesök än i de mindre framgångsrika sko-

lorna. 

 

Törnsen (2009) konstaterar i Successful Principal Leadership. Prerequsites, Processes and 

Outcome att det som bidrar till rektors framgång är kunskap, att rektor har lärarnas tillit samt 

att samspelet mellan lärarna fungerar. Studiens huvudsyfte är att undersöka hur förutsätt-

ningar, processer och resultat påverkar framgångsrikt ledarskap. Rektorer på framgångsrika 

skolor tar ett stort ansvar för läroplansuppdraget och är aktiva som pedagogiska ledare ge-

nom att lyfta fram de nationella målen och engagera sig i skolans inre arbete. Studiens hu-

vudsyfte är att undersöka hur förutsättningar, processer och resultat påverkar framgångsrikt 

ledarskap. 

 

Det mönster som framkommer genom kunskapsöversikten bekräftar Veteskapsrådets sam-

manställning. Många är överens om att det är först de senaste decennierna som skolledar-

forskningen ökat i omfång (Ärlestig, 2014; Hallerstöm & Hanö, 2009; Leo, 2011). Ärlestig 

menar att vi idag vet mer om den svenska skolledaren än vi någonsin gjort men mindre än 

vad vi behöver veta. Det finns ändå en rad outforskade frågor kvar att besvara, det fattas till 

exempel forskning om hur skolledares beslutsfattande går till, till exempel frågor såsom: 

Vad fattar rektor beslut om samt hur går det till är fortfarande i hög grad obesvarade (Är-

lestig, 2015).   

 

Törnsen liksom Ärlestig (2014) menar att det är viktigt att rektor tar utgångspunkt i veten-

skap och beprövad erfarenhet för att inte handlingarna ska styras för mycket av tradition och 

enskilda personers värderingar och attityder. Andra outforskade frågor är: Vem blir rektor 

och varför och vilka effekter får rektorsutbildningen? (Leo, 2011) samt Åberg (2009) som 

efterlyser forskning om skolledares förståelse av handledda gruppsamtal för lärare. Ytterli-

gare gemensamma nämnare tycks vara det frirum som rektorer sägs ha gällande tolkningen, 

definitionen och utformningen av sitt pedagogiska ledarskapsuppdrag (Ärlestig, 2014; Rapp 

2009; Berg, 2011). Förenat i forskningen är också beskrivningarna av rektors uppdrag som 

komplext, krävande och diffust (Uljens, 2015).  



 

16 

 

Många rektorer anger att de önskar ett kollegialt forum för dialog och reflektion, en egen 

rektorsdomän (Hallerström & Hanö, 2009; Åberg, 2009; Leo, 2011). Hallerström (2006) 

skriver i sin avhandling om olika organisatoriska tillhörigheter, domäner, som rektor måste 

förhålla sig till den politiska, den administrativa, den professionella samt medborgardomä-

nen. Däremot saknas en egen rektorsdomän, det vill säga en organisatorisk plattform där 

rektorer tillsammans kan utveckla sitt professionella ansvar för skolutveckling. Ett annat 

återkommande svar på vad rektor önskar sig för att bättre kunna utöva sitt pedagogiska le-

darskap är mera tid för pedagogiska samtal (Rapp, 2009; Hallerström & Hanö, 2009). Studier 

som ställt frågor med något liknade karaktär, som denna avser att göra, är Leos (2010) Rektor 

bör och rektor gör, Hallerström och Hanös (2009) Vad påverkar rektorer och lärare i var-

dagsarbetet? samt Rapps (2009) Rektor och lagen. Här följer en något mer ingående be-

skrivning av dessa tre.  

 

I avhandlingen: Rektor gör och rektor bör har Leo (2010) genomfört intervjuer med 14 skol-

ledare. Där ställer han bland annat frågan: Vad innebär handlingsanvisningar för rektor 

själv? Leo för ett resonemang där han jämställer handlingsanvisningar med normer och så-

ledes utkristalliseras följande svar på vad som styr rektors handlande: 

 

- Rektor bör alltid ha med personalen i demokratiska beslutsprocesser,  

- Rektor bör presentera sin idé eller sina tankar för att skapa en bild av målet,  

- Rektor bör anpassa processen efter situationen på skolan.  

 

Leo (2010, sid. 149) skriver: ”Jag ser det inte som möjligt att avgöra vilket handlande som 

är enbart styrt av normer eller vad som är en kompromiss mellan normer och annat som styr 

våra handlingar”. Att normer inte har någon tydlig definition blir ett problem, så slutsatsen 

är att det krävs mer konkreta normer för att reducera komplexiteten för rektor, enligt Leo. I 

avhandlingen framkommer också att rektor själv tror att förmågan att fatta beslut inte är 

beroende av deras utbildningsbakgrund, utan snarare av deras tidigare erfarenhet. 

 

Hallerström och Hanö (2009) har skrivit rapporten: Vad påverkar rektorer och lärare i var-

dagslivet, en forskningscirkel för rektorer om ledarskap för skolutveckling. I den genomförs 

halvstrukturerade intervjuer med tre rektorer och de utgår, liksom Leo, från normmodellen. 

Centralt har varit att i frågeställningarna, via normanalysen, undersöka: Varför vi gör som 

vi gör? Fokus har legat på faktorerna: värde/vilja, kognition/kunskap samt systemvill-

kor/möjligheter. De intervjuade rektorerna var överens om vikten av samtal och dialog i 

lärandet, samtidigt tycks det vara genomgripande att de deltar ganska lite eller inte alls i 

pedagogiska samtal med lärare. Studien påvisar vikten av att rektor bör vara medveten om 

kommunikationens olika aspekter för att kunna leda det pedagogiska utvecklingsarbetet. För 

att kunna påverka behövs en ömsesidig förståelse för uppdraget, mellan både lärare och rek-

torer, annars ökar risken för att det uppstår kontroverser. Rektor styr också via lönesättning 

och ett hinder kan vara lärares avtal gällande arbetstiden, detta utgör också en maktfaktor i 
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deras relation. I sammanfattningen beskriver författarna samma motsatsförhållande som Leo 

också uppmärksammade, nämligen att rektor helst bör ge stöd men inte styra. I forsknings-

cirkeln framkommer att rektor tycks driva sin utvecklingslinje främst via de biträdande rek-

torerna, men också genom organisatorisk styrning.  

 

Om vi ger oss på att analysera våra handlingsmönster utifrån normmodellen, både själva 

och tillsammans med personalen, så kan vi skapa bättre medvetenhet om hur vi faktiskt 

arbetar och vad vi vill förbättra eller förändra. (Hallerström & Hanö, 2009, sid. 55)  

 

Rapp (2009) har skrivit avhandlingen Rektor och lagen, en kvalitativ studie med 10 rektorer. 

Rapp använder sig av flera teoretiska perspektiv, teoritriangulering, ramfaktorteori, läroplan-

steori, rationalistisk teori och systemteori. De två av Rapps många frågor som blir intressanta 

för denna studie är: Hur ser rektor på lärarnas betydelse för elevernas goda resultat samt hur 

går du tillväga för att konkretisera uppdraget att vara pedagogisk ledare? Resultaten på den 

första frågan visar ingen enhetlig bild, men flera av svaren pekar på att det är svårt att utöva 

ledarskap över lärarna. Att ställa krav på lärarna för att de ska uppnå bättre resultat var det 

ingen av rektorerna som nämnde. De visade inte heller på några strategier i syfte att stödja 

lärarna. Arbetstiden tycks, även här, sägas vara viktig och svår att påverka och förändra 

synen på. När det gäller frågan om hur rektor konkret går tillväga utvecklar Rapp ett resone-

mang om sitt skapade av handlingskompetens och en handlingsteori. Under definitionen 

handlingsteori anger Rapp vad som rektor ska åstadkomma och under handlingskompeten-

sen menar Rapp att han påvisar hur detta ska gå till. Han skriver att processen måste vara i 

fokus och för att detta ska bli möjligt behöver handlingsteorins premisser vara uppfyllda och 

definierade. ”Med utgångspunkten tagen i ett normativt betraktelsesätt, kan man konstatera 

att värderingar av hur ett ledarskap bör utvecklas inte kan hanteras vetenskapligt” (Rapp, 

2009, sid. 198). På frågan om vad som påverkar rektors beslutsfattande i Rapps studie verkar 

lärares krav vara starka och studien visar exempel på att rektor prioriterar att uppfylla deras 

krav.  

  



 

18 

Metod  
I det här avsnittet presenteras och motiveras undersökningsdesign samt de metodologiska 

utgångspunkter och överväganden som ligger till grund för den här studien. Därefter följer 

en redogörelse för datainsamling samt hur bearbetning och tolkning av data har skett. Av-

slutningsvis beskrivs etiska överväganden och hur dessa har beaktats. 

 

Metodiskt tar studien utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som bland annat 

innefattar att professionella praktikers kunskap kan utvecklas först om den tydliggörs av hen 

själv (Schön, 1983). Att reflektera över sina handlingar är således en central förutsättning 

för utveckling av professionalism (Åsen Nordström, 2018; Egidius 2009). Även Dewey 

(2004) betonar vikten av att reflektera om sina handlingar och menar att reflektion blir ett 

verktyg i lärandeprocesser. Andra grundpelare för Dewey är att individens egen delaktighet 

är en förutsättning för utveckling, en tanke som återspeglas i ett bottom-up-perspektiv gäl-

lande lärares kompetensutveckling samt synen på kunskap som kontextualiserad. Det är i 

interaktionen mellan individer som lärande kommer till stånd. Han företräder med andra ord 

en holistisk uppfattning om vad kunskap och inlärning är. Denna syn delar han för övrigt 

med Vygotskji och Säljö och den genomsyrar också många av den svenska skolans styrdo-

kument (Brusling & Strömqvist, red, 2011).  

 

Undersökningsdesign 

Studien är en kvalitativ fallstudie (se t.ex. Merriam, 2011). Motiveringen till detta val är att 

fokus ligger på att betrakta kompetensutveckling som en process snarare än på processens 

resultat, att upptäcka snarare än att bevisa samt på kontext snarare än specifika variabler. Det 

är ett komplext fenomen och område som undersöks, här bortser man inte från detta faktum 

utan tvärtom, utgår från det.  

 

Kvalitativa fallstudier är lämpliga för att hantera kritiska problem av praktisk natur och för 

att utöka kunskapsbasen när det gäller olika utbildningsaspekter och kan vara en användbar 

metod när det gäller att förstå och tolka pedagogiska skeenden och företeelser. Fallstudier är 

också användbara för att undersöka problem där man måste ha förståelse innan man kan 

förbättra praktiken (Merriam, 2011). Fallstudier blir då passande eftersom ”Insikter om hur 

saker och ting blivit som de utgör är också något man kan förvänta sig få utifrån fallstudier” 

(Stake, 1981, sid. 47 citerad i Merriam, 2001, sid. 27). Det vill säga, fallstudiedesignen hjäl-

per till att ge svar på frågor om hur någonting sker, varför det sker och varför det sker på det 

sätt det gör. 

   

Begränsningar och invändningar som finns är att fallstudier kan misstas för att redogöra för 

hela företeelsen när den i själva verket blott utgör en del. En annan kritik kan sägas vara att 

resultatet är avhängigt forskarens sensibilitet och integritet, forskaren blir det primära instru-

mentet med dess för- och nackdelar och vissa forskare anser därför att det ej går att genera-
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lisera resultatet från en fallundersökning (Merriam, 2011). Ett sätt att bemöta dessa påståen-

den är att förtydliga att poängen med fallstudier är att konstruera begrepp, modeller eller 

teorier som kan förklara vad som händer – i den särskilda inramning som undersökts. Fall-

studiers resultat kan inte betraktas som slutgiltiga eller absoluta, utan de är i behov av be-

kräftelse av annan forskning. Fynden kan ses som en del i en process där kommande fortsatt 

forskning tar vid, bygger på och skapar nya teorier. I de fall detta inte sker kan ändå fallstu-

dier betraktas som avslutade helheter och färdiga produkter som har ett värde i sig. Avgö-

rande blir i hur hör grad fynden är ”överförbara” till andra inramningar, för trots att varje 

enskilt fall är unikt så är det också ett exempel som ingår i en bredare kategori. För att detta 

ska vara möjligt är det viktigt att studien är detaljrik (Denscombe, 2016). Kunskapstillskottet 

sker genom att de som tagit del av resultaten kan ha fallstudien i åtanke, när man tänker på 

andra fall och då eventuellt upptäcker relevansen av den gestaltning som analysen resulterat 

i (Larsson, 2005). En kvalitativ analys kan leda fram till en ökad förståelse av ett fenomen 

och vilka variationer som detta fenomen uppvisar i förhållande till sin kontext. Generali-

seringen kan då eventuellt göras i relation till andra snarlika situationer eller kontexter (Patel 

& Davidson, 2014).  

 

Datainsamling 

 

Urval av informanter 

Informanterna bör väljas utifrån deras förmåga att både maximera och minimera skillnader 

gällande de företeelser man är intresserad av (Merriam, 2011). I studien gjordes ett så kallat 

bekvämlighetsurval, det vill säga att jag kontaktade några av de rektorer som jag haft en 

yrkesmässig kontakt med tidigare. Genom min yrkesroll har vi kännedom om varandra då 

jag tidigare haft några uppdrag på deras skolor. Dessa uppdrag har då främst gällt lärare 

och/eller elever på skolan. Den viktigaste faktorn var informanternas förmåga att bidra till 

insikt och förståelse av de frågeställningar som skulle ställas och det bedömde jag att alla 

fem kunde antas ha utifrån deras utbildning och uppdrag. Antalet fem grundade sig på dels 

ramen och förutsättningarna för denna studie och dels att det så småningom utkristalliserades 

en så kallad mättnad i informanternas svar (Merriam, 2011). 

 

Informanterna utgörs av fem rektorer verksamma i fem olika svenska grundskolor. De är 

ansvarig för mellan 100 – 300 elever samt för mellan 10 - 45 lärare. Alla informanter är 

verksamma i samma kommun och jag bedömde detta faktum som ej begränsade på grund av 

kommunens storlek (ca 50 000 invånare), tvärtom gav de intressanta bidrag gällande den 

gemensamme huvudmannen Barn- och utbildningsförvaltningen. Huvudmannen benämns 

härmed som ”Förvaltningsledningen” alternativt med förkortningen ”FL”. Informanterna 

bestod av två kvinnor och tre män, de har en spridd erfarenhet mellan 11 och 20 år i rektor-

syrket och alla har genomfört rektorsprogrammet. 
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Intervjuer 

Intervjun förefaller vara ett användbart sätt när det gäller att få reda på vad någon vet eller 

vad någon tänker på och är särskilt lämplig när man vill beskriva människors upplevelser  

(Kvale, 2009). Den är även lämplig när avsikten är att utforska komplexa frågor som kräver 

en ingående förståelse för hur saker fungerar, hur faktorer är sammanlänkade eller hur sy-

stem fungerar (Denscombe, 2016). Formen på intervjuerna i den här studien har varit halv-

strukturerade. Ett alternativ till intervjuer hade kunnat vara observationer för att undersöka 

hur rektorerna agerade i praktiken. Min bedömning är att det skulle vara alltför tidskrävande 

för att kunna genomföra inom ramen för denna studie.  

 

I denna studie ses intervjuerna som en process där jag som intervjuare och rektor som re-

spondent tillsammans konstruerar kunskap i en interpersonell interaktion. Kunskapen upp-

täcks inte eller är given, utan skapas aktivt genom frågor och svar (Kvale, 2009). Min för-

beredda intervjuguide användes endast som minnesstöd av mig, särskilt i de senare intervju-

erna. 

 

Samtalsintervjuerna genomfördes i vissa fall på min arbetsplats och andra på rektorernas 

arbetsplats, oavsett plats så satt vi ostörda hela tiden. Valet av plats bestämdes utifrån rektors 

schema och närhet till lämpliga rum. Enligt min uppfattning har valet av plats inte påverkat 

eller förändrat resultatet av studien. Alla intervjuer tog cirka en timme i anspråk. Jag inledde 

intervjun med att återigen repetera den information som jag tidigare, både vid telefonförfrå-

gan samt mailbekräftelsen, angett (se bilaga 1). Samtalet spelades in med hjälp av en dikta-

fon eftersom jag ansåg att fördelarna (slippa anteckna) övervägde nackdelarna (informantens 

eventuella osäkerhet eller ovilja). Vid några tillfällen hann informanten börja prata innan jag 

hunnit slå på diktafonen eller fortsatte prata efter det att jag slagit av diktafonen. Vid dessa 

tillfällen kompletterade jag direkt efter intervjun via anteckningar med min minnesbild av 

vad som sades. 

 

Under intervjun utgick jag från en intervjuguide (se bilaga 2). Jag förklarade dock att det 

främst var ett stöd till mig för att inte glömma bort någon väsentlig aspekt. Därefter försökte 

jag genomföra samtalsliknande, halvstrukturerade intervjuer, det vill säga en ömsesidig di-

alog men med skillnaden att jag lyssnade större del än pratade. Jag lyfte i samtalet ibland in 

exempel från mina egna erfarenheter, samtidigt som jag försökte hålla mig neutral till deras 

uttalanden. Eftersom jag parallellt med varje intervju kontinuerligt granskade, analyserade 

och transkriberade svaren, förändrades också varje samtal något, likt en pågående process 

med en levande dialog. Ibland ändrade jag ordningsföljd på frågorna, ställde följdfrågor och 

ibland stannade jag upp olika länge vid olika svar. Jag stannade också upp emellanåt och 

gjorde en muntlig sammanfattning av det jag tyckte mig uppfatta och frågade informanten 

om det var korrekt och överensstämmande.  
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Bearbetning, analys och tolkning av data 

Inledningsvis redovisas hur intervjuerna transkriberades och sedan hur den transkriberade 

texten bearbetades och analyserades samt tolkades utifrån den så kallade hermeneutiska spi-

ralen, det vill säga att hur delarnas relation till helheten kontinuerligt påverkade tolkningen 

utifrån de kategorier som gradvis växte fram med stöd i studiens teoretiska utgångspunkter, 

vilka sedan blev teman runt vilket resultatredovisningen sker, men har det har även varit en 

viktig del av hur studiens syfte gradvis kom att preciseras i flera steg. Därefter diskuteras 

hur min förförståelse på olika sätt kan ha påverkat mina tolkningar och avslutningsvis vilka 

etiska övervägande som gjordes. 

 

Transkribering  

Vad gäller transkribering finns det olika uppfattningar om hur detaljerad de bör vara (Fejes 

& Thornberg (red., 2017). Jag började med att själv transkribera alla intervjuer, en intervju 

tog cirka en dag att transkribera. Jag behövde ibland spela upp en sekvens flera gånger för 

att höra exakt. Jag upptäckte att fördelen med att avsätta denna tid var att jag då samtidigt 

kom mycket nära mitt eget material. Jag transkriberade intervjuerna i nära anslutning efter 

genomförandet medan var de fortfarande var färska i minnet. 

 

Mitt tillvägagångssätt var att jag skrev ut vad som sades ord för ord i skriftspråk. Jag behöll 

mestadels allt som sades, till exempel upprepningar och även vad som kanske kunde anses 

vara ovidkommande. Bara vid något enstaka tillfälle, valde jag att inte skriva ut det sagda. 

Jag använde mig av punkter vid längre tankepauser (…) och använde vid några få tillfällen 

utrops- eller frågetecken för att påvisa information rörande känslor såsom till exempel, en-

gagemang, upprördhet eller förvåning. Vid skratt angav jag detta (”skratt”) och vid några få 

tillfällen när det inte gick att höra vad som sades, detta antecknade jag som ”ohörbart” vid 

transkriptionen.  

 

Bearbetning och analys av data  

Strävan har varit att göra en empiriskt grundad, trovärdig och relevant beskrivning, men som 

ändå inte gör anspråk att ge en fullständig bild av helheten, snarast att ge olika infallsvinklar 

av ett komplext och svårtolkat fenomen. För att tolka resultatet av en fallstudie behövs tole-

rans för det mångtydiga men även alternativa tolkningar, såväl som sensitivitet inför kontex-

tens betydelse (Merriam, 1994). Bearbetningen har i stor utsträckning lutat sig mot herme-

neutiken och påminner om den hermeneutiska spiralen, här följer därför ett kort resonemang 

av dess tankebanor (Ödmark, 2006). 

 

Enligt Fejes och Thornberg (2017) finns ingen helhetsmetod att presentera när det gäller den 

hermeneutiska tolkningsprocessen, ingen generell arbetsmodell eller arbetsgång. De menar 

att forskarens utgångspunkt alltid måste präglas av en genuint nyfiken hållning och ett lyss-

nande förhållningssätt. Jag vill mena att intervjuerna har haft fokus på ett dialektiskt samspel 

med öppna frågeställningar och att det har bidragit till utgångspunkterna har efterlevts. Min 

strävan har varit att peka, inte att påpeka samt att presentera en förståelsehorisont, inte att 
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tvinga sig på (Ödmark, 2006). Ambitionen har varit att ”lyssna mig framtill” och tolknings-

processen har byggt på en öppenhet inför materialet. Som forskare är det av vikt att vara 

medveten om att samma verklighet kan ses från olika aspekter, aspektmedvetenhet anses 

med andra ord vara en förutsättning inom hermeneutiken (Ödmark, 2006). Formaliseringen 

av tolkningsprocessen är svårfångad eftersom det hela tiden sker en pendling och process 

mellan helhet – delar och delar – helhet. Bearbetning och analys har fått riktning av empiri, 

tidigare forskning, det vill säga studiens teoretiska utgångspunkter, samt mina tidigare erfa-

renheter och förförståelse i en slags spiral. Mitt syfte med bearbetningen har varit att förstå 

vad informanterna berättar och sätta samman detta i en kontext (Ödmark, 2006). Fejes och 

Thornberg (2017) menar att tolka är att lära och att det är viktigt att inse sin kunskapsbrist 

liksom att inte ha förutfattade meningar. 

 

Bearbetningen av intervjuerna har genomförts i följande tre steg: 

 

Steg 1. Här utvecklas en grov definition av de företeelser som förekommer. Först läste jag 

igenom utskrifterna ett flertal gånger för att få en känsla av helheten. Jag strök under, ringde 

in och skrev anteckningar i marginalen om det som jag uppfattade intressant och viktigt. 

Metaforer, associationer och kodning med hjälp av nyckelord användes här och jag stryker 

även under potentiella citat med genomlysningspenna. Med hjälp av post-it lappar försöker 

jag att skapa struktur och överblick i det som från början är en massa ord. Försök gjordes 

med att sammanfatta vissa stycken, klustra, syntetisera samt ange en förkortad ”översätt-

ning” (Merriam, 2011; Kvale, 2009). Här påbörjas urvalet av de meningsbärande enheterna 

som rörde till exempel utsagorna om initiering, uppföljning, ”god” kompetensutveckling, 

olika varianter och beskrivningar av insatser, hinder i arbetet, försteläraren, förvaltningsled-

ningen samt den egna kompetensutvecklingen. 

 

Steg 2. Här görs en systematisk klassifikation av informationen genom att gruppera, katego-

risera och konceptualisera det som uppvisar liknande mönster.  Här arbetade jag med färg-

pennor och försökte färglägga de gemensamma, återkommande faktorerna som jag upp-

täckte genom en slags färgkodning. Detta arbete tog lång tid och ibland behövde det få 

”mogna till sig” genom att jag fick lite distans till materialet, kategorierna växte så små-

ningom fram under analysens gång. Enligt Kvale (2009) är det här viktigt att ha fått rika 

beskrivningar av de specifika fenomenen och jag anser att det fanns ett tillräckligt stort 

material att utgå ifrån och jag saknade inte ett större underlag. I utskrifterna återkom och 

utkristalliserades så småningom olika kategorier av svar som låg inom ramen för studiens 

syfte. Jag försöker nu också att välja bort det som inte naturligt och fullständigt härrör till 

mina frågeställningar. Detta arbete utmynnade så småningom i dessa tre kategorier som även 

stöds av studiens teoretiska utgångspunkter: Staten, Förvaltningsledning och Rektor, ef-

tersom de på ett ändamålsenligt sätt ringade in och fångade upp materialet. Kategorierna 

kunde bidra med att strukturera bearbetningen utifrån det faktum att de alla i de teoretiska 

utgångspunkterna, visats vara delar av styrkedjans nivåer och tanken var att, på ett överskåd-

ligt vis, presentera resultaten med hjälp av de tre kategorierna.  
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Steg 3. Jag vill på ett sammanhängande sätt beskriva hur rektorerna arbetar med lärares kom-

petensutveckling samt beskriver sin egen kompetensutveckling, men vill också belysa vari-

ationerna. Hur hör de tre olika kategorierna ihop? Hur särskiljer de sig? Kan jag finna fler 

samband, mönster och centrala drag? Jag försöker att gå utöver struktureringen till en allt 

mer djupare tolkning av texten utifrån teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Att 

ta hänsyn till alla olika dilemman, paradoxer, motsägelser, beskrivningar vs analyser, kate-

gorier, kontext, komplexitet och likheter/olikheter innebar dock initialt en stor förvirring. 

Jag pendlar i alla tre stegen mellan det som i redan tidigare forskning visat och empirin. Det 

vill säga en dialektik mellan föregående forskning och det empiriska materialet. Detta ar-

betssätt påminner i mångt och mycket om den hermeneutiska cirkeln/spiralen, det vill säga 

växelspelet mellan helhet – delar och delar – helhet (Fejes & Thornberg, 2017). 

 

I resultatdelen presenteras bearbetningen relativt fristående och i diskussionsdelen är ambit-

ionen att sätta in bearbetningen av materialet i en rättvis kontext och i ett rätt sammanhang. 

 

Min förförståelse 

Redan vid första mötet med det som ska tolkas har vi en föreställning om vad det betyder, 

vi har en förförståelse. Genom att explicitgöra den gör man utgångspunkten för tolkningen 

tydlig. Detta kan göras bland annat genom att deklarera sina personliga erfarenheter (Lars-

son, 2005). Jag kan nog i mångt och mycket definiera mig som en ”insider”, det vill säga jag 

har kunskaper och erfarenheter av skolans värld, både som elev, lärare och handledare samt 

befinner mig nära verksamheten. Nackdelen med detta är att man riskerar att bli fånge i sina 

egna föreställningar och kan ha svårt att distansera sig, fördelen är att det kan ge en djupare 

förståelse till de fenomen som skall studeras, på ett sätt som inte låter sig göras av den in-

vigde (Lundgren, 1999). Min förförståelse kan hävdas stanna vid att jag är väl bekant med 

både lärares arbete samt en skolas verksamhet efter många år i läraryrket, dock har jag be-

gränsad insikt i hur rektors egen kompetensutveckling ser ut.  

 

Alla intervjuer och analyser filtreras genom vår allmänna världsbild och livssyn, värderingar 

och perspektiv. Det bästa medlet mot skevhet är att vara medveten om hur den påverkar och 

förvränger det vi hör. Att ha en stor tolerans för mångtydighet är därför avgörande för resul-

tatet. (Merriam, 2011). Min ambition var att förhålla mig så neutral och öppen som möjligt 

inför intervjuerna. I samtalen intog jag ett intresserat förhållningssätt där jag försökte lyssna 

till svaren och vara så objektiv som möjligt samtidigt som det var ett interaktivt samtal. 

Slutligen så anses forskarens kommunikationsförmåga vara avgörande, att dels ställa de rätta 

frågorna på ett riktigt sätt, dels förmågan att lyssna in svaret (Merriam, 2011). Eftersom alla 

rektorer efter avslutad intervju gav uttryck för att det var ett värdefullt samtal, så väljer jag 

att tolka in uttalandena som att rektorerna ansåg att min kommunikationsförmåga var god 

och att jag lyckades balansera objektivitet och egen förförståelse. 
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Jag är också medveten om den asymmetriska maktrelation som är förenat med en kvalitativ 

intervju. För även om jag strävar efter att föra ett så vanligt och vardagligt samtal som möjligt 

är det ofrånkomligt med en maktsymmetri: jag inleder, bestämmer ämnet, ställer frågorna 

och avslutar. Dessutom har forskaren vanligen ett monopol på tolkningen av uttalandena 

(Kvale, 2009). I min bearbetning av de transkriberade intervjuerna, samt analysen av des-

amma, så väger jag hela tiden in ovanstående faktorer och eftersträvar att förhålla mig kri-

tiskt reflekterande.  

 

Etiska överväganden 

Forskare ska följa god forskningssed och inom ramen för denna studie har därför Veten-

skapsrådets skrift ”God forskningssed” (2017) beaktats. Ett första forskningskrav är att ha 

kunskap om de etiska plikter som bör övervägas och tas hänsyn till, gällande intervjuerna. 

 

God kvalitativ forskning utförs med ett viktigt syfte samtidigt som den ska skydda de indi-

vider som deltar i forskningen, individskyddskravet ska skydda deltagarna från skada och 

kränkning. Därför inhämtades ett muntligt samtycke innan genomförandet. Vid den första 

telefonkontakten redogjordes för syftet, upplägget och villkoren, dessa bekräftades även ef-

ter samtalet (se bilaga 1). Strax innan samtalet påbörjades repeterades informationen ännu 

en gång. Idealet är att individen ska vara väl informerad och har gett sitt samtycke, det vill 

säga ett informerat samtycke fanns i föreliggande studie. 

 

Jag har kontinuerligt gjort avvägningar mellan vad som kan tillföra tydlighet och relevans 

samtidigt som hänsyn visas för integritet och skydd för de medverkande. Med hänsyn till 

respondenterna används exempelvis beteckningarna R1, R2 (rektor 1) o.s.v. samt pronome-

net ”hen” vid beskrivningarna. Även vid hanteringen av rådata har dessa kodnycklar använts. 

Delar av intervjuerna har också redigerats om för att garantera respondenternas anonymitet 

och avidentifiering, dock med ambitionen att inte gå miste om essensen, exempelvis redo-

görs ej en fullständig presentation av deras bakgrundsfakta eller eventuella personliga ut-

tryckssätt i den färdiga uppsatsen.  

 

I telefonsamtalet och mailet ingick även informationen om nyttjandekravet, det vill säga öp-

pen tillgång till resultatet (s.k. open access) samt informationen om deras frivilliga delta-

gande och möjligheten att när som helst få och kunna avbryta. Konfidentialitet är en mer 

allmän förpliktelse att inte sprida uppgifter man fått i förtroende (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Högskolan Dalarnas blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 

människor, har också fyllts i under noga överväganden.   
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Resultat  
Resultatet har sammanställts och strukturerats så att inledningsvis ges en översikt över hur 

de statliga satsningarna samexisterar med lokala insatser. Därefter följer Barn- och utbild-

ningsförvaltningens roll i kompetensutvecklingsarbetet. Sedan behandlas hur rektorerna 

agerar för att genomföra kompetensutvecklingsinsatser och vilka hinder möter de samt vilka 

egna kompetensutvecklingsbehov de beskriver att de har liksom möjligheterna att få dessa 

tillgodosedda. Avslutningsvis diskuteras de kompetensutvecklingsinsatser som genomförs 

kan avläsas genom att det ger konkreta synliga effekter som kan hänföras till dessa. 

 

Statliga initiativ i samexistens med lokala kompetensutvecklingsinsatser 

I beskrivningarna av vilka kompetensutvecklingsinsatser som har genomförts eller genom-

förs för lärarna vid tiden för intervjuerna framkommer det att staten, genom Skolverket, både 

ramar in och styr innehållet i en stor del av de kompetensutvecklingsinsatser som genomförs 

på lokal nivå. Det visade sig att samtliga har genomfört eller genomför, vid den tidpunkt då 

studien ägde rum, antingen Matematik- eller Läslyftet i det lokala kompetensutvecklingsar-

betet. 

 

Insatser gällande digitalisering nämns av tre av de fem rektorerna dock utan att ge närmare 

beskrivningar av tillvägagångssätt. Det vill säga, det råder oklarhet i vilken utsträckning 

Skolverkets moduler gällande dessa nyttjas. Vid intervjuerna visade jag fram ett dokument 

från Skolverket med en förteckning över de nationella skolutvecklingsprogram som idag 

finns att ta del av. Alla rektorer utom en blev överraskad och uttryckte förvåning över dess 

stora antal, ett 60-tal. Den rektor som kände till flest skolutvecklingsprogram berättar att hen 

är bekant med dessa från sin tid i en annan kommun. 

 

I rektorernas berättelser om de bidrag som staten erbjuder de skolor som väljer att arbeta 

med något av kompetenslyften framkommer beskrivningar av både för- och nackdelar. 

 

Vi hade statsbidrag det första året när vi hade det på heltid men sen har vi inte fått det. 

Jag ställde frågan men det var inte aktuellt, men vi har kört ändå /…/. De [förvaltnings-

ledningen] har ju sagt vilka som fått det /…/, det är ju inte vi själva som söker utan det 

är förvaltningen /…/ fördel det är ju lönen. Man har möjlighet att ha en person, men jag 

har lagt det som en viktig punkt ändå. Nackdelen är väl om man drar på för stort så man 

inte har möjlighet att parera det när man inte får det och inte har pengar. Det är bra att 

man kan växa in i det. (R2) 

 

Möjligheterna att erhålla statligt stöd för kompetensutvecklingsarbetet uppfattas innehålla 

såväl för- som nackdelar. 
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Ibland kan statsbidragen kännas lockande, men många gånger ställer det krav på hastig-

heten i det här och jag märker att det kräver ganska mycket att köra det år på år, perso-

nalen mäktar inte med, mer hanterbart enligt mig är att man kör i halvfart och då får 

man ej bidraget utan måste lösa det själv. (R4) 

 

Det verkar som att matematik- och läslyften är de statliga kompetensutvecklingsinsatser som 

får störst genomslagskraft i studiens skolor, om än i olika utsträckning. Däremot tycks de 

övriga nationella skolutvecklingsprogrammen vara mer obekanta. Statsbidragen tycks inne-

bära både för- och nackdelar för rektorerna, men uppfattas i en del fall ha stor betydelse för 

att kunna bedriva ett kompetensutvecklingsarbete. En av de intervjuade rektorerna säger t.ex. 

att: ”Generellt gör statsbidragen så att den här skolan lever” (R1). 

 

Parallellt med olika statliga kompetensutvecklingsinitiativ framgår det att rektorerna själv 

initierar även andra typer av kompetensutvecklingsinsatser och som de genomför. Det gäller 

exempelvis bedömning för lärande, estetiska lärprocesser och pedagogisk planering. Rektor 

3 berättar att hen ändå försöker att undvika att ”hoppa på” allt som dyker upp, men redogör 

trots detta för ett relativt skiftande och omfattande kompetensutvecklingsarbete. På fråge-

ställningen gällande hur personalen ser på de olika kompetensutvecklingsinsatserna menar 

rektor 3 att en del av personalen anser att de varit svårt att särskilja de olika insatserna men 

att många också verkar nöjda med hur kompetensutvecklingsarbetet bedrivs. 

 

Många tycker nog att det är ett bra upplägg med en bra systematik och en del tycker 

kanske att det har varit svårt att skilja på saker och ting, att det varit många olika (insat-

ser). (R3) 

 

Intervjuerna visar att det är ett flertal olika kompetensutvecklingsinsatser som bedrivs på de 

fem skolorna. Beskrivningar av de insatser som inte sker inom ramen för Skolverket, utan 

utgår från rektorernas egna initiativ och de behov som finns lokalt sker i ibland i samverkan 

med externa aktörer. Två av rektorerna anlitar olika externa utbildningsföretag som leder 

arbetet med de kompetensutvecklingsinsatser som genomförs. Fyra rektorer berättar om 

olika insatser där Elevhälsan4 varit involverad i lärarnas kompetensutvecklingsarbete och tre 

av rektorerna nämner även en samverkan med förvaltningsledningen om densamma. Två av 

rektorerna berättar om en samverkan och erfarenhetsutbyte med andra skolor, i det ena fallet 

utifrån personalens initiativ och önskemål och i det andra fallet utifrån förvaltningsledning-

ens organisering. Sammantaget återger rektorerna mellan fyra – sex olika slags insatser var-

dera vid beskrivningar av kompetensutvecklingsarbetet på skolan, inklusive de nationella 

kompetenslyften.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningens roll i kompetensutvecklingsarbetet 

För att det lokala arbetet med att utveckla personalens kompetens ska kunna fungera behövs 

att alla nivåer i styrkedjan är involverade. Även om rektor i skollagen (2 kap § 9,10) pekas 

                                                           
4 Förkortas härmed EH. 
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ut som ansvarig för verksamhetens utveckling så har förvaltningsledningen ett övergripande 

ansvar för styrning och stöd samt att det finns nödvändiga resurser för att bedriva utveckl-

ingsarbete. Både kritik och visst missnöje framkommer här och en rektor upplever att ”det 

ärligt talat saknas en långsiktig, strategisk plan för lärarnas kompetensutveckling” (R1). Rek-

tor 3 säger att det ofta blir de vardagliga åtagandena som hamnar i fokus.   

 

Det finns ju ingen tanke på SKA [Systematisk kvalitetsarbete] överhuvudtaget och man 

ställer nästan aldrig en fråga kring hur jag jobbar med mitt SKA på skolan /…/ Ibland 

tycker jag att man fokuserar på fel saker, till exempel att vi inte får ha skolavslutningar 

på torsdag kväll utan fredag morgon. Då är det den viktigaste frågan istället för att man 

frågar, Vad har du sett? Vilka framgångsfaktorer? /…/ och då blir det också en dold 

kunskap av mig /…/ men om vi hade ett system skulle det vara enklare. (R3) 

 

När det gäller förvaltningens roll att styra, stödja och leda kompetensutvecklingsarbetet, gäl-

lande lärarna, menar rektorerna att de har förståelse för att det är en komplex uppgift men 

att det framstår som om att ledningens förmåga att erbjuda stöd håller på att förbättras. 

 

De håller på att famla lite grann, de försöker bli bättre på att anpassa sig efter det vi 

efterfrågar. Förut har det varit så att så att de har analyserats på kommunnivå inom vissa 

områden och så har man skickat och det har passat några men inte alla. Jag förstår att 

det är ett pussel som inte är lätt att få ihop, sedan är det väl beroende av vilken skolledare 

man är. Vissa tycker att man har kompetens att leda mycket själv på skolan tillsammans 

med specialpedagog och arbetslag, vissa är ny på jobbet eller känner att man inte har de 

kompetensen. Då är det bra om kommunen kan erbjuda stödet /…/ Det arbetet är påbör-

jat men långt kvar till mål. (R4)  

 

En av rektorerna menar att det inte finns ett samlat grepp över de kompetensutvecklingsin-

satser som genomförs. 

 

Vad ska jag säga…det spretar, det finns inget samlat grepp, det var min chock när jag 

kom till den här kommunen /…/. Det finns en spretighet och jag ser nog rektorerna som 

en del av det, samtidigt som det finns ett gap emellan, styrkedjan hänger inte ihop /…/. 

Det är inte en lärande organisation utan det är beslut, inga lärprocesser. Det finns en hel 

del att göra. (R5)  

 

En annan rektor återger att ämnet, lärares kompetensutveckling, lyfts vid både individuella 

samtal och annat forum men efterlyser ”djup”. 

 

Det är väl, dels pratar man med sin närmsta chef vid utvecklingssamtal, sen har vi haft 

kvalitetsseminarium men det är…då sitter vi mest och lyssnar på varandra…om det är 

tre-fyra stycken och diskuterar och där kan man få med sig vad andra gör. Men annars 

är det ingen större spridning av sånt här /.../ på djupet det blir det inte. (R2) 
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Det tycks råda en samsyn om att det finns en utvecklingspotential när det gäller initiering, 

uppföljning, efterfrågan och samordning av arbetet runt lärarnas kompetensutveckling från 

förvaltningshåll.   

 

Det framkommer också olika syn på förvaltningens roll och uppdrag. Rektor 4 menar att det 

är bra med en frihet eftersom skolornas förutsättningar ser så olika ut, samtidigt som hen 

uttrycker önskemål om tydligare styrning av de enheter där ”man inte lyckas få till det”. 

Rektor 5 däremot berättar att hen saknar de tidigare återkommande kommunövergripande 

inslagen gällande lärarnas kompetensutveckling. Hen berättar att dessa inslag blev färre efter 

rektorernas egna önskemål om att själva få äga dagarna och kompetensutvecklingen men 

hen kan inte alls förstå syftet med detta. Hen menar att det ena inte behöver utesluta det 

andra. Hen berättar att det då växte någon slags misstro mellan förvaltningsledning och rek-

torer och att det funnits lite skav (R5). 

 

Rektors roll i kompetensutvecklingsarbetet 

Rektor är som tidigare beskrivits formellt ansvarig för att ge lärarna den kompetensutveckl-

ing de har behov av för att utveckla sin yrkesskicklighet. Nedan återges en bild av vad rek-

torerna menar att ”God” kompetensutveckling innefattar, beskrivningar av systematiken, 

tankar om försteläraren, hindrade faktorer samt resonemang om den egna kompetensutveckl-

ingen. 

 

Rektorernas syn på vad som är god kompetensutveckling 

I svaren återkommer överensstämmande beskrivningar som ger en positiv bild av det kolle-

giala lärandet som genomförs ute i de intervjuade rektorernas verksamheter. Rektor 1 argu-

menterar för ett erfarenhetsutbyte mellan lärarna. 

 

Den bästa kompetensutvecklingen man har är att var och en sitter på…de är ganska 

kunskapsbreda…tar man tillvara deras kunskaper och färdigheter och sedan kokar ihop 

det så att man får bygga ihop som en grupp, så får man egentligen den effektivaste 

kompetensutvecklingen. (R1) 

 

Ett synsätt som både Rektor 2 och 3 är bärare av: 

 

/…/ långsiktigt och med en röd tråd i det jag organiserar. Det handlar om att lära av 

varandra och sprida det goda emellan, då tycker jag att jag lyckats. (R3) 

 

Ja, det är min tanke det finns så mycket kunskap där ute fast de inte varit lärare mer än 

tre till fem år, några lite längre. Men det finns ändå så mycket kunskap så att man inte 

ska behöva ha föreläsning, för dels växer de själva och när de får visa vad de gör. (R2) 

 

Rektor 4 kopplar ”god” kompetensutveckling till att den leder till förändrade hand-

lingar. 
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När lärarna känner sig nöjda, att de har vågat prova något i undervisningen och att det 

händer saker ute med eleverna. Man vågar ändra på något, bemötande eller sätt att tänka. 

Då har man lyckats. Nästa steg är att det ska nå måluppfyllelsen men jag tänker att det 

går hand-i-hand, för händer det inget i klassrummet, blir det bara prat leder det ingen-

stans. Man lyckas inte jämt dock. (R4) 

 

Samtidigt beskriver rektorerna att det också verkar vara många insatser med lärarna där rek-

torerna själva, ofta ensam, håller i trådarna och beslutar över både innehåll och form. Det 

slutgiltiga intrycket ger bilden av ett relativt top-down-utpräglat arbete. För mig ter sig utsa-

gorna motsägelsefulla och ej alltid överensstämmande. Ett exempel är när rektor 1 först fö-

respråkar ett bottom-up-perspektiv men sedan redogör för det som jag uppfattar som ett 

omedvetet, men för mig, en tydlig top-down präglad insats och när jag kommenterar detta 

svarar rektor att det är hens sätt att ”sälja in idéer” samt att:  

 

Det finns en tendens i skolan att vi ska prata för mycket istället för att bestämma hur det 

ska vara. (R1) 

 

Ett annat exempel på motsägelsefulla utsagor är när en rektor (R3) påstår att försteläraren 

leder all kompetensutveckling för att senare i samtalet berätta att rektor själv leder en just nu 

pågående insats. Rektor 5 menar att förutsättningen för god kompetensutveckling innebär att 

få reflektera på djupet, samtidigt uppfattar jag det som om hen är den rektor vars lärare jäm-

förelsevis har minst tid till förfogande för detta. Hen beskriver svårigheten med en god kva-

lité på kompetensutvecklingen i ett påstående som inte rimmar fullt ut med synen på ett gott 

kollegialt lärande. 

 

/…/ det är svårt att ha något att ge lärarna, så att säga…att mata. Jag behöver jobba med 

att det blir en input som gör att det inte bara blir en ankdamm där man sitter av tiden. 

(R5) 

 

Rektorerna i studien verkar heller inte per automatik kunna verbalisera parallellprocesser 

med sitt eget lärande. Det framgår när flertalet av dem ger negativa beskrivningar av top-

down karaktären på sina egna tillfällen för utveckling, exempelvis rektor 1: ”Det är bara 

top-down det där grejorna”, men ändå organiserar sin egen verksamhet där utefter vid vissa 

tillfällen. Ett annat citat som belyser detta är rektor 3 som på frågan om hon anser att lärarnas 

kompetensutveckling också bör vara på frivillig basis (eftersom att hen själv uttrycker öns-

kemål om detta) svarar: 

 

Nä, men de får aldrig välja. De måste lära sig. (R3) 

 

Ett annat exempel är rektor 4 som ger två olika svar på frågan hur ett dröm-scenario ser ut 

gällande kompetensutvecklingen, ett svar för hen själv och ett annat för lärarna. Det slutliga 

intrycket blir att det framträder en diskrepans mellan utsagorna och att rektorerna pendlar i 

sina beskrivningar av ”god” kompetensutveckling.  
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Rektorerna återger också exempel och problematiserar över ”god” kompetensutveckling 

samt över vad som inte hör dit. Rektor 3 berättar hur de vid några tillfällen har samarbetat 

med EH. Vid dessa tillfällen har en representant från EH ansvarat och varit ledare för insat-

sen. 

 

/…/ hen har tagit fram ledord som man…det har varit mer av en föreläsning faktiskt. 

Det har varit jätte-uppskattat /…/ allt utom det hen har hållit i har varit kollegialt. (R3) 

 

En annan rektor har samverkat med förvaltningsledningen och berättar:  

 

Hen har varit här och pratat och ibland har vi läst någonting och ibland centrala aktiviteter men 

det har minskat, skönt tycker jag, men ibland kan det vara bra. Det kanske inte leder till så 

mycket skolutveckling men ibland kan personalen tycka att man kan få lite boost utifrån. (R4) 

 

Den sammanlagda bilden blir att flertalet av rektorerna beskriver kollegialt lärande som 

”god” kompetensutveckling. Samtidigt uppvisas exempel på när detta motsägs i praktiken, 

ibland genom deras eget agerande och ibland genom externa aktörer. Vid vissa tillfällen 

anses inte dessa insatser konkurrerande utan tvärtom, istället berikande. Gällande de externa 

utbildningsföretagen som anlitas på två av skolorna framkommer inte i vilken utsträckning 

de har insikter och kunskaper om det kollegiala lärandets fördelar, eller för den delen vilken 

kännedom de har i om Skolverkets riktlinjer angående detta. Det pedagogiska ledarskapsan-

svaret kan dock rektor aldrig delegera bort. 

 

Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor /…/ och 

/…/ särskilt verka för att utbildningen utvecklas. (Skollagen 3 kap. 3 §) 

 

Kartläggning av kompetensutvecklingsbehov 

För att kunna bedriva ett utvecklingsarbete behöver behoven av sådana åtgärder kartläggas. 

Tre rektorer (R1, R2, R3) menar att de arbetar nära verksamheten och att de så ofta som 

möjligt befinner sig ute i den och att de på så sätt blir varse om vad som brister och behöver 

utvecklas. 

 

Generellt så kan jag säga att när jag kommer på en ny skola så är jag ute väldigt mycket, 

jag är ute tror jag mer än de flesta, nu också. Från början lägger jag 60 procent ute och 

40 procent inne på kontoret. Jag är ute efter att titta på, hur lärarna fungerar som indivi-

der, hur de fungerar som grupp, hur de fungerar som pedagoger i klassrummet, som 

ledare i klassrummet /…/ så brukar jag göra för att få grepp om personalgruppen och 

vad som behövs på skolan. (R1) 

 

En rektor hänvisar till förvaltningens prioriterade mål som hen försöker hålla sig till.  
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Både utifrån förvaltningsledningens tre stycken prioriterade mål samt det som jag ana-

lyserat, eller – som jag vill att man ska jobba mot. Jag brukar styra upp det där. När jag 

har samtal brukar jag prata om det där, hur de arbetar med de områden och vad de skulle 

vilja utveckla /.../ jag anser att ska man ha en kompetensutveckling så ska man ha…man 

måste hålla i det så att det ger effekt och det gör det inte på ett år, inte på två år heller. 

Jag har ju dessutom bytt lärare så då gäller det att hålla i så att fler lärare får det här. Jag 

tänker fem-sex år minst. (R2)  

 

En undran blir hur de lokala målen blir synkroniserade mot förvaltningsledningens mål 

i den verksamhet som rektor 2 bedriver? Rektor 4 berättar om det årshjul som finns på 

skolan och används som ett verktyg i skolans systematiska kvalitetsarbete. Ett slags 

årscykel för verksamheten som de försöker att följa, trots olika pålagor, ”propåer”, 

som kan härröra både från förvaltningsledning och Skolverket. Kan årshjulet vara ett 

konkret verktyg som hjälper rektor 4 med synkroniserade av målen och bidra till sys-

tematiken? 

 

Man har gjort sin lilla plan och vi för dialog kring hur det går. Sedan kan det komma 

fram att för att fylla på det här, kan jag behöva fortbildning eller någonting. Sedan kan 

det vara så att vi hittar större områden som vi behöver jobba med allihop, då försöker 

vi, för det är ofta väldigt många områden, värdegrund, matten, svenskan sen kommer 

det propåer utifrån. Programmering, digitalisering som vi också måste öka kompetensen 

i, vi försöker ändå bestämma ett område /…/ Det här ska vi jobba med. Då sätter vi upp 

mål, det kan vara över längre tid men också ettårs mål. (R4). 

 

Medarbetarsamtal verkar vara ett av de verktyg som används i kartläggningsarbetet. 

 

Jag försöker men där har jag nog inte någon jättebra framgång. Men inför samtalen 

försöker jag fånga upp lärares egna tankar och behov, men jag tycker…hur ska jag 

säga...det är få som uttrycker - det här vill jag lära mig mer om. De lever mer i – jag 

håller mig ajour och jobbar på, det är inte så att jag behöver. Sedan finns det två lärare 

som snabbt gick in på nätet och tog en kurs från Skolverket om digitalisering, så då fick 

de leda oss andra i det på ett personalmöte. (R5) 

 

Vid rektorernas beskrivningar framstår bilden att det är rektor 4 som kommer närmast en 

slags systematisk behovskartläggning. Citatet (R4) visar dock på svårigheterna i arbetet och 

att det är många faktorer som kan begränsa systematiken. Även de övriga pratar om syste-

matik, men i vissa fall anger de själva att detta kan utvecklas mer och i andra fall blir bilden 

ej tillräckligt fullständig för att den ska uppfattas systematisk.  

 

Organiseringen av kompetensutvecklingsinsatser och förstelärarnas roll i detta  

Alla intervjuade rektorer har en eller flera anställda förstelärare. Deras uppdrag verkar främst 

vara att leda de nationella utvecklingsprogrammen men det förekommer skillnader i vilken 

utsträckning förstelärarna systematiskt används som en resurs i de enskilda skolornas många 

olika kompetensutvecklingsinsatser. 
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Förstelärarens roll och uppdrag skulle kunna vara större men försteläraren på den här 

skolan…har enkom som uppgift…att handleda de nya lärarna samt utbildningsuppdrag 

som omfattar de här Skolverkets Läslyftet. Hen äger det och får åka iväg på utbildningar 

i förväg. (R1).   

 

Förstelärarens uppdrag är rätt så mycket kring digitaliseringen. Att kunna driva och 

takta de, få in den. (R5). 

 

Rektor 2 beskriver hur försteläraren, specialpedagogen och rektor själv arbetar ”ihop som en 

treenighet”. Hen berättar också att det är försteläraren som visat de nationella utvecklings-

programmen för rektor och att hen har i uppgift att scanna av olika moduler. Hen har ej hel 

undervisning men träffar däremot enskilda elever regelbundet. Rektor 3 återger en liknande 

organisation, där rektor arbetar nära specialpedagog och förstelärare.  

 

/…/ utan det vi gjorde var att förstelärare fick i uppdrag att driva en insats hos oss. Hen 

fick organisera och systematisera hur det skulle se ut. De övriga insatserna höll special-

pedagogen i och så arbetar de parallellt med mig. Förstelärare har hela tiden bedrivit 

fortbildning hos oss. (R3). 

 

Rektor 4 beskriver arbetet med att söka och finna förstelärarens roll och funktion. 

 

Den första svängen var lite luddig, vad skulle de göra? Men det blev naturligt att hen 

skulle leda mattelyftet, en bra första grej att hen leder det kollegiala lärandet och det har 

hen gjort jättebra. Sen andra året coachade hen en kollega och det sista året måste jag 

erkänna att hen har haft lite för lite att göra. Coachningen …. men i och med att jag fick 

sånt bra stöd från annat håll blev det så istället, men hen tar stort ansvar i alla fall. Men 

jag ska göra om uppdraget, men jag är fortfarande väldigt bred det handlar om en person 

som ska stötta mig och driva SKA-arbetet runt det kollegiala lärandet utifrån det vi 

kommer fram till. Jag tänker att det viktiga är inte att vara duktigast på matte eller 

svenska utan att leda det kollegiala lärandet. (R4) 

 

En rektor efterlyser en samordnande funktion för skolornas förstelärare. 

 

Vi kan hålla oss kvar på försteläraren. De blir väldigt ensamma i sin roll och här skulle 

man naturligtvis ha en plan över hur man ger förste läraren näring. De skulle ju knytas 

ihop. (R1). 

 

Den statliga satsningen på förstelärarreformen verkar ha fått genomslagskraft i studiens sko-

lor. Två av skolorna beskriver samverkan med rektor, specialpedagog och förstelärare som 

ett framgångsrikt arbete. Samtidigt ges även bilden att det verkar råda utvecklingspotential 

om samsyn på förstelärarnas roll och funktion i kommunen. 

 

Hindrande faktorer i kompetensutvecklingsarbetet 
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En av rektorerna uttrycker tydligt tiden som en hindrande faktor i arbetet med lärarnas kom-

petensutveckling. Hen berättar att hen försökt föra samtal med förvaltningsledningen om 

”hur man centralt kan tänka sig att utveckla att titta på hur man kan organisera ett läsår på 

ett annat sätt” (R1). Rektor upplever sig ej fått respons i dialogen.  Kommentarer som före-

kommer i talet om tiden för lärarnas kompetensutveckling: 

 

- Jag har maxat min personal väldigt hårt under de här åren. (R3). 

- Jag vet hur mycket man har att göra som lärare så jag är noga med att inte lägga på för 

mycket. (R2). 

- Jag ser ibland att någon inte mäktar med, av olika skäl /…/ Det är alltid en dragkamp 

mellan det här (kompetensutvecklingen) och det praktiska som man inte tycker att man 

hinner med. (R4). 

 

Tre av rektorerna berättar att de via olika varianter av organisationslösningar försöker prio-

ritera om tiden och fördela den på fler tillfällen. Det vill säga hitta olika alternativ för att 

genomföra och prioritera kompetensutvecklingen. Två av dessa menar att det är den goda 

kulturen på skolan som underlättar och möjliggör detta arbete (personal som täcker för 

varandra). Rektor 1 menar dock att ”vissa knorrar” när personalen behöver gå in och arbeta 

för varandra, för att på så sätt frigöra tid för kompetensutvecklingsarbetet.  

 

Rektors beskrivningar påvisar olika modeller, vissa säger att de använder konferenser, ar-

betslagstid, lärmöten samt andra benämningar, andra säger att de kombinerar och varierar 

tillfällena. Rektor 2 menar att kompetensutvecklingsarbetet sker kontinuerligt, integrerat i 

lärarnas vardagsarbete, det vill säga ej endast på specifika tillfällen. Gemensamt är att de 

även nyttjar för- och efterarbetsdagarna och vecka 44, däremot i olika utsträckningar, samt 

att majoriteten av rektorerna säger sig vilja undvika kvällsarbete för lärarna. 

 

Intrycket blir att rektorerna önskar att värna om lärarnas arbetstid och ork, samtidigt som de 

slits mellan en rad andra åtaganden som tar deras tid i anspråk. I teoriramen (Skolinspekt-

ionen, 2014) framhålls vikten av att rektor prioriterar utvecklingen av den pedagogiska verk-

samheten och att de framgångsrika rektorerna gör aktiva val runt denna prioriteringen av sin 

tid, något som anses vara rektors egna ansvar. 

 

Avslutningsvis så visar sig de intervjuade rektorernas uppfattningar vara relativt överens-

stämmande när det gäller tron på att deras lärare generellt är nöjda med uppläggen gällande 

kompetensutvecklingen. Detta som svar på frågan: ”Vad tror du att lärarna skulle säga om 

man gick ut och pratade med dem?” 

 

Rektors behov av att utveckla sin egen förmåga att leda skolans kompe-

tensutvecklingsinsatser 

För att rektor ska kunna bedriva ett utvecklingsarbete behöver hen även själva få möjlighet 

att utveckla sin kompetens. En rektor anser att hen är nöjd och ”har fått en hel del” gällande 
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sin egen individuella kompetensutvecklingsplan. Tre av rektorerna uppger att de är miss-

nöjda. 

 

Jag älskar att förkovra mig runt mitt eget ledarskap. Grupprocesser och så vidare. Hur 

gör jag som pedagogisk ledare bättre incitament så att det främjar elevernas lärande? 

Viktigt! Ingenting som prioriteras från FL /…/ Jag tycker att det bästa hade varit att 

sätta ihop rektorer som brottas med samma dilemma /…/ gärna på frivillig basis. Jag 

vill jobba med dem som vill utveckla och dem som vill driva processer och vill lära av 

varandra /…/. Min individuella kompetensutveckling har jag inte sett röken av på fyra 

år, den har jag fått driva själv. (R3)  

 

Rektor 2 berättar om vikten av ett förtroendefullt klimat och tillit till varandra. 

 

Ska man ha kompetensutveckling, oavsett om det är kollegial eller individuell, för att få 

till bra diskussioner behöver man få till samma trygghet som vi har här på skolan och 

det har vi inte. Vi poppar upp lite varannan vecka så vi får inte samma möjlighet att 

komma till den nivån, men lite grann.../…/ annars är chefsdagarna kompetensutveckling 

tycker jag. Det är intressant att ha kollegialt utbyte med andra chefer på kommunen. 

(R2) 

 

Rektor 5 tycks bli erbjuden utbildning men uttrycker ändå skepsis, det vill säga verkar inte 

anse att det är finns behov. Det är för övrigt samma rektor som är den enda som berättar om 

ett externt nätverk, där hen hämtar mycket inspiration och kunskap ifrån. Övriga verkar inte, 

i varje fall vad de uttrycker, tillägna sig åt någon kontinuerlig individuell kunskapspåfyllnad, 

förutom lite mer eller mindre sporadisk läsning, radio eller you tube. 

 

Nej, men man försöker hänga med i debatten. Det finns flera pedagogiska program på 

radion som jag lyssnar på. Jag lyssnar inte systematiskt men ibland ramlar man på 

någonting. Sen på you tube, där fann jag en forskare /…/ han hade en kort föreläsning 

på tio minuter som vi sedan såg på ett lärarmöte. Det är lite så man plockar upp. (R5) 

 

Angående kollegialt lärande och erfarenhetsspridning bland rektorerna återger de, som tidi-

gare nämnts, en del missnöje på grund av top-down karaktären på rektorsmöten, chefsdagar 

och kvalitetsseminarier samtidigt som de uttrycker viss förståelse för komplexiteten i kom-

petensutvecklingsarbetet, både vad avser lärarna och för sin egen del. Däremot ger fyra av 

rektorerna en relativt positiv bild av de lärgrupper som nyligen startats upp för rektorerna 

tillsammans med handledare från förvaltningsledningen. Dessa grupper beskrivs som till-

fällen där de gemensamt läst en bok och sedan reflekterat tillsammans, bland annat över 

framgångsfaktorer. Två av rektorerna önskar att de hade funnits mer tid för detta. 

 

Jag tycker jag har en jättebra lärgrupp med kollegor där vi jobbar med utveckling och 

framgångsfaktorer. Vi har läst boken och identifierat framgångsfaktorer. Det är ett bra 

erfarenhetsutbyte. En öppen, ödmjuk grupp och det har också betydelse. X är en duktig 
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ledare/…/ Lärgrupperna är viktiga men det är endast ca två gånger per termin knappt, 

inte alls frekvent. (R5) 

 

Det verkar som om det finns skiftande uppfattningar om hur lärgrupperna fungerar, i 

alla fall enligt rektor 3 och 4. 

 

De (lärgrupperna) har haft olika kvalitet. Några är supernöjda och andra inte /…/ jag 

har varit äldst i min grupp men lär ändå. Men vissa andra grupper tycker det har varit 

totalt bortkastad tid. Jag tror det beror på hur de har fångat upp lärgruppens behov. I vår 

grupp har det varit bottom-up men det finns inte i alla, det finns folk som inte vill gå dit. 

(R3). 

 

Ja, det är lite grann i sin linda, det är påbörjat någon typ av tanke att det kollegiala 

lärandet är viktigt i en lärgrupp. Jag är positiv till det i grunden, jag har haft en bra 

grupp. Sen kan det säkert vara blandat, en del syften kanske inte var tydliga. Sedan är 

det är en utmaning, ibland kommer det sådana där top-down från regeringshåll som gör 

att man måste gå in med insatser över alla och lägga tid på det, då får det andra läggas 

åt sidan. (R4) 

 

I citatet synliggörs återigen konflikten och kampen mellan det lokala utvecklingsarbetet och 

det statliga stödet och den styrning som det innebär. 

 

Ser rektorerna några effekter av det kompetensutvecklingsarbete som be-

drivs? 

Det verkar vara svårt för rektor att se och göra konkreta kopplingar mellan arbetet med att 

utveckla lärarnas kompetens och elevernas måluppfyllelse. I vissa fall så konstaterar rektor 

att måluppfyllelsen har ökat och blivit bättre men rektor kopplar inte detta direkt till någon 

specifik kompetensutvecklingsinsats. Ett exempel här är rektor 4, vars skola har bedrivit 

Läslyftet med hjälp av försteläraren i tre år. 

 

De måste själva kunna beskriva en effekt om de använder sig av allt det här. Jag tror att 

vi behöver några år till för att återkoppla till det här, en del kanske har tagit till sig det 

direkt. De insatser som vi gjort via Läslyftet de senaste åren, de är de elever som går ut 

5:an nu. Där borde man kunna se förbättringar. Vi ser ju att under de senaste fem åren 

så har vi höjt resultaten i läs- och skriv i de nationella proven /…/ men beror det på att 

lärarnas förhållningssätt rent allmänt, eller att vi har hållit på med det här eller på att vi 

bytt lärare…? (R2) 

 

Flera av rektorerna anger många andra faktorer som också kan ha spelat in för måluppfyllel-

sen eller att det gått för kort tid för att utvisa. Rektor 1 benämner nedan kompetensutveckling 

för ”utbildningen.” 

 

Jag är positivt inställd till utbildningen och den tid lärarna får för att lägga på det här. 

Jag är negativ till utfallet på elevernas resultat /…/ jag hade tänkt att resultaten skulle 
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vara högre men kulturen i området /…/ föräldrarna gör inte skolan tillräckligt viktig för 

barnen, vilket syns i resultaten. (R1) 

 

Däremot verkar det som att rektor enklare kan berätta om de positiva effekter de uppmärk-

sammat om de insatser som berört den ”egna övertygelser”, det vill säga de lokala initiativen, 

i detta fallet Bedömning för lärande (BFL). 

 

Ja, BFL definitivt. Där hade vi ett kollegialt utbyte, man var på varandras lektioner, där 

kunde jag se ganska stora effekter. Jag kunde se när jag gick in i ett klassrum att ”oj, 

hen jobbar verkligen med BFL”. Lite olika tekniker och sätt att jobba. Vad gäller läs- 

och mattelyftet tror jag att det är för kort sikt att säga om jag ser några effekter ännu. 

(R3). 

 

 Exempel på några mer allmängiltiga kommentarer gällande effekterna: 

 

-  Lärarna har blivit säkrare på sig själv med utbildning. (R1) 

- Trots att det händer jättemycket i klassrummet så kände jag att det inte fått den effekt 

vi hade förväntat oss. (R4) 

-  De visar att resonemanget är viktigt och liksom inte räknandet. Min nya lärare fick ju 

klart för sig, vilka delar som är viktigt. (R5) 

-  Det bidrar också till det allmänna klimatet på skolan, man känner varandra bättre och 

det blir en bonuseffekt eftersom det är så många nya lärare. (R2) 

  

Fyra av rektorerna återger en positiv bild av de nationella lyftens effekter. Nedan citeras två 

av dessa. 

  

Jag tycker det är bra eftersom man märker att man får en överspridning på alla andra 

kollegiala läranden och konferenser och liknande. Jag märker fler som pratar nu och 

som pratar lite, vad ska man säga, fackmannamässigt. (R2) 

 

Jag tror att det är ett bra sätt att jobba. Det visade sig att efter mattelyftet så var man 

väldigt nöjd med att sitta och diskutera, läsa forskning, göra nåt, ut och prova och till-

baks. (R4).  

 

Rektor 4 fortsätter sedan med att beskriva hur de har organiserat allt fler insatser efter ”lyft-

modellen”. Två av dessa fyra rektorer menar samtidigt att de uppfattat det som om lärarna 

själva uttryckt att det blivit ”lite segt och utdraget på slutet”. Den rektor som haft en extern 

handledare från förvaltningsledningen är den som urskiljs ifrån de övriga, hen berättar om 

ett upplägg som inte verkar synkronisera eller harmonisera med lärarnas rytm. 

 

Lärarna upplevde att man aldrig hann omsätta det man lärde sig på riktigt, så att det satte 

sig. Man hade bara läst, reflekterat, pratat med varandra och så var det färdigt och man 

skulle gå in i nästa grej. Det kom fram under resans gång och även vid utvärderingen 

att det var ett högt tempo. Plus att man skulle ju testa vissa saker på lektion och det vart 
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lite krystat också ibland, därför att de lektionsupplägg som man skulle testa inte stämde 

överens med det man höll på i matten. (R 5). 

 

På frågan om hur alla skolans insatser generellt uppfattats och förlöpt verkar det enhälligt 

som att systematiska utvärderingar ej gjorts när det gäller kompetensutvecklingsinsatserna 

överlag.  



 

38 

Diskussion och slutsatser 
Syftet med den här studien var att undersöka hur fem rektorer verksamma i den svenska 

grundskolan beskriver hur de organiserar och genomför lärares kompetensutveckling i prak-

tiken samt vilket stöd och kompetensutveckling de upplever att de själva får. Diskussionen 

tar sin utgångspunkt i studiens syfte och dess frågeställningar relaterat till tidigare forskning, 

teoretiska och metodiska utgångspunkter.  

 

Den första av studiens frågeställningar rör vilken roll aktörer på olika nivåer i styrkedjan 

spelar för möjligheterna att genomföra kompetensutvecklingsinsatser. Inledningsvis disku-

teras vilken roll staten spelar för kompetensutvecklingsarbete på den lokala nivån. Rege-

ringen initierar, till stor del genom Skolverket, en rad insatser riktade mot att stödja de lokala 

huvudmännens kompetensutvecklingsarbete. Dessa förändringar kräver kunskap och kom-

petens men även vilja och förståelse för att de ska kunna implementeras i den dagliga verk-

samheten, i detta arbete är både förvaltningsledning och rektor som länkar i styrkedjan (Nil-

hfors & Johansson, 2013). Resultatet visar att de intervjuade rektorerna är övervägande po-

sitiva till och genomför eller har genomfört de nationella kompetensutvecklingsprogrammen 

Matematik- och/eller Läslyftet. Det finns idag ett 60-tal program men rektorernas kännedom 

om de flesta av dessa var begränsad, vilket överensstämmer med Skolverkets utvärderingar 

(2018).  

 

När det gäller statsbidragens roll konstaterar rektorerna att det finns både för- och nackdelar 

med dessa. Vissa upplever att det skapar större frihet i utvecklingsarbetet utan statliga bidrag 

medan andra anser att det är avgörande för att kunna genomföra kompetensutvecklingsin-

satser.  

 

Studien visar också att Barn- och utbildningsförvaltningen (FL) spelar en betydelsefull roll 

för hur de förmår styra och stödja rektorerna kompetensutvecklingsarbete. Flertalet av rek-

torerna i studien uttrycker ett missnöje både över förvaltningsledningens sätt att styra och 

stödja rektor i deras arbete med lärarnas kompetensutveckling samt sin egen kollegiala och 

individuella kompetensutveckling. Den kritik som riktas mot förvaltningsledningen kan vara 

ett tecken på att det finns brister och att rektorerna därmed inte ges optimala förutsättningar 

för sitt arbete. Här kan kommunikation och transparens vara centrala faktorer, liksom stöd 

istället för styrning (se bl.a. Leo, 2012; Hallerström & Hanö, 2009). 

 

Intervjuerna ger en övervägande positiv bild av lärgrupper som förvaltningsledningen initi-

erat och organiserat. Vid arbetet med lärgrupperna lyfts några särskilda faktorer fram som 

viktiga och avgörande för rektorerna: formen (bottom-up), kultur/trygghet och handledare. 

Enligt SOU 2018:17 är det centralt vilka som leder fortbildning och vilken kompetens hand-

ledarna har. Uttrycken för rektors kollegialt lärande återfinns även litteraturen (Leo, 2011; 

Hallerström & Hanö, 2009; Åberg, 2009). Där lyfts även fram växelverkan mellan aktörerna 

i styrkedjan fram som väsentlig för styrkedjans funktion. Att skapa en fungerande styrkedja 

är ett ömsesidigt ansvar och uppgift. Som tidigare nämnts så framkommer det inte hur och 
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om rektorerna i studien har kommunicerat sitt missnöje med förvaltningsledningen, det vill 

säga axlat sitt ansvar. Frågor som studien väcker är om de positivt beskrivna lärgrupperna 

kan bli en arena för kommunikation, tillika länk som binder samman de olika nivåerna i 

styrkedjan samt om det kan de ses som ett tecken på förvaltningsledningens ambitioner gäl-

lande kompetensutveckling? 

 

En andra frågeställning i studien rör hur rektorerna agerar när de försöker att organisera och 

genomföra kompetensutvecklingsinsatser. Rektors roll i skolans kompetensutvecklingsar-

bete är central men svårspelad. I forskningen (Åman, 2011; Liljenberg, 2013; Langelotz, 

2013; Uljens, 2015; Erixon, 2017; SOU 2018:17) råder konsensus över att lärares yrkes-

skicklighet utvecklas bäst i kollegiala sammanhang och med stöd av en ledare, vilket även 

studiens rektorer beskriver när de återger sina tankar runt vad som betraktas som en ”god” 

form för kompetensutveckling. Alla rektorerna anser att det kollegiala lärandet är viktigt och 

verkningsfullt, däremot träder en diskrepans fram i förhållande till deras beskrivningar av 

den praktiska organiseringen och genomförandet. Det vill säga, talet om att ”god” kompe-

tensutveckling är unisont lika med kollegialt lärande men däremot inte allena saliggörande i 

praktiken. Vid intervjuerna framkommer exempel på insatser där detta ej efterlevs, i vissa 

fall på grund av externa aktörer (tex EH, FL) eller externa pålagor (FL, Skolverket) och 

uttalandena tolkas som motsägelsefulla och ej överensstämmande. Alla insatser verkar som 

sagt ej alltid svara mot vad som anses vara ”god” kompetensutveckling, nämligen att lärares 

erfarenheter och behov identifieras kollegialt. Slutsats, för att statens stöd för kompetensut-

vecklingsinsatser ska implementeras, krävs att alla berörda parter bidrar i arbetet  med att 

tillvaratar lärarnas egen kompetens.  

 

Kompetensutveckling av lärare och annan pedagogisk personal som utifrån de behov 

som framkommer är ett avgörande inslag för att kunna nå framgång. (Skolinspektionen, 

2014, sid. 26). 

 

Alla de intervjuade rektorerna hade också en eller flera förstelärartjänster på sin skola, deras 

arbetsuppgifter och uppdrag var inte detsamma på de olika skolorna. Rektor 1 efterlyser en 

ökad samordning från förvaltningsledningen om förstelärartjänsterna. Enligt R2, R3 och R5 

samt Skolverkets (2018) utvärderingar så har det visat sig framgångsrikt när förstelärare 

handleder och driver kollegialt lärande. Försteläraren kan bland annat medverkat till att: 

 

– Stärka lärare att förankra undervisningen i forskning och beprövad erfarenhet 

– Främja en mer likvärdig undervisning 

– Skapa förutsättningar för lärare att gemensamt utveckla sin praktik 

– Att lärare tillsammans driver sin egen professionsutveckling. 

(www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/leda-arbetet-i-skola-fors-

kola-och-vuxenutbildning/forstelararens-uppdrag) 
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Enligt Statskontoret (2017:1) så framgår det att de huvudmän som rekryterar förstelärare 

genomtänkt och tydliggör deras uppdrag för alla lärare samt låter dem leda utvecklingsupp-

drag är mer framgångsrika gentemot de skolor där detta tydliggörande ej prioriteras. Studien 

väcker frågan om vilken roll försteläraren kan spela i kompetensutvecklingsarbetet? 

 

En tredje frågeställning i studien rör hur, och i så fall på vilket sätt, de kompetensutveckl-

ingsinsatser som genomförs är systematiskt organiserade samt vilka effekter som är möjliga 

att synliggöra. Skolinspektionen (2015) skriver att systematiska arbetsprocesser när det gäl-

ler kompetensutveckling är nödvändig. I det systematiska kvalitetsarbetet knyter mål, kart-

läggningar, system och rutiner an till insatser, uppföljning och analys. Flertalet av studiens 

intervjuade rektorer berättar att de arbetar nära och ute i verksamheterna för att skapa sig en 

överblick över behovet av kompetensutvecklingsinsatser. De beskriver även hur de försöker 

synkronisera de lokala behoven med huvudmannens prioriterade mål. En rektor återger ar-

betet med ett årshjul för att skapa systematik. Den sammanlagda bilden blir att kompetens-

utvecklingsarbetet för lärarna ej är tillräckligt fullständigt för att den ska uppfattas systema-

tisk utifrån Skolverkets riktlinjer. Den här studiens resultat samstämmer med Skolinspekt-

ionens (2015) som visar att strukturerade, verksamhetsanpassande analyser sällan utgör 

grunden för de kompetensutvecklingsinsatser som genomförs på enskilda skolor. Kartlägg-

ningarna är ofta mindre systematiska och handlar snarast om att på ett mindre strukturerat 

sätt skapa sig en ”överblick” av situationen (Skolinspektionen, 2015).  

 

Gällande kompetensutvecklingsinsatsernas resultat verkar det vara svårt att göra konkreta 

kopplingar mellan insatserna och effekter. Några rektorer skulle vilja se ett samband med 

elevernas måluppfyllelse men ser svårigheter att göra det på grund av att många andra fak-

torer påverkar utfallet. Utvärderingar av till exempel Läslyftet (Skolverket, 2018) visar att 

det är svårt att isolera effekter från lärares fortbildning från andra faktorers inverkan. Andra 

rektorer menar att det är den förändrade undervisningen som kan vara ett resultat och därmed 

en positiv effekt. Matematik- och läslyften är de insatser som förefaller vara mest systema-

tiska, för övrigt påvisas en bristande systematik där rektor pratar om olika tillvägagångssätt, 

allmängiltiga kommentarer och ”känslor” men detta ger ej sammantaget bilden av en tydlig 

systematik. Detta resultat är överensstämmande med tidigare undersökningar (Skolinspekt-

ionen, 2015). Resultatet av den här studien indikerar att rektorernas arbete med lärarnas 

kompetensutveckling, behovskartläggning och uppföljning inte genomförs tillräckligt syste-

matiskt. En tänkbar förklaring till detta kan vara att begreppet lärarkompetens är komplext, 

svårfångat och kan ses som en process (Folkesson, 2011; Hansson, 2014; Skolverket, 2018). 

Andra tänkbara förklaringar kan vara att rektors pedagogiska ledarskap är svårdefinierat el-

ler svårigheterna med att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete: 

 

Systematiskt och kontinuerligt innebär att arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt 

med fokus på en långsiktig utveckling, Varje huvudman /…/ måste därför hitta sina 
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former och rutiner för kvalitetsarbetet. Utgångspunkten är alltid densamma, att identifi-

era utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen. 

(Skolverket, 2012, sid.11 [Anm. min kursivering]) 

 

Rektorerna i studien beskriver att de är måna om att värna lärarnas tid och vill ”inte lägga på 

[lärarna] för mycket” (R2). Kan rektorernas tal om tiden bero på att det finns för lite tid 

avsatt till kompetensutveckling eller alternativt att det finns för många insatser att fokusera 

på? Detta är en fråga som studien väcker: ”Tid anses vara en viktig faktor eftersom lärarna 

behöver tid för att fördjupa sin förståelse” (Erixon, 2017, sid. 30) samt SOU 2018:17 som 

skriver att de svenska lärarna ägnar mindre tid till kompetensutveckling jämfört med lärarna 

i andra OECD-länder. En annan tänkbar förklaring kan vara att utsagorna om tiden är en 

avspegling på att rektor är för förtrogna med lärarna för att kunna styra professionellt (Hal-

lerström, 2006). I studien hävdar rektorerna att lärarna på skolorna generellt är nöjda med 

kompetensutvecklingsarbetet men litteraturen (se t.ex. Skolinspektionen, 2012; Vetenskaps-

rådet; 2011) visar att lärarnas autonomi kan bli ett hinder för rektor att utöva sitt pedagogiska 

ledarskap.  

 

Resultatet visar att det på studiens skolor bedrivs parallella insatser, dels de nationellt initi-

erade kunskapslyften och dels lokalt organiserade insatser med olika form, (externa) utbild-

nings aktörer, initiativtagare och genomförare. Rektorerna fungerar både som ”arrangör” av 

nationella utbildningspaket samtidigt som de tar egna initiativ från ett lokalt perspektiv. 

Huruvida de olika insatserna krockar eller kompletterar varandra framgår ej i studien men 

resultatet reser frågor om vilka konsekvenser det får för skolornas likvärdighet gällande 

kompetensutvecklingsmöjligheter samt om de olika insatserna konkurrerar med varandra om 

lärarnas engagemang? Kan en bristfällig samordning i den lokala styrkedjan paradoxalt in-

nebära en ökad frihet och autonomi för studiens rektorer i sitt arbete med att organisera lä-

rares kompetensutveckling? Genom att inte släppa på sina egna övertygelser kan rektor 

värna om sin autonomi och driva det hen tror på. Balansen mellan tillit och kontroll ter sig 

här viktig. Resultatet av den här studien synliggör en kamp mellan det lokala utvecklingsar-

betet och det statliga stödet och den styrning som det innebär.  

 

Kompetensinsatser är en viktig del av skolans förändringsarbete men svåra och långsamma 

att genomföra. I introduktionen beskrivs förändringstakten gällande lärares kompetensut-

veckling som långsam. Många författare (se t.ex. Bryk, m.fl. 2018; Hansson, 2014; Groth, 

2010) menar att det kan vara balansen mellan tillit till lärarna kontra behovet av styrning och 

kontroll som blir en paradox. Hansson (2014) kallar det tillitsstyrning vs misstroendestyr-

ning och skriver att forskare som studerat det förändrade ansvaret för skolans utveckling 

menar att det är den ökade kontrollen som motverkar reformernas syfte. Paradoxen blir pa-

rallellt med rop på större frihet och ansvar för lärarna finns styrsystem i form av kontroll, 

tester och utvärderingar. Groth (2010) skriver om andra förklaringar till den långsamma för-
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ändringstakten, han menar att lärarnas professionssträvanden och kamp för autonomi förut-

sätter andras avkall på bland annat makt, privilegier och status och riskerar därmed att möta 

motkrafter.  

 

Ett exempel på ett försök till balans är Åstrand (SOU 2018:17) som föreslår att ett profess-

ionsprogram genomförs både på en nationell och på en lokal nivå. På nationell nivå för att 

säkerställa likvärdigheten och på lokal nivå för att öppna upp för en flexibilitet hos huvud-

män och skolenheter med mångskiftande förutsättningar.  

 

Sammanfattningsvis, den här studien har haft intentionen att beskriva fem rektorers arbete 

med lärares kompetensutveckling, samt även rektors egen kompetensutveckling. Den bild 

som framträder är att rektor bedriver parallella kompetensutvecklingsinsatser. Förstelärarre-

formen och några av de nationella skolutvecklingsprogrammen har genomslagskraft, dock 

har rektor ej kännedom om hela det utbud som Skolverket tillhandahåller. I de lokala insat-

serna är flera aktörer involverade och frågor väcks huruvida i vilken utsträckning det kolle-

giala lärandet är närvarande där. 

 

Kartläggning, genomförande och uppföljning av lärarnas kompetensutveckling beskrivs som 

ej tillräckligt systematisk och olika tänkbara förklaringar presenteras. I bakgrundsbeskriv-

ningen återkommer svårigheterna om att organisera, genomföra och utvärdera lärares kom-

petensutveckling. 

 

Kommunikationen mellan förvaltningsledning och rektor beskrivs som bristfällig, gällande 

lärarnas kompetensutveckling, dock beskrivs de nyligt påbörjade lärgrupperna som övervä-

gande positiva. Rektors egen kompetensutveckling framträder som en förutsättning för att 

lärarna i sin tur ska erbjudas goda möjligheter att utveckla sin kompetens. Statliga erbjudan-

den finns idag (exempelvis moduler för fortbildning av rektors pedagogiska ledarskap) men 

i studiens lokala kontext beskriver flertalet av rektorerna ett missnöje angående sin egen 

kompetensutveckling. Stöd istället för styrning, tillit istället för kontroll samt kommunikat-

ion och transparens, blir centralt. Förutsättningar såsom arenor för lärande och tillräckligt 

med tid för detta är avgörande, oavsett profession, detta eftersom skolans verksamhet ska 

vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Skollagen 2010:800). Resultatet under-

stryker  synen på hur kompetens konstrueras och utvecklas, nämligen genom kollegial re-

flektion och metakognition samt Deweys tankar gällande att individens egen delaktighet är 

en förutsättning för utveckling. I forskarsamhället tycks det råda en enighet om att lärares 

yrkesskicklighet utvecklas bäst i kollegiala sammanhang med stöd av en ledare (Åman, 

2011; Erixon, 2017; Liljenberg, 2013; Langelotz, 2013; Uljens, 2015; SOU 2018:17).  

 

Uppslag till fortsatt forskning är att vidareutveckla några av de frågor som denna studie 

väckt, och förslagsvis ta utgångspunkt i frågor som: 
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- Vilken roll tar staten respektive lokala skolhuvudmän för skolans kompetensutveckl-

ingsarbete?  

- Hur arbetar rektorer med lärares kompetensutveckling? 

- Hur samverkar rektor med försteläraren? 

- Vilka ändamålsenliga organisatoriska former beskrivs för att bedriva lärares kompe-

tensutveckling? 

- Dessutom borde det vara av intresse att rikta ljuset mot de övriga i styrkedjan, det 

vill säga förvaltningsledning och lärare. Hur skulle de beskriva fenomenet? 

 

Avslutande reflektioner  

Studien har haft en explorativ ansats med många variabler att ta hänsyn till, det har det varit 

en utforskande process. Jag har tagit mig an ett komplext område där konsensus inte råder, 

vare sig om rektors pedagogiska ledarskap eller om kompetens begreppet. Det är också ett 

område där många av de väsentliga aspekterna som lyfts i studien ännu inte är utforskade i 

någon större utsträckning, exempelvis lärarlyft och förstelärarreformen. Den kvalitativa an-

satsen ger mig dock möjlighet att försöka fånga in detta med hjälp av ett holistiskt perspektiv 

samtidigt som det upplevts vara försvårande omständigheter. Ett exempel på detta är att stu-

diens frågeställningar under resans gång har omformulerats och kompletterats.  

 

Valet av intervjuer som metod anses som lämpligt även om det inte kan förmodas ge en 

heltäckande bild, utan endast en glimt av verkligheten. Intervjuer kan vara mer eller mindre 

strukturerade, avsikten i den här studien var att hålla ett så öppet samtal som möjligt för att 

ge tillfälle för gemensamma utvikningar, associationer och reflektioner samtidigt som jag 

höll fokus på syftet med intervjun när diskussionen kom för långt från ämnet. Beträffande 

studiens överförbarhet är det av vikt att notera att fenomenet studerats utifrån endast fem 

rektorers beskrivningar och möjligheten att generalisera resultatet är därför begränsad. När 

det gäller alternativa metoder föreställer jag mig att intervjuer med rektorer i grupp, liknande 

fokusgruppsintervjuer, torde vara fördelaktigt, särskilt eftersom utgångspunkten i att denna 

studie framhåller att social interaktion konstruerar kunskap exempelvis genom det kollegiala 

lärandet. Ett annat alternativ, observation, resonerar jag om i metodavsnittet. 

 

Min egen bakgrund och förförståelse kan ha påverkat resultatet samt mitt bekvämlighetsur-

val. Den kontakt jag tidigare haft med rektorerna har dock endast varit av professionell art 

och då inte i den utsträckning eller av en karaktär som kan tänkas påverka studien. Däremot 

anser jag att det varit en fördel att jag inte haft några egna erfarenheter av rektorsyrket och 

tror att det kan ha bidragit till en trovärdig och relevant beskrivning av dessa rektorers arbete 

med lärarnas kompetensutveckling, tillika sin egen. Jag har eftersträvat att presentera min 

förförståelse och roll som forskare på ett tydligt sätt genom att bland annat resonera om dess 

för- och nackdelar i texten. 

 

Hermeneutik kan, enlig Ödmark (2016) beskrivas vara en kontextuell filosofi, där fokus är 

på sammanhanget för att ge god förståelse. Valet att lyfta in och presentera några av de 
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utvärderingar och granskningar som utkommit, exempelvis Skolverkets utvärderingar av 

rektorsutbildningen, förstelärarreformen och de nationella skolutvecklingsprogrammen, me-

nar jag har bidragit till att sätta in rektorernas utsagor i en större kontext. Jag skriver även 

inledningsvis att det inte är möjligt att studera området utan att väga in och göra jämförelser 

med helheten, det vill säga inom det sammanhang där rektorerna verkar. Detta också i enhet 

med samtida forskning samtida som betonar att rektors arbete är kontextberoende (Törnsén 

& Skott, 2018). 

 

Studiens kunskapsbidrag består i en ökad förståelse av hur rektorer i skolans vardag arbetar 

med att utveckla lärares kompetensutveckling men även hur de ser på sin egen kompetens-

utveckling. Syftet med studien var att bidra med ökade kunskaper, ge uppslag till förbätt-

ringar samt synliggöra komplexiteten. Jag vill tro att studien påvisat ett bredare perspektiv 

och bidragit med en nyanserad tolkning som även i flera avseenden bekräftas av tidigare 

forskning och utgör på så sätt ett bidrag till den ackumulerade forskningen. Den har gett en 

bild av fem rektorers utsagor och beskrivningar av arbetet med lärarnas kompetensutveckl-

ing, tillika bilden av sin egen, vårterminen 2018. ”Vi fryser ett ögonblick av vår förståelse-

utveckling, tar en stillbild, det är allt” (Ödmark, 2006, sid. 107). Studien är också avsedd till 

att tjäna som ett bidrag och underlag till fortsatt forskning om de frågeställningar som studien 

behandlat. Forskningsgenomgången tyder på att det finns ett stort behov av fortsatta studier 

inom området.  
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Bilaga 1 – Mail som skickades ut till 4 av 5 rektorer efter telefonsamtal. 

 

 

Hej! 

 

Tack igen för din medverkan i min magisteruppsats! 

 

Här kommer lite info: 

 

Mitt intresse riktar sig mot lärares kompetensutveckling. Ämnet känns idag aktuellt, exem-

pelvis kan nämnas den utredning om lärares professionsutveckling som nu i dagarna in-

kommit till regeringen. 

 

Frågorna kommer att handla om dina beskrivningar av lärares kompetensutveckling och 

hur det tar sig utryck i verksamheten. Du behöver inte förbereda dej inför samtalet. 

Intervjun är semi-strukturerad, dvs med många öppna frågor och kommer att spelas in. 

Detta för att jag då blir ”friare” och får möjlighet att efter vårt samtal kunna gå tillbaka till 

inspelningen. 

 

I uppsatsen kommer det inte att gå att utläsa vilka personer som deltagit eller från vilken 

skola uppgifterna kommer ifrån. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt. 

 

Uppsatsen kommer att publiceras på Högskolan Dalarnas uppsatsbas. 

 

Medverkan är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan utan att 

ange orsak. 

 

Vi ses den xxx 

 

Vänlig hälsning, 

 Agneta Persson 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Intervjun föregås av en orientering och information av upplägg, syfte samt förfarande.     

(Dvs en muntlig repetition av det tidigare skickade mailet.) 

 

Bakgrundsfakta/kontext 

 

Hur många elever går på skolan? Hur många pedagoger arbetar här? Kommentarer kring 

sammansättningen? Organisation? 

Hur många år har du varit verksam som rektor? Hur många år på denna skola? 

Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 

 

Beskriv arbetet med lärarnas kompetensutveckling på skolan? 

  

Aktörer? Samarbeten? 

Behovs-kartläggningar, hur identifieras behoven? 

Organisatoriska förutsättningar?  

Utvärdering/återkoppling. Effekter, resultat? 

Önskescenario – Hur ser ”god” kompetensutveckling ut? 

 

Handledarfunktionen, reflektion? 

 

Systematik SKA? Dialog och samverkan med FL, EH?  

 

Centrala initiativ, behovskartläggningar, uppföljningar? 

 

Statligt stöd. Nationella skolutvecklingsprogram? Statsbidrag? Kollegialt lärande? 

 

Egen kompetensutveckling. Blicka bakåt, blicka framåt (Önskescenario) 

 

Önskar du lägga till något? 

 


