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ABSTRACT 

Author and title: Timmy Larsson, ”Rektorers tal om ledarskap i skola –  som 
konstruktion och diskurs” (Principals’ speech  about leadership in school – seen as a 
construction and discourse .) 

The aim of my study is to investigate how three principals’ construct their 
leadership in the way they speak about it. 

The empirical data of this study is provided by interviews with three 
principals’ working in three different compulsory schools in Stockholm, one 
municipal school, and two independent schools. 

With theoretical perspectives from Michel Foucault and his discourse 
analysis, Jürgen Habermas and his theory of communicative action, and with 
influences from Ludwig Wittgenstein’s “language games”, this study discuss 
how these three heads present their real (professional) life, how metaphors and 
different perspectives are used when they talk about their work and mission. 

The result of this work suggests that “local discourses” develop different 
kinds of practice based theories of leadership; figures of thinking and 
conceptions about leadership, that explain, guide and construct the meaning of 
being a principal. 

These “local discourses” or local practice based theories, are not as expected 
guided by technical rationality or by formulated objectives, on the contrary they 
seem to be characterized by their variations of meaning and diversified 
direction of will. 

Keywords: School heads, principals, discourse, leadership, communicative 
action, action of speech 

Nyckelord: Skolledare, rektorer, diskurs, ledarskap, kommunikativt hand-
lande, talhandling 
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FÖRORD 

 
De konstaterande orden skrämmer mig ibland, i vissa sammanhang. Det måste 
kunna vara på något annat sätt, sett ur en annan synvinkel eller med andra 
ögon. Ett kritiskt förhållningssätt kan upplevas som besvärande, motsträvigt 
och präglat av misstänksamhet. För egen del tror jag det är ett viktigt inslag i 
min kunskapsprocess, vad jag än försöker lära mig, en slags grundhållning.  

De perspektiv jag valt som styrande för den här studien, innebär ett 
ifrågasättande, ett vändande och ett sökande efter strömningar som flödar i det 
talade ordet, men även efter det som kanske är frånvarande. Det handlar om att 
betrakta delar; dekonstruktion, om att se hur dessa sätts samman; konstruktion 
och om att sätta samman det man studerat på nytt i uppsatsform; rekonstruk-
tion. Resultatet blir på så sätt en annan konstruktion än den som förmedlats 
mig i intervjuform. Mina associationsbanor leder till barndomens sommar-
stugeområde och farmors sommarstuga, den står fortfarande kvar, men är 
knappt igenkännlig efter alla till-, och ombyggnationer som de nya ägarna gjort.  

I uppsatsskrivandets letande efter auktoriteter som kan stödja förda 
resonemang, har den ovan framförda självmytologiska bilden, börjat spricka. 
Till sist verkar det ändå vara medhåll och förståelse som eftersöks, från någon 
inom räckhåll. De som varit inom räckhåll och som jag vill tacka är: Nina för 
genomläsningar och för respons på mina i tid och otid, osammanhängande 
prövningar av diverse påståenden. Mina trevliga handledare Anna och Laban, 
som läst, tipsat, givit förslag och som framförallt uppmuntrat mig i arbetet. 
Cecilia och Marika vill jag tacka för värdefulla synpunkter på utkasten. 

Sedan vill jag tacka de rektorer som bidragit med sin tid och sina ord, utan 
vilka den här uppsatsen inte hade blivit skriven.  
 
 
Stockholm den 26 oktober 2003, 
 
 
Timmy Larsson 
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1. INLEDNING  

 
Att tillhöra yrkeskategorin skolledare innebär att ständigt utsättas för 
granskning, ifrågasättande, krav och förväntningar från olika håll. Det är ett 
bland många yrken som stått under ett starkt förändringstryck under längre tid. 
Framförallt har kanske kraven på rektorers kommunikativa och retoriska 
förmåga ökat1. De förväntas dels tolka och förstå de olika styrdokument skol-
politiken producerar, dels förmedla och skapa gemensam förståelse för skolans 
samhällsuppdrag. Det är i skolans vardag och praktik som skolpolitik omsätts, 
men även bedrivs i konkret och praktisk mening.2 Det handlar inte längre enbart 
om att följa klara och tydliga direktiv eller regler (även om sådana finns), utan 
om att tolka, förstå och fylla viljeinriktade, värdebaserade och ideologiska 
målsättningar med ett mer konkret innehåll. 

I en sådan process blir tjänstemannens kommunikativa beredskap essentiell 
för verksamhetens inriktning och utformning. Denna beredskap eller förmåga 
kommer gissningsvis även att prägla den anda eller mentalitet i vilken 
verksamheten bedrivs. 

Min avsikt med den här studien är att analysera hur några rektorer talar om 
sitt arbete och hur de med hjälp av språket så att säga försöker greppa och 
beskriva sina arbetsuppgifter.3  

Om man inte endast ser rektorn som ett instrument för samhällelig styrning, 
eller som systemets fånge i givna strukturer med ett minimum av rörelse-
utrymme (även om närvaron av en sådan gränssättande styrning inte förnekas), 
måste det vara meningsfullt att uppmärksamma hur människan i den här 
befattningen uppfattar sitt uppdrag.  

Hur skall en sådan analys låta sig göras - kan jag utgå ifrån att det de säger är 
det samma som de tänker om sitt yrke och sina arbetsuppgifter? Eller är det 
uttryckta önskningar, ambitioner och läroplanens krav de kommer att tala om 
                                                      
1 Skolverket; Wallin, E (1997) Municio, I (1995) 
2 SOU 1997:28 Lundquist, L: ”Merparten av dagens politiska verksamhet bedrivs av 
ämbetsmän i den offentliga förvaltningen” s. 6 
3 Rapporten ingår som en delstudie i forskningsprojektet ”Skolans styrning och ledning 
som diskurs och diskursiv praktik – de ledande orden”. Projektet är finansierat av 
Vetenskapsrådet. Vetenskaplig ledare är prof. Gunnar Sundgren. 
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och göra till sina egna verbaliserade handlingsprogram? Kommer de att säga 
sådant de tror att jag vill höra för att ”klara förhöret” och visa upp sin 
medvetenhet om allt de är satta att ansvara för enligt styrdokumentens 
uppdragsformuleringar? Är detta i så fall intressant? 

Influerad av teoretiska perspektiv som benämns ”diskursanalys”, ”konstruk-
tionism” och i viss mån språkteoretisk tolkning, tänker jag närma mig det som 
sägs i mina intervjuer. Det handlar om att ”se” hur man talar om sin verklighet, 
finna metaforer och skiftande perspektiv i talandet, att resonera om dess 
möjliga betydelser för sammanhanget i texten. Det handlar lika mycket om att 
se och söka det uttalade som det uteslutna i de olika utsagorna. Att med hjälp 
av de språkliga framställningarna försöka finna ut hur positionen, uppgifterna 
och yrket konstrueras. 

Disposition 

Efter inledningen tecknas en bakgrundsbild med nedslag i aktuella frågor vad 
gäller skolledarskapet idag och svensk forskning på området, där jag vill fånga 
och kontrastera några av de sätt varpå man talar om skolledarskap. Därefter följer 
ett teoriavsnitt som bl.a. presenterar det diskursanalytiska perspektivet och som 
även tar upp Habermas indelning av sociala handlingar i teorin om det kommuni-
kativa handlandet i en slags blixtbelysning. Under rubrikerna ”syfte” och 
”metod”, som följer på varandra, klaras det förhoppningsvis ut vad jag haft för 
avsikt att ta reda på och på vilket sätt detta skall göras. Sedan redovisas 
intervjusvaren rektor, för rektor, varvade med kommentarer och analyser i 
anslutning till vissa teman. Det sjunde avsnittet utgör uppsatsens diskussions-
del, där de tre rektorernas ledarskap sätts samman i ”diskursiva tankefigurer” 
och diskuteras mer strukturerat, även inneboende motsättningar och jäm-
förelser mellan de tre ledarskapen diskuteras. Därpå följer en kortfattad 
sammanfattning med avslutande reflektioner. 
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2. Bakgrund 

”Don’t you know  

They’re talkin’ about a revolution 

It sounds like a whisper” 

Tracy Chapman 
 

E F T E R L Y S N I N G :  –  E T T  F Ö R Ä N D R A N D E  L E D A R S K A P  

Ett återkommande tema i diskussionen om skolledarskap är svårigheten att 
styra skolans inre arbete, det som sker ute på de lokala skolenheterna. I 
Skolverkets nationella kvalitetsgranskning från-98, menar man att rektorerna 
inte haft tillräckliga förutsättningar eller/och förmåga att genomdriva 
målstyrningen, att arbeta med att tolka och formulera mål för verksamheten 
och att utvärdera och följa upp resultaten. Rektorerna beskrivs ändå som 
engagerade ledare med idéer och visioner, felet är att de inte lyckas formulera 
och presentera dessa inför sin personal. Skolan styrs fortfarande av regler, 
detaljstyrning och statisk tjänstefördelning.4 För att använda ett slitet uttryck: 
Kartan stämmer tydligen inte med verkligheten.  

Ofta har det ideala pedagogiska ledarskapet framställts som en ”bestämd” del 
av skolledaryrket, där rektor bl.a. är ”synlig” genom klassrums- och lektions-
besök. Rektor för samtal med lärarna om arbetssätt och pedagogik i förhållande 
till måldokumenten. 5 Bilden av en slags tillsyns- eller överlärare rustad med ett 
övermedvetande i skolideologi och pedagogik tonar fram. I flera under-
sökningar konstateras att rektor ofta är dåligt förberedd på att agera som ledare 
för andra vuxna och att lärare inte förväntar sig en ledare för den pedagogiska 
verksamhet som är ”deras”, utan snarare en samtalande, uppmuntrande kollega 
med ett administrativt och personalvårdande ansvar.6 
Kenneth Leithwood tecknar i sin bok ”Changing leadership for changing 
times”, bilden av ett västerländskt skolsystem som genomgått en genom-
                                                      
4 Skolverket, Nationella kvalitetsgranskningar 1998 
5 Nestors genomgång av handledningslitteratur, samt Grönberg, H i Stålhammar, B 
(red) (1993) 
6 Skolverket, Ekholm m fl. /Stålhammar, B (red.) (1993) Nestor, Grönberg, Linde   
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gripande omstrukturering. I sin kritik av det instruerande ledarskapet (jmf. det 
pedagogiska ledarskapet i sv.) och i sin plädering för det transformativa 
ledarskapet, för han fram fyra anledningar till varför det förstnämnda kan gå  
i graven:  

 
1) Det finns inte längre några klara samband mellan mål och medel i det 

reformerade skolsystemet. Från att förändringsagendan på 1970 talet 
och tidigt åttiotal, varit inriktad mot införandet av viss undervisnings-
teknik, handlar det nu om betydligt mer svårfångade förändringar. Det 
går inte att finna någon tydlighet i nittiotalets reformvåg, någon klarhet 
i vad man vill åstadkomma och hur detta ska uppnås. Vad avses t.ex. 
med reformer som förespråkar; ”kritiskt tänkande” och ”kreativa 
arbetssätt” i undervisningen, och i talet om att genom ”delegation” 
stärka ”de professionellas” ställning i skolan. Allt detta som det talas 
om även här i svensk skolpolitik, utan några direkta definitioner eller 
klart utstakade vägar för att nå dit.7 

 
2) Reformer kräver såväl förändrade arbetssätt, metoder och tekniker som 

organisatoriska förändringar (”first-order- and second order changes”). 
Modeller för konstruktivt lärande eller problembaserat lärande är 
exempel på förändrade arbetssätt. Men om inte nya arbetsmetoder följs 
upp med organisatoriska förändringar, kommer de gamla organisa-
toriska strukturerna och de ”oförändrade standard procedurer som följer med 
dessa att likt vita blodceller omringa och ta död på de lovande nya arbetssätten”8. 
Den här typen av förändring fordrar ett lyhört ledarskap som strävar 
efter att utveckla en gemensam och delad vision, skapar produktiva 
arbetskulturer och som fördelar ledarskap till andra inom organisa-
tionen. Reformer har misslyckats i ensidig fokusering på den första 
ordningens metodförändringar, utan att de följts åt av nödvändiga 
organisationsförändringar. 

 
                                                      
7 Leithwood talar om reformer som syftat till att införa ”higher order thinking” och 
”creating schools” för att möta 2000 talets krav, liksom organisatoriska 
förändringsbegrepp; ”site-based management”, ”teacher empowerment” eller ”teaching 
for understanding” 
8 Leithwood, K (1999) p. 25 (min översättning) 
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3) Det direkta och pedagogiska ledarskapet har i första hand utvecklats 
för- och tillämpats i låg- och mellanstadieskolor. På högstadie- och 
gymnasieskolor, menar han att det blir det svårt att utöva ett så direkt 
operationellt ledarskap p.g.a. skolornas storlek och komplexiteten i, 
och omfattningen av de kursplaner som styr ämnesundervisningen. 

  
4) Reformer inom skolsystemet har förordat professionalisering av lärar-

kåren. Om det är lärarna som ska höja sin kompetens för att kunna 
utveckla och ta ansvar för den pedagogiska praktiken i kollegial 
samverkan, blir ett starkare och instruerande (pedagogiskt)ledarskap 
kontraproduktivt.   

 
Kritiken får det instruerande ledarskapet att framstå som ett omöjligt och 
otidsenligt projekt. Ett skolledarskap som konstrueras utifrån en syn på rektor 
som överpedagog eller pedagogisk expert, har ingen funktion att fylla i ett 
skolsystem som saknar tydligt angivna mål och metoder i kombination med att 
lärarna själva utgör kraften bakom förändring och utveckling. Att se 
ämbetsmannen; rektor, som expert9 på pedagogisk verksamhet i kraft av sin 
tidigare lärargärning och pedagogiska grundutbildning, kan i så fall också ses 
som överspelad i och med Leithwoods kritik.  

Omdanande ledarskap 

Det alternativ Leithwood för fram är det transformativa ledarskapet, 
(”transformational leadership”) vilket möjligen kan översättas och förstås som 
ett omdanande ledarskap. I hans tappning rymmer detta ledarskap åtta 
dimensioner: byggandet av en skolvision; fastställa mål för skolan; sörja för 
intellektuell stimulans; erbjuda individuellt stöd; utgöra modell för bästa praktik 
och organisationens värderingar; visa höga förväntningar på arbetsprestationer; 
skapa en produktiv skolkultur; och utveckla strukturer som stödjer delaktighet i 
beslutsfattandet på skolan. Dimensionerna preciseras och får konkret innebörd 
i redovisningen av resultaten från en av de skolor som varit föremål för 
forskarnas fallstudier. Bland annat handlar det om att arbeta fram en vision 
utan att ha bråttom, tillsammans med lärarna på skolan, att formulera 
avgränsade mål (i överensstämmelse med visionen) som alla kan ställa upp på 

                                                      
9 Lundqvist, L SOU 1997:28 
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att förverkliga under en bestämd tidsrymd. Att ge personal i uppdrag att leda 
andra i utvecklingsarbeten eller fungera som mentor. Den formelle ledaren har 
höga förväntningar på både studerande (att alla t.ex. ska gå ut med godkända 
betyg) och medarbetare, inte genom att i första hand uttala krav, utan genom att 
t.ex. fråga: ”Hur ser din femårsplan ut?”10  

Antagandet är att det här ledarskapet syftar till att ge kraft och makt åt 
medarbetarna att leda sig själva, ta större ansvar för sina arbetsuppgifter och att 
de även ser arbetet och sina uppgifter som ett personligt åtagande för att nå 
organisationens målsättningar.  
 

”This form of leadership assumes that central focus of leadership ought to be the 
commitments and capacities of organizational members. Higher levels of personal 
commitment to organizational goals and greater capacities for accomplishing 
those goals are assumed to result in extra effort and greater productivity.”11 

Lärande ledare 

I utbildningsdepartementets skrift ”Lärande ledare”, formuleras svaret på den 
nationella kvalitetsgranskningen från 1998. Inledningsvis målas en vision upp av 
framtidens skola, där elever och lärare arbetar lärande tillsammans. Arbetssätten 
är elevaktiva. Eleverna påträffas i rum där de arbetar i grupper med uppgifter, 
några sitter vid datorer och skriver, andra bearbetar sina upplevelser av ett 
studiebesök där känslor och intryck fångas i bild och text. Det är självgående 
elever som kan arbeta utan en pådrivande övervakande lärare i samma rum. 
Kommunikationen dem emellan är trevlig och nyfiken.  

Lärarna på den här skolan intar många roller, förutom att vara förmedlande 
ämnesexperter och föreläsare är de ”handledare, mentorer, examinatorer, 
utvärderare, metodutvecklare, sektorsansvariga, medmänniskor (….)”12 m.m. 

Retoriskt ställs frågan: ”Vad ligger bakom den här skolans framgång?” 

                                                      
10 Leithwood, K m. fl. (1999) p. 69 
11 Leithwood, K m. fl. (1999) p. 9 
12 Utbildningsdepartementets skriftserie rapport nr 4 (2001) s. 6 
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Skolans (fiktive?) rektor får föra expertgruppens13 talan och förklara 
hemligheten bakom framgången: Hon (eller han) beskriver ett på samma gång 
stödjande som utmanande ledarskap, där medarbetarnas föreställningar om 
lärande och undervisning står i fokus. Vilket anses som en ”svår balansgång” 
där rektor samtidigt måste inta en lärande position i förhållande till skolans 
uppdrag och sitt eget uppdrag som rektor. Det är rektor som förebild för 
medarbetarnas lärande i en lärande organisation, stadd i ständig utveckling  
som förespråkas. Ledarskapet resumeras i tre nyckelord, det ska vara ett 
”demokratiskt, lärande och kommunikativt ledarskap”.  

Det demokratiska, består i att rektor omfattar och hävdar läroplanens 
värdegrund och därmed skolans demokratiska uppdrag. Detta ska å ena sidan 
ske genom dialog och samtal, utan några givna sanningar. Samtidigt ska rektor, 
å andra sidan sätta klara gränser för åsikter och handlingar som bryter mot 
skolans värdegrund. Rektor anses behöva en egen etisk hållning som är tydlig, 
men som samtidigt är fast förankrad i läroplanens värdegrund. En demokratisk 
rektor beskrivs som en aktiv initiativtagare som sätter dagordningen för 
utvecklingsdiskussionerna, men är på samma gång lyssnande och öppen för 
andras argument och tankar i det att hon/han låter alla komma till tals.  

Det lärande ledarskapet konstrueras genom att: ”Rektor ser som sin primära 
uppgift att leda lärandet om uppdraget och därigenom bli en förebild för 
medarbetarnas ledning av elevernas lärande.”14 

I de rektorsledda samtalen och dialogerna om skolans uppdrag skall alltså en 
förebild eller modell för lärarnas ledning av elevernas lärande skapas. Ledar-
skapet syftar till en lärande organisation, där rektor och medarbetare förstår hur 
nya kunskaper och erfarenheter kan utmana och förändra traditionella 
föreställningar och arbetssätt. 

Det kommunikativa ledarskapet, så till sist, består i att rektor ”utformar och 
kommunicerar en egen ledardeklaration med sin vision om skolans utveckling.” 
En viktig förutsättning för detta är dock att kommunen ”genomsyras av en 
                                                      
13 Utbildningsdepartementets skriftserie rapport nr 4 (2001) Bakom rapporten står en 
expertgrupp med representanter från utbildningsdepartementet, Skolverket, Svenska 
kommunförbundet, de fackliga organisationernas skolledarförbund, 
Elevorganisationen, tre rektorer från gymnasium och grundskola samt två 
representanter från högskole- och universitetsvärlden förankrade i rektorsutbildning 
och skolledarforskning. Ordförande för gruppen var Nils-Erik Söderqvist, 
riksdagsledamot (s). 
14  ibid. s. 12 
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vision om vad man vill med skolan”. Meningen är att skapa en gemensam 
förståelse av vad man eftersträvar, både vad gäller skolans vision, verksam-
hetens mål, utformning och utveckling. Det här bör ske på alla nivåer, vilket 
fordrar att rektor för samtal med förvaltningsnivån, med medarbetare, föräldrar 
och elever samt de förtroendevalda. 

Utan att gå in i någon djupare analys av skriftens utsagor, rymmer de flera 
spänningar som rör makten över tanken; t.ex.. mellan att vara den receptivt 
inlyssnande ledaren och den som sätter dagordningen och tar initiativ, mellan 
öppna diskussioner och hävdandet av ett uppdrag baserat på värderingar som 
kan uppfattas som politiskt oantastligt korrekta, svåra att leva upp till, känsliga 
att diskutera. Värt att notera är även de normativa och metodföreskrivande 
inslagen om elevaktiva arbetssätt och synen på hur ledarskap ska utövas oavsett 
skolans förutsättningar i övrigt vad gäller närområde, elev- och personal-
sammansättning. Ett oproblematiserat grundantagande i rapporten är att ett 
starkt och tydligt ledarskap är en förutsättning för skolans utveckling och 
förändring i riktning mot måluppfyllelse i enlighet med nationella styr-
dokument. Ändå finns det i forskningen föga stöd för att för att det skulle råda 
några enkla, rätlinjiga samband mellan hur skolledare agerar och elevers resultat. 
Däremot har det visat sig att ledarskapet är beroende av ”sådana ramfaktorer 
som kommuntyp, skolstadium och elevernas socioekonomiska bakgrund.”15  

Det demokratiska ledarskapet ska visserligen vara öppet för diskussion och 
dialog, men inom vissa ramar och till en viss gräns. I rollen som tydlig 
förmedlare och uttolkare av skolans uppdrag, gränssättare och initiativtagare, 
blir rektor skolpolitikens ideologiska fanbärare (försedd med legitimitet från de 
förtroendevalda). Rektor agerar i förhållande till medarbetarna både som 
uppdragets exeget och exekutor. 
 
 

                                                      
15 Ekholm, M m.fl. (2000) refererar Hallinger & Heck (USA) som gått igenom 40 studier 
i vilka man ”skapade mått på skolledarskapet som oberoende variabel” och utfört 
kunskapsmätningar men även mått på social utveckling och ”andra kvaliteter” s. 91 
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N E D S L A G  I  S V E N S K  F O R S K N I N G  O M  S K O L L E D A R S K A P  

Utmana det invanda 

I Hans-Åke Scherps avhandling ”Utmanande eller utmanat ledarskap” från 
1998, återfinns de tankar som bär upp ”Lärande ledare”. 16 I sin avhandling 
undersöker Scherp ”hur lärares förändrade undervisningsmönster samvarierar 
med rektors ledarskap och den lokala organisationens utformning”. Han menar 
att skolan utgör ett kraftfält där två olika föreställningar om lärande och 
undervisning dominerar. På ena sidan en behavioristisk och kumulativ 
föreställning, där kunskap adderas, läggs till bit för bit och kan mätas i 
kvantitativa termer. Undervisning präglas av ämnesindelning och 
förmedlingspedagogik. På andra sidan ett konstruktivistiskt synsätt, där kunskap 
omstrukturerar tidigare föreställningar och tankestrukturer. Den lärande 
reviderar därmed sina uppfattningar och börjar tillämpa ett nytt sätt att tänka. 
Undervisningen präglas här av elevaktiva arbetssätt, som ”till stor del tar sin 
utgångspunkt i elevernas erfarenhetsvärld”, de förväntas även att producera 
kunskap, till skillnad från det första perspektivets konsumtion av kunskap. 

Scherp menar att ledarskapet är en viktig faktor för att förändra 
undervisningsmönster i konstruktivistisk riktning. Han skisserar två typer av 
ledarskap för att resonera om ledarstilarnas betydelse i en sådan förändrings-
process: Det ”serviceinriktade ledarskapet” kontra det ”utmanande ledar-
skapet”. I det första ser rektor som sin uppgift att ge stöd och underlätta för 
lärarna att driva sin pedagogiska praktik efter eget huvud, rektor ses ofta som 
problemlösare och fixare. Det utmanande ledarskapet, däremot ifrågasätter 
lärares sätt att bedriva undervisning och hävdar andra perspektiv utifrån 
vetenskapliga resultat eller genom att rektor formulerar visioner för verk-
samheten. Här blir skolledaren en ”troublemaker”, som tar upp problem och 
sätter igång tankeprocesser: 
 

”Påverkansmekanismen i detta ledarskap ligger i att skolledaren skapar en inre 
nödvändighet av förändring hos medarbetarna genom att ihärdigt och envist 
hjälpa medarbetarna att upptäcka egna inkongruenser i föreställningarna om  
god pedagogik.”17 

                                                      
16 Scherp, H-Å (1998) Scherp har också varit en av ledamöterna i expert-gruppen 
bakom rapporten ”Lärande ledare” 
17 a.a s. 90 syftet fr. s. 16 
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Men det kan också handla om att skapa en ”yttre nödvändighet” av förändring, 
genom att förändra den lokala organisationen, så att lärare tvingas till nya 
erfarenheter i kontrast till tidigare föreställningar. På så sätt förväntas det 
utmanande ledarskapet leda till att lärares nuorientering och snäva foku- 
sering på ämnen, tillförs fler dimensioner ”där helhet och framtidsperspektiv 
dominerar”. 

Vad innebär då ett varierat och elevaktivt arbetssätt i Scherps tappning? Och 
hur kan sådana arbetssätt, så att säga operationaliseras genom ledarskapet? Jo, 
det handlar dels om ett förändrat lärarbeteende, där läraren i större utsträckning 
blir handledare och tankeutmanare på bekostnad av ett undervisningsmönster där 
det egna ämnets logiska ordning är utgångspunkten. Det står för individualisering 
i det att undervisning bör utgå från elevens frågor, erfarenhetsvärld och 
kunskapsnivå. Ett elevaktivt arbetssätt fordrar även förändringar i en skolas 
organisation. Långa arbetspass, ämnesintegrering, grupprum och möblering 
som uppmuntrar samarbete, ämnesövergripande lärarlag med gemensamt 
arbetsrum är tecken på kongruens mellan (ett elevaktivt)arbetssätt och 
organisation. 

Fastän att Scherp i sitt resultat anger att endast 3 av 140 gymnasieskolor hade 
en organisation som stämde överens med ett elevaktivt arbetssätt, upplever 
lärarna och rektorerna att deras skolor har förändrats i denna riktning, 
rektorerna upplever en större förändring än vad lärarna gör. Avhandlingens 
resultat bekräftar antagandet att styrkan i förändringen av undervisnings-
mönstren och lärarnas föreställningar i riktning mot elevaktiva arbetssätt är 
beroende av om den dominerande ledarstilen är serviceinriktad eller 
utmanande. Båda ledarstilarna samvarierar dock med ett förändrat arbetssätt, 
men förändringarna är större på skolor med ett utmanande ledarskap. 

Förändrande ledare 

Bert Stålhammar är i sin avhandling ”Rektorsfunktionen i grundskolan Vision - 
Verklighet” 18  (som snart har tjugo år på nacken), i likhet med Scherp och 
”Lärande ledare” sysselsatt med det förändrande ledarskapet. Utifrån sin studie 
där 19 rektorer har intervjuats och skrivit dagbok om sitt arbete, utvecklas en 
teoretisk modell över ledarskapet i skolan, den s.k. ”ledningskuben”, med fem 

                                                      
18 Stålhammar, B (1984) 
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olika ledningsnivåer: En förvaltande, stabiliserande, stödjande, initierande, och en 
förändrande ledningsnivå. Principen för dessa nivåer kan enligt Stålhammar 
jämföras med andra stadieteorier, t.ex. Maslows behovstrappa, eller Kohlbergs 
socialisationsstadier. Nivåerna bygger på varandra. Det är alltså inte så lyckat att 
i chefspositionen bara agera som initierande eller förändrande ledare om man 
inte samtidigt behärskar regelsystemet, de administrativa rutinerna, eller klarar 
av att agera som en stödjande och uppmuntrande ledare. De högre nivåerna 
förutsätter att de lägre är införlivade i ledarskapet. 

Ett återkommande kriterium för den högsta nivån, den förändrande, är 
”medvetenhet”. Denna medvetenhet gäller egentligen på alla analysplan19 i 
studien; rektorer som befinner sig på den här nivån har ”klara och uttalade, ofta 
politiskt färgade värderingar. Man initierar gärna värderingsdiskussioner själv 
och deltar naturligtvis med glädje och intresse i sådana.”20 Man är solidarisk 
med läroplanens värdegrund, har genomtänkta idéer om elevernas situation i 
skolan utifrån ett engagemang och en analys av samhället. Det som är viktigt 
för den här gruppen är att åstadkomma förändringar så att läroplanens 
intentioner förverkligas. I likhet med Scherps utmanande rektor vill den 
förändrande rektorn ”tvinga personalen att tänka till” t.ex. genom studiecirklar 
och pedagogiska diskussioner. Däremot går han inte gärna in i klassrummen, 
lärarna ges frihet att använda de metoder de finner bäst. Istället styr man skolan 
”genom att lyfta fram målen och skapa en positiv förändringskultur i 
organisationen.”21 

Känsliga nätverk 

Perspektiven man kan finna i litteraturen ovan, bildar (ibland) grund för en 
slags handboksliknande instruktioner som hör till ett visst sätt att tala om 
ledarskap och styrning, ett top-down perspektiv som i första hand speglar 
huvudmannens, statens eller den politiska nivåns syn på ledarskapet, i en 
samhällelig politiskt styrd organisation. När Glenn Hultman i ”Spindlar i 
känsliga nätverk”, observerar och intervjuar skolledare ser han hur ledarskapet 
blir till i de ömsesidiga relationerna mellan lärare och ledaren. Både lärarna och 

                                                      
19 Stålhammar använder åtta ”analysfält”, vilka rör inställningen till/synen på: 
Värderingsfrågor, Elever, Samhället, Pedagogisk grundsyn, den egna rektorsuppgiften, 
Legitimitet, Pedagogiskt ledarskap, Förändring 
20 ibid. s. 213 
21 s. 215 
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ledaren styr genom de kontakter och de relationer de etablerar. Det är i de 
”känsliga nätverken” i mötet mellan människorna och de lojaliteter som då 
uppstår i de relationerna, som det egentliga ledarskapet utövas. Hultman säger 
sig ha ambitionen att ”ge verkligheten tolkningsföreträde”, att skildra ledarens 
arbete som det är, istället för hur det borde vara, han säger sig vilja göra 
”tvärtom”. 22 Ledarskap kan endast utövas i ett växelspel i de relationer som 
uppstår mellan olika aktörer som finns inom organisationen och i dess närhet. 
Mellan aktörerna skapas lojalitetsfält, i vilka;  

 
”(...)en ledare under lång tid bygger upp stabila relationer med lärare, elever, 
föräldrar och kollegor. Dessa relationer upprätthålls via ömsesidiga förväntningar 
och detta skapar lojaliteter (...) bindningar till olika omgivningsfaktorer.”23 

 
De arbetsuppgifter som i andra perspektiv kan anses som serviceinriktade eller 
t.o.m. triviala och ovidkommande för uppdraget, blir meningsfulla om man ser 
dem som insatser i ett socialt spel där tjänster ger utdelning i form av framtida 
gentjänster. 

En klämd roll i en emotionell praktik 

Lars Svedbergs avhandling ”Rektorsrollen”, analyserar rektorers arbete ur ett 
socialpsykologiskt perspektiv. Utöver den formella chefspositionen är rektor 
sedd som roll, en social konstruktion. Vad det är att vara rektor – hur rollen 
utformas, avgörs i ett spänningsfält ”mellan yttre villkor och inre förut-
sättningar”, där rollen är ”knuten till samhälleliga normer, professionellt ethos, 
organisationens kultur och personbundna faktorer”24. Rollen och ledarskapet 
som rektor konstrueras i ett spänningsfyllt växelspel mellan de egna intentionerna 
och ”olika domäners meningserbjudanden och diskurser”25, exempelvis via de 
styrdokument och direktiv som produceras på olika nivåer i skolsystemet. 
Rektorer befinner sig mitt i ett korstryck, där de tvingas agera och välja mellan 
olika meningserbjudanden, olika sociala verklighetsbilder och konkurrerande 
värderingsmönster, vilket ger upphov till ett antal ledarskapsdilemman. De 
förväntas visa lojalitet uppåt mot de politiska och administrativa nivåerna i 

                                                      
22 Hultman, G (1998) s. 12 
23 ibid. s. 24 
24 Svedberg, L (2000) s. 74 
25  s. 94 (se mer om domäner och diskurser i teoridelen) 
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skolsystemets hierarkier, men även uppvisa en solidaritet inåt i sin lokala 
organisation mot personalen och samtidigt ta tillvara brukarnas, föräldrarnas 
och elevernas intressen. Dessutom är det svårt att göra detta med trovärdighet 
om man handlar mot sin övertygelse, att vara sann mot sig själv är lika viktigt. 
Även här26 ses ledarskap som;  
 

”(...)ett nät av ömsesidiga relationer (...) Det är i dessa reciproka (ömsesidiga, min 
anm.) relationer till olika intressenter som skolledningens problem och möjligheter 
blir påtagliga. (...) Ledarrollen blir med dessa utgångspunkter att betrakta som ett 
gestaltfenomen – ett socialt ackord av relationer, större än summan av delarna.”27 

 
Och det är just problemen med att hålla samman en konsistent rektorsroll i 
härbärgerandet av dess inneboende konflikter som blir det bestående intrycket i 
min läsning av Svedberg. Man är t.ex. tvungen att inför sin personal försvara 
administrativa beslut från förvaltningsnivån som försvagar ledarskapet på den 
egna skolan, för att inte betraktas som illojal uppåt, man är tvungen att arbeta 
fram diverse arbetsplaner och policydokument, som sedan inte har någon 
betydelse för arbetet på skolan. Ledarskapet utvecklas till en form av 
dubbelidentitet, där man talar olika språk i olika sammanhang, vilket också leder 
till ett dubbelarbete i och med att man måste prestera en rad aktiviteter, för att 
tillfredsställa de administrativa och politiska domänernas målstyrningsdiskurs 
och lösa en helt annan typ av arbetsuppgifter för att driva sin skola i den 
professionella domänen. Rektor drivs till att hantera sitt arbete i former som 
kan liknas vid en slags uppvisningar eller symboliska ritualer och där hon/han 
sedan tvingas förklara det som sker med hjälp av sin retoriska förmåga. Det här 
manövrerandet mellan konflikter och spänningsfält, mellan människors ibland 
orimliga förväntningar genom vilka ledaren kan få ”funktionen av ett slags 
gruppens överjag”28, de starka känslor förhållandet ledare – ledda kan ge 
upphov till; upproriska eller tillitsfulla, uppskattande eller aggressiva, leder till 
ett skolledarskap som till stor del handlar om att hantera, kontrollera och 
förtrycka känslor.  

Det är alltså enligt Svedberg, fråga om en ofta förbisedd emotionell praktik där 
hela personligheten tas i anspråk. Detta är något man i litteratur och 

                                                      
26 jmf. Hultmans lojalitetsfält 
27 Svedberg, L. s. 79 
28 Svedberg, L (2000) s. 207 
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målstyrningsdiskurs marginaliserat eller helt enkelt nonchalerat, vilket kan vara 
en möjlig förklaring till att så många förändringsprojekt går i stöpet. 
Organisatoriska förändringar kan många gånger uppfattas som ett allvarligt hot 
mot stabilitet och uppbyggda relationer, mot etablerade roller och identiteter. 
Inför hotet av sådana förändringar intar människor försvarsställningar och 
försöker skydda det de byggt upp.  

Det jag finner intresseväckande med tanke på min egen undersökning, är 
skillnaden i hur man talar om ledarskapet antingen i termer av det önskvärda och 
efterlängtade förändrande eller utvecklande ledarskapet, vilket förväntas ha kraft att 
påverka den pedagogiska praktiken i viss riktning. Eller om ett inbäddat, 
relationellt bundet ledarskap, där rationell strävan efter måluppfyllelse och de 
normativa förbättringsförslagen tycks ha blivit avlösta av sociala, kulturella och 
relationsbundna beroendeprocesser (som inte går att göra så mycket åt – eller 
anses så väldigt komplicerade att inga reformer rår på dem).  

I sökandet efter betydelse och mening i nyckelbegrepp såsom; ”utmanande”, 
”elevaktivt”, ”vision”, ”elevernas egna erfarenheter”, eller när ledarskapet förses med 
attributen; ”stödjande”, ”aktivt” och ”initierande”, är det som om man angav 
kännetecknen på någon sorts flyktig gas, instabil och svävande svår att 
avgränsa. Det svårstyrda och problematiska med de här begreppen, är att deras 
inverkan på praktiker är svår att förutse. Att de på en och samma gång kan 
utveckla en expansiv styrka och en förlamande passivitet, beroende på var, av 
vem och i vilket sammanhang de används. Styrka och aktivitet, i det att de utgör 
en lockelse, att de söker sin definition och konkreta innebörd, försvaga och 
passivisera genom att de kan uppfattas som skolpolitisk retorik och visserligen 
beteckna något som alla vill ha, men på olika sätt. Någon mening eller betydelse 
om än bara i temporär bemärkelse, måste sökas i situationen bland människor 
som är involverade i praktisk verksamhet. Jag ser t.ex. framför mig många olika 
typer av elevarbeten som kan betraktas som elevaktiva, men utan någon 
tankeutmaning. Jag ser arbetssätt som till sin form är förmedlande och 
föreläsande, men samtidigt strukturerande och tankegenererande. Jag ser 
exempel på ledarskap som kan vara utmanande just i kraft av att de även 
avlastar och ger service. Vad menas med ”vision” och vilka betydelser av 
begreppet är möjliga respektive otänkbara i en viss kontext – för att visionen 
inte ska bli helt verklighetsfrämmande? 
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”Med visioner menar jag den uppfattning om ett framtida samhälle som besjälar 
vårt praktiska handlande, ett samhälle där en anständig människa kan tänka sig att 
leva. Med mål menar jag de val och uppgifter som finns inom räckhåll, sådant  
vi på ett eller annat sätt kan uppnå, ledda av en vision som kan vara avlägsen  
och oklar.”29 
 
”Ett av de mest effektiva sätten för en ledare att tolka verkligheten är att sålla 
fram och sprida en vision – en övertygande och hoppfull bild av framtiden. En 
vision måste ta sig an både nuets utmaningar och framtidens förhoppningar.”30 

 
Om visionen ska kunna ”besjäla ett praktiskt handlande” och ta sin 
utgångspunkt i det som är nu för att visa på en möjlig framtid, krävs alltså en 
analys av den miljö och det sammanhang man befinner sig i. Vilken verkan får i 
så fall de normativa och föreskrivande raster vad gäller ledarskap eller 
arbetssätt, kommandes från forskningsvärlden eller statliga expertgrupper? Hur 
uppfattas t.ex. den vision som återfinns i ”Ledande lärare” på en skola där 
majoriteten av eleverna har ett annat modersmål och föräldrar med erfarenheter 
från en helt annan skolkultur? Den kanadensiske skolforskaren Kenneth 
Leithwood varnar för idealistiska och alltför allmängiltiga visioner, formulerade 
av byråkratiska skäl, illa anpassade för den lokala kontexten.  
 

”Too often official vision and goal statements are viewed by staffs as bureaucratic 
necessities of no direct consequence for their immediate work. Only when the 
purposes of the school and the internalized professional purposes of individual 
staff members are one and the same is there much chance of realizing the 
school’s purposes.”31 

 
För att målbeskrivningar och visioner ska kunna ha en chans att bli verknings-
fulla och få rollen av det ledande ljuset i tunneln och utgöra en mental bild av 
ansträngningens seger, måste de få gestaltas på olika sätt, utifrån organisatio-
nens lokala förutsättningar. Kan skolsystemets domäner tillåta en sådan 
artrikedom – parallellt med vakthållandet om en likvärdig skola och vågar den 
enskilda skolan låta den lokala verkligheten utgöra grunden för verkligheten – 
utan att alltför ängsligt snegla på var man bör hålla sig för att vara såväl 
konkurrenskraftig som politiskt korrekt? 
                                                      
29 Chomsky, N (1999) s. 94 
30 Bolman & Deal (1997) s. 357 
31 Leithwood, K (1999) p. 60 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 
 

”diskur´s  –en,  -er  samtal, samspråk; 
dispyt; pl.: prat hit o. dit.  
diskursiv  fil.: successivt fortskridande från 
led till led, från ett innehåll till ett annat  d.  
uppfattning (mots.: intuitiv)”32 

D I S K U R S A N A L Y S  

Om ordet diskurs betyder samtal33, varför inte istället kort och gott säga  
att man gör en ”samtalsanalys” och på så sätt undvika ett begrepp med en 
något pretentiös klangbotten? Det är en fråga jag ställt mig när jag funderat  
på hur mitt material ska bearbetas. Samtalsanalys är dock något annat än vad  
jag vill genomföra, då den typen av analys inriktas på samtalets struktur  
mellan människor, vad gäller turordning, vem som inleder och avslutar, vem 
som kan avbryta och tala i mun på någon annan, vem som rättar och byter 
samtalsämne.34  

Diskursanalysen är inte någon lättfångad teori som entydigt går att begripa 
och definiera i ett par meningar. DA har tagit olika inriktningar och fått  
flera uttolkare inom olika vetenskapliga discipliner. Gemensamt för de fram-
ställningar jag läst om DA, är att författarna refererar till filosofen och 
historikern Michel Foucaults (1926-1984) användning av begreppet ”diskurs”  
(i studier av vansinne och normalitet), och att de i sina försök till tolkningar på 
ett eller annat sätt uttrycker svårigheter att uttyda vad Foucault egentligen 
menade och hur hans teoretiska tänkande kan omsättas i strukturerad metod. 

 
Ett försök måste ändå göras att beskriva den teori och de teoretiska begrepp jag 
avser att använda i min studie av rektorers tal om sitt yrkesutövande. 

                                                      
32 Illustrerad svensk ordbok, Natur och Kultur (1964) 
33 Sv. Akademiens ordlista 
34 Månsson, P (red) 1998, s. 96-97 
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Kanske är det just begreppet ”diskursiv”, som kan motivera användningen av 
diskursanalys.. Diskursiv innebär ett analysarbete, där text eller tal om ett visst 
ämne studeras, del för del eller ”från led till led”, frågan är om det finns någon 
sammansatt helhet, enligt det här sättet att tänka: 

 
”En diskursiv process är då en process där forskaren steg för steg utforskar ett 
objekt eller resonemang och når insikt om helheten genom att först förstå 
delarna.”35  
 

Skriver Sophia Lövgren från filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet i 
sin rapport ”Diskurs och diskursanalys” 

Det låter som en atomistisk och fragmentiserad kunskapsuppfattning, men 
jag är inte riktigt säker på att det är så man ska förstå det. Enligt Lövgrens 
tolkning av Foucault består diskurser av en ”…grupp utsagor om något som 
bildar en diskursiv formation.” Och att de här formationerna (av språket, sättet 
att tala om något eller såsom det uttrycks texter) påverkar och reglerar vårt sätt 
som individer att leva och se på samhället, vårt sätt att använda oss av och 
forma begrepp, teorier osv. I en diskursanalys fokuseras språket, text, tal och 
samtal i olika sociala och (specifika) kulturella sammanhang, där grupper 
indelas, kategoriseras och benämns.36  

I ”Vetandets arkeologi” för Foucault ett prövande och hypotesgenererande 
resonemang kring vad en ”diskursiv formation” egentligen betecknar och vilka 
”bildningsregler” som styr uppbyggnaden av en sådan formation. Kan t.ex. allt 
som är sagt om vansinne, föras samman till en diskursiv formation och utgöra 
grund för analys? En sådan ansats ter sig vid första anblicken ohållbar, eftersom 
man talar om vansinne utifrån skilda utgångspunkter, på så många olika sätt 
inom olika fält och i olika tider. Medicinen talar om en sorts vansinne, emedan 
domstolar och polis talar om ett annat, liksom variationerna över tid är 
avgrundsdjupa. Begreppet har så många betydelser att det inte alls är samma 
vansinne eller samma sinnessjuka man talar om. Det tycks uppstå ett behov av 
avgränsning och individualisering av de utsagor som formeras kring ett visst 
tema; eller beskriver ett objekt; som söker fylla begrepp (t.ex. ledarskap eller 
vansinne) med visst innehåll. Men det är samtidigt spridningen, de olika 
betydelserna, förvandlingarna och tomrummen (lakuner) mellan utsagor som rör 
                                                      
35 Lövgren (1999) s. 10 
36 a.a  
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samma tema, samma begrepp eller samma objektivitetsområde som intresserar 
Foucault. 

 
”För den händelse ett sådant spridningssystem kan beskrivas mellan ett visst antal 
utsagor, för den händelse en regelbundenhet (en ordning, korrelationer, 
positioner, fungerande, förvandlingar) kan definieras mellan objekten, de olika 
typerna av utsagor, de tematiska valen, skall vi komma överens om att säga att vi 
har att göra med en diskursiv formation (...)”37 
 

Det här sättet att indela utsagor motiveras med att man på så sätt undviker ord 
som vetenskap, ideologi, teori och objektivitetsområde, som anses ”belastade” och 
”inadekvata” i ett sammanhang där man söker kartlägga ”valmöjligheternas 
spridning”, ”lämna plats åt oförenliga intressen och tillåta olika partier att 
utspelas med en och samma uppsättning av bestämda begrepp”. Det är alltså 
inte någon slags hegemoni, de dominerande eller underliggande strömningarna 
eller idéerna som söks, utan det spretiga, disparata och motsägelsefulla som drar 
isär och splittrar upp alla anspråk på enhetliga beskrivningar. 

Skiljer sig från hermeneutik 

Därför undersöks inte huruvida människor tänker det de säger via sitt sätt att 
tala, skriva eller uttrycka sig enligt samtalsordningen - diskursen. Det är här 
diskursanalys skiljer sig från t.ex. hermeneutiska undersökningar som söker en 
inre sann kärna eller mening bakom uttrycken, en helhet som upphäver 
delarnas motsägelser38, eller traditionellt positivistiskt influerade intervju-
metoder som i den optimala intervjusituationen, söker eliminera varje tänkbart 
missförstånd och all yttre påverkan som kan leda till tendentiösa svar. Foucaults 
benämning på sin form av diskursanalys är: (Vetandets) ”Arkeologi”39. I dess 
principer slås bl. a. följande fast: 

 
”Arkeologin försöker inte definiera de tankar, föreställningar, bilder, teman och 
de fixa idéer som döljs eller uppenbaras av framställningarna, utan fram-
ställningarna själva i sin egenskap av praktiker underkastade vissa regler. Dess 

                                                      
37 Foucault, M (1972) s. 45-46 
38 Alvesson & Sköldberg (1994) 
39 Foucault, M (1972) s. 153 ”som jag på skämt och kanske en aning för högtidligt har 
kallat ”arkeologi” 
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uppgift är (...)att hela tiden följa framställningarnas skarpa konturer och ytterligare 
understryka dem.”40 
 

Foucault menar att hans ”arkeologi” inte försöker rekonstruera vad människor 
kan ha tänkt, deras egentliga vilja eller avsikter inte heller deras upplevelser eller 
önskningar då de uttalade sig. Analysen gör på så sätt inte några anspråk på att 
”utplåna sig själv i en tvetydig, ödmjuk läsning” i det att den låter ursprunget 
eller upphovsmannen tala eller ”återuppstå i hela sin renhet”. Det handlar 
istället om en omskriven berättelse:  

 
”det vill säga en regelbunden omvandling av det som redan skrivits, under 
bevarande av exterioritetens form. Den är inte en återgång till själva ursprungets 
hemlighet; den är en systematisk beskrivning av en framställning som objekt.”41 

Språket konstruerar och tolkar 

Texten/språket som utgör diskursen inom sin speciella domän, beskriver, tolkar 
och konstruerar eller lite drastiskt uttryckt; t.o.m. skapar världen. De språkliga 
diskurserna beskriver eller förmedlar en verklighet, sann för dem inom det 
sociala eller kulturella området. För att exemplifiera; i socialvården där det finns 
socialsekreterare och klienter, formas en viss samtalsordning, sätt att tala om sin 
verksamhet om och med klienterna. Det diskursiva kunskapsintresset blir i det 
här sammanhanget, att studera hur både rollerna eller kategorierna; klient – 
socialsekreterare, samt relationen dem emellan, skapas, bibehålls, återskapas och 
eventuellt förskjuts eller utvecklas i mötet, genom att t.ex. granska de samtal 
som förs dem emellan, talandet om varandra och de texter relationen kan ge 
upphov till. 

Börjesson har ett belysande resonemang om sättet att rikta fokus i forskning 
med den här inriktningen, i ett fiktivt exempel på en studie som först vill 
undersöka hur barn med Aspberger-diagnos kommunicerar med vuxna. Här 
stöter man på problem, då man obekymrat utgår ifrån att själva diagnosen;  

 
”(…)den diskursivt styrda föreställningen om Aspberger(…)förväntas förklara en 
del av de empiriska mönster som man kanske kommer att se. Den redan 

                                                      
40 ibid. s. 157 
41 ibid. s. 158 
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inringade kategorin, med alla sina kulturella och moraliska implikationer, kommer 
i så fall att fungera styrande för studentens blick.”42 
 

I och med utgångspunkten, antagandet att: Aspbergers syndrom innebär att 
man har svårigheter med kommunikationen, nu ska vi se vad som händer i 
kommunikationen och vilka svårigheter som finns när vuxna och barn 
kommunicerar, kommer man förmodligen att bevisa sina resultat med ett 
cirkelresonemang. Då alla andra tänkbara orsaksförklaringar till varför 
kommunikationen ser ut som den gör tenderar att hamna i bakgrunden.  

Istället menar Börjesson att man kan välja en ansats som når den 
samtalsordning eller diskurs ”(…)som styr förutsättningarna för talet om 
Aspbergers, inklusive dess olika tolkningsmöjligheter, dess variationer och det 
eventuellt nyskapande i interaktionen i skolan.”43 

Om jag ska försöka mig på en reflekterande läsning av detta för att förstå hur 
undersökningen skulle kunna förändras i en diskursanalytisk riktning, borde 
frågor ställas om hur kommunikationen bedrivs där en del får och tar plats medan 
andra anses avvika. Hur och i vilka sammanhang diagnosen förs på tal – vilka problem 
/möjligheter ser t.ex. de vuxna i skolan? I vilka situationer anses diagnosen vara 
intressant resp. ointressant att föra fram som förklaringar till vissa problem? Hur 
samtalar man om fenomenet Aspberger, i vilket sammanhang och vem gör det, 
vilka aktörer är inbegripna, vilka är det inte. 

Även Svedberg använder sig av diskursbegreppet och specificerar det för sin 
studie som ett:  

 
”(…) speciellt sammanhållande tankesystem som är relaterat till en viss praktik. 
Den utgörs av tankar och begrepp som vävs samman och bildar meningsbärande 
helheter, och är inte sällan gestaltad i olika former av maktrelationer. Här finns 
mer eller mindre explicita regler om vad som får sägas, vem som får tala och vad 
som anses vara sant. Det är i text och samtal, kommunikation i ett socialt 
sammanhang som mening förhandlas och formuleras: `Meaning is located in 
ongoing discourses`”44 
 

Han menar att talandet och skrivandet, språket som hör till en viss praktik eller 
verksamhetsområde inte på något sätt är neutralt från vissa underliggande 
                                                      
42 Börjesson (2003) s. 172-173 
43 ibid.  
44 Svedberg (2000) s 174 
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värden och värderingar. Det – språket, förmedlar istället en (sin?) berättelse om 
praktikens meningsskapande och relativa sanningar, verklighetsbeskrivningar. 
Språkandet/samtalandet om sammanhanget i vilken diskursen verkar görs 
gemensam i ett (internt) samspråk. 

Verklighetsflykt? 

Postmodernism och konstruktionism har blivit beskylld för att enbart ägna sig 
åt språkliga konstruktioner och dekonstruktioner, som om allt ”bara fanns i 
betraktarens öga” utan någon motsvarighet i den materiella, verkliga världen 
och att därmed vetenskaplighet, i meningen att söka objektivitet och sanning 
helt gått förlorad. 

 
”Att inta en postmodern teoretisk position innebär att man förnekar att det 
existerar någon fundamental kunskap, med hänvisning till att det inte finns någon 
social realitet som är tillgänglig för kunskap utanför språket, bilderna och 
diskursen.”45 

 
Andy Hargreaves menar att man med en sådan teoretisk position motsäger sig 
själv i förkastandet av det förnuft man själv måste använda sig av i ett teoretiskt 
analysarbete. Detta ”(...)är inte bara praktiskt ofruktbart utan också filosofiskt 
inkonsekvent.” 
 
Man har även tvingats bemöta anklagelser om att förringa betydelsen av 
faktiska sociala förhållanden som att arbetslöshet är en påtaglig social verklighet 
för den arbetslöse, och hur blir det med fattigdom och svält, är det förhållanden 
konstruerade av språket? Börjesson menar att kritiken är ytlig, perspektivet står 
inte för en naiv realism där verkligheten skapas godtyckligt. Diskursanalysfältet, 
som visserligen är besläktat med de kritiserade perspektiven ovan, utmärks 
istället av regelbundenheter med intresset riktat mot de villkor och förut-
sättningar utsagor säger något om, menar han. Samtidigt som han håller för 
givet att språket både konstituerar och konstruerar (vår perception eller 
uppfattning om) den materiella omvärlden och vår subjektivitet. 46 Fairclough 
kritiserar Foucault för just den här överbetoningen av diskursens (sedd som 

                                                      
45 Hargreaves (1994) s. 53 
46 Börjesson, M (2003) som menar att: ”Språket är inte ett uttryck för subjektiviteten, 
istället är språket det som konstituerar subjektiviteten” s. 104 
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språk och handling som formar diskursiv praktik) konstituerande och konstrue-
rande effekter och vill istället se det som ett dialektiskt förhållande, där 
diskursens praktik är beroende av dess möte med en verklighet och sociala sub-
jektiva varelser som så att säga redan är konstituerade (”preconstituted reality”). 

 
”While I accept that both objects and social subjects are shaped by discursive 
practises, I would wish to insist that these practices are constrained by the fact 
that they inevitably take place within a constituted, material reality, with 
preconstituted objects and preconstituted social subjects. The constitutive 
processes of discourse ought therefore to be seen in dialectic, in which the impact 
of discursive practice depends upon how it interacts with the preconstituted 
reality.”47 
 

Det är en väsentlig skillnad i approach om vårt sätt att använda språket 
betraktas som ett uttryck för omvärldsuppfattning och verklighet, eller att se 
språket som ett konstruerande verktyg som formar och konstituerar vår 
subjektivitet och omvärldsuppfattning. Det förstnämnda kännetecknar en s k 
realistisk uppfattning, medan det andra innebär att man intar en 
konstruktionistisk syn på vetenskap och kunnande. Fairclough tycks vilja 
upphäva den här motsättningen genom att betona både och; diskurs refererar 
till redan konstituerade objekt, men ger dem även innebörd och mening. Det 
finns både ett refererande till något redan existerande och ett aktivt skapande 
som konstituerar och omformar verkligheten.48 

Såsom jag förstår och kommer att använda mig av de diskursanalytiska 
verktygen, ifrågasätts inte en social och materiell verklighet eller bas (för att tala med 
Asplund-Svedberg, nedan), däremot versionerna – skildringarna av den och de 
handlingsmönster och de maktrelationer, dessa ger upphov till. Språket konstruerar 
och systematiserar tänkandet, det får på så sätt både funktionen av verktyg och 
reglar (ibland illa tillsågade) i en byggnation som emellanåt saknar en (medveten) 
tydlig ritning. När det gäller frågan om individen som subjekt med subjektiva 
föreställningar - är perspektivet i den här uppsatsen att subjektivitet och s k 
subjektiva uppfattningar konstrueras och ordnas i språket, men inte helt och hållet av 
språket.  

                                                      
47 Fairclough, N (1992) p. 60 
48 ibid. 
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Om subjektivitet innefattar; individens medvetna och omedvetna tankar, 
känslor och varseblivning, individens insikt om sig själv och omvärlds-
uppfattning49, torde subjektivitet kunna ses som interagerande med språket och 
dess diskurser och inte enbart som konstituerat av språkiga konventioner. Att 
däremot betrakta individuell subjektivitet som något konstant, emanerande ur 
en oföränderlig kärna utifrån vilken åsikter och förhållningssätt – manifesteras 
genom språk och handlingar ligger inte i linje med mitt perspektiv. Tvärtom 
kan subjektiviteten ses som föränderlig, under inflytande av olika diskurser, vars 
framställningar skildrar problem och fenomen på olika sätt. En del fram-
ställningar kan vara starkare än andra och dominerande under längre tid. 
Alvesson menar att dessa kan stabilisera individens subjektivitet, men närvaron 
av en mångfald av diskurser i människors liv, vilket ofta är fallet, gynnar 
förekomsten av fluktuerande subjektiviteter. På så sätt blir subjektiviteten både 
tvetydig och instabil – en process snarare än en fast struktur. 50 Samtidigt är det 
inte själva subjektet, i meningen personen –vars medvetande som talar, inte 
formuleringens upphovsman som är intressant i analysen, utan det är positionen 
som är föremål för granskning, dels ur vilken samhällelig/professionell makt- 
eller myndighetsposition subjektet talar, och dels de olika tänkbara respektive 
uteslutna positioneringar som intas av individer under vissa betingelser.51 

Diskursens påverkan 

Även om det inte ligger inom den här studiens ramar kan jag inte låta bli att 
fundera på t.ex. målstyrningsdiskursens betydelse för praktiken i pedagogisk 
verksamhet. Har den relativt kraftfulla diskursen egentligen förändrat skolans 
praktik, hur i så fall och på vilka nivåer? Har målstyrningsdiskursen påverkat 
rektorers tal och förståelse av sin verksamhet har de införlivat denna diskurs i 
konstruktionen av sitt ledarskap? Det kan vara en fråga som ligger inom 
ramen…, men framförallt kanske det handlar om hur rektorerna skapar en typ 
av diskurs om sitt ledarskap och vad de fyller tankefigurer som ”pedagogiskt 
ledarskap”, ”ledarskap i skola” med, vilket innehåll dessa bärande begrepp ges. 
Men även hur de konstruerar sin funktion och sina arbetsuppgifter utifrån sitt 
sätt att tala om sin verksamhet, sin kompetens och om sin personal.  

                                                      
49 Alvesson, M (2002) 
50 Alvesson, M (2002) 
51 Foucault, M (1972)  
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Metaforer 

En ordagrann tolkning av språket begränsar möjligheten till förståelse. Språket 
är fullt med bilder, i form av metaforer. Det är bara att titta tillbaka på texten 
ovan där det talas om diskursers ”produktivitet”, ”aktör” och ”drivkrafter”.  

Man kan se metaforer som aspektseende, att man ser något som något annat. 
En organisation kan ses som, eller liknas vid ett maskineri eller som en 
organism. Här väljer man om man vill se en tingest eller som något levande. 
Om man vill se politik som ett spel eller som marknadsföring. Likna skolan vid 
en fabrik eller ett fängelse etc. Här är det risk att blanda samman metaforer med 
liknelser: om man säger att skolan är som ett fängelse har man uttryckligen liknat 
det vid ett sådant och klart deklarerat sin tankeöverföring. Betydelsen av 
metaforer för både tänkandet och handlandet lyfts fram i litteraturen, Bolman 
och Deal menar att:  

 
”Metaforer komprimerar komplicerade frågor till begripliga bilder som påverkar 
våra attityder, värderingar och handlingar. En prefekt som betraktar sin institution 
som fabrik, kommer att handla annorlunda än en som uppfattar institutionen som 
ett hantverkargille eller som ett köpcenter.”52 
 

Bergström och Boréus skriver: 
 
”Vårt begreppssystem, som påverkar både hur vi tänker och faktiskt handlar är 
metaforiskt till sin natur. (min kursivering) Detta gör också att metaforer inte bara 
är ytliga språkfenomen. De är viktiga därför att de säger någonting om mer 
grundläggande sätt att uppfatta världen i en viss språkgemenskap. Har man 
accepterat en bestämd metafor har man också accepterat ett visst sätt att förstå 
t.ex. ett samhällsfenomen.”53 

 
Det kanske inte ska dras för stora växlar på metaforers meningsbärande kraft 
för uppfattningen eller medvetandets konstruerande av omvärlden. Precis som 
det talas om underliggande ”rotmetaforer”, för hela vetenskaper, (förgivet tagna 
utan att de så ofta ifrågasätts – förmodar jag) t.ex. organism, mekanism, språk, 
drama och spel inom sociologin,54finns det kanske en uppsättning av en sorts 
”standard-metaforer”, man liksom drar till med eller fyller ut sitt ordförråd 
                                                      
52 Bolman & Deal (1997) s. 265 
53 Bergström & Boreus (2000) s. 182 
54 Alvesson, M & Sköldberg, K (1994) 
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med. Jag tänker då på det ofta förekommande ”grus i maskineriet”. Bergström 
och Boréus skriver om metaforiska uttryck som ”att arbeta i motvind”, eller ”segla 
i medvind”. 

Jag tror att man måste underbygga analyser och slutsatser gjorda utifrån 
metaforer med vad som sägs eller/och görs i övrigt i sammanhanget, att se 
deras kontextberoende. Det kan vara belysande och kanske ha ett förklarande 
värde att spegla motsatsförhållanden mellan metafor och andra ställnings-
taganden i en utsaga. Hur kan t.ex. metaforen ”maskineri” representera skolans 
organisation om man samtidigt betonar samråd och öppet beslutsfattande. Ska 
man se det som att maskinen tuffar på oavsett vad som händer, vilka beslut 
man än tar eller tas helt enkelt besluten över ”maskinen” som sedan utför det 
man bestämt? Eller kanske än mer intressant: om det hamnat grus i maskineriet, 
vad symboliserar ”gruset”? Att vrida och vända på betydelser, att kontrastera 
olika ståndpunkter och möjliga innebörder i uttalanden mot varandra 
ifrågasätter perspektiv som söker enhet, konsistens och en sann inre kärna i det 
som studeras.  

 
”Också själva kunskapen om berättelserna, som något som försöker förstå och 
artikulera de ‛narrativa enheter’ som sägs utgöra människors liv, har utsatts för 
våldsam kritik, baserad på att människors liv och livshistorier lika mycket 
kännetecknas av inkonsekvenser, motsägelser och fragmentering som av enhet.”55  
 

Olika beskrivningar av samma händelse kan göras av en och samma person, 
beroende på vem han/hon talar med eller själva situationen. Ett eget exempel 
är mina olika svar på frågan varför jag blev lärare där jag varje gång jag får 
frågan, undrar hur många versioner jag berättat. Det handlar inte om falska eller 
sanna versioner utan om vad man betonar för just den personen, vid just den 
tidpunkten. 

 
”When people tell their life stories, they reaffirm them, modify them, and create 
new ones. It is likely that people are constructing a number of narratives as they 
are positioned in different discourses. Each story will be positioned and presented 
from the perspective of someone with certain intentions at a specific moment in 

                                                      
55 Hargreaves (1998) s. 72 
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historical time. And it is situated in expectations about who could be in the 
audience.”56 

Favorituttryck - eller konstruerande uttryck? 

Det är inte de vardagliga uttrycken eller de alldagliga metaforerna jag varit ute 
efter att genomlysa i uppsatsen. Det är snarare de mer specifika som etiketterar 
fenomen som ledarskap och ledningsarbete. Ord som sätts in istället för yrke 
eller titel. Orden eller begreppen står inte för sig själva, någon klar definition 
kan inte nås enbart genom att slå i en ordbok. Ett kritiskt utforskande av 
språket, kräver att vi räknar med sammanhanget och tar hänsyn till de språkliga 
konventioner och regler som bäddar in betydelser, menar Møller & Spindler 
med referens till Wittgenstein. 57 Sammanhang eller kontext tolkar jag här som 
situation och social miljö, men även hur utsagor med begrepp kombineras och 
sätts samman och på så sätt får olika betydelser. Det går alltså inte att ställa sig 
utanför språket och betrakta lösryckta brottstycken av det, se utsagor som 
isolerade enheter, färdiga att låsas upp med grammatikens eller vetenskaps-
disciplinens teoretiska nycklar.  

S P R Å K S P E L  

”Tänk dig ett språkspel, där B på A:s fråga direkt uppger antalet plattor (...) som 
ligger där eller där. – En sådan rapport kunde alltså lyda: ”Fem plattor.” Vad är 
nu skillnaden mellan rapporten eller påståendet: ”Fem plattor” och befallningen 
”Fem plattor!”? – Jo den roll som uttalandet av orden har i språkspelet.”58 
 

Någon kan nu invända att det hörs på tonfallet, eller syns på minspelet vad som 
avses och det kan vara riktigt men tonfallet kan även vara detsamma och en 
befallning eller rapport kan uttalas med så många olika tonfall och med så 
många olika miner, skillnaden menar Wittgenstein ligger i användningen, hur 
orden används i språkspelet. Huruvida ”Fem plattor” är att betrakta som en 
uppmaning, befallning, fråga eller ett konstaterande kan endast avgöras utifrån 
det språkspel som aktiveras i den aktuella situationen. 

                                                      
56 Møller, J & Spindler, J (2003) i ”Change Transformations in Education” Change vol. 5,  
no. 2, November 2002 p. 70-91 
57 Møller, J & Spindler 
58 Wittgenstein, L (1992) s. 19 
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Det är alltså ord och begrepp i språkliga samspel, ”språkspel” som bildar 
olika betydelser. 

 
”För en stor klass av fall, där ordet “betydelse” används – ehuru inte för 
alla sådana fall – kunde man förklara detta ord sålunda: Ett ords 
betydelse är dess användning i språket.”59 

 
De intervjuades ord i den här studien, som bygger utsagor och formationer av 
utsagor kring skilda teman, skall ses i ljuset av att en konstruerande process 
pågår, där det utsagda är en del i en argumentation för att just den konstruk-
tionen är stabil och hållbar (liksom uppsatstexten med för den delen). En 
övertygelseakt, där vi söker förståelse och bekräftelse på att det vi uttrycker är 
riktigt, eller åtminstone kan tolkas eller uppfattas på det sättet. Men, och det är 
här det diskursanalytiska förhållningssättet kommer in; huruvida uttrycken 
motsvaras dels av en materiell verklighet, fakta och reella handlingar, eller av 
äkta, genuina känslor eller tankar, lämnas för närvarande därhän, till förmån för 
en analys av talet om i den manifesta texten i det transkriberade talet. Det är i 
detta omskrivningen tar sin utgångspunkt. 

Tankefigurer 

Med stöd av socialpsykologen Johan Asplund kan man enligt Svedberg, se på 
diskursbegreppet som en överbyggnad i förhållande till en materiell bas. 
Häremellan etableras en växelverkan, diskursen kan påverka basen och tvärtom. 
Mellan nivåerna bas – överbyggnad, bildas tankefigurer, de avspeglar basala 
förhållanden men ger i sin tur upphov till samtalsordningar/diskurser. De tänks 
således inte endast avspeglande utan även produktiva, såvitt jag kan förstå. 
Genom dessa tankefigurer förstår vi basala/materiella förhållanden, men också 
tvärtom då dessa måste relateras till, säga något om och ha bäring på de 
materiella förhållandena, eller den praktik man ser.  Ett exempel på tankefigur 
är barndomsbegreppet, och att det vore svårt att tänka sig uppkomsten av diskursen 
utvecklingspsykologi, utan begreppet barndom, som i sin tur har en historisk 
materiell bas då organiseringen av liv och arbete medförde en uppdelning 
mellan barn och vuxna. Förändringarna i ”basen”; samhället, i ekonomi och 

                                                      
59 Wittgenstein, L (1992) s. 31 
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arbetsliv, i familjelivet krävde nya begrepp, nya tankefigurer så att den nya 
situationen kunde förstås. 

Vardagspraktiken, den materiella basen, antas frammana vissa yttranden som 
med tiden formar olika tankefigurer.60 Diskursen, bestående av dessa yttranden 
systematiskt ordnade i tankefigurerna legitimerar praktiken och det som görs 
där, genom den världsbild och det meningsskapande som diskursen förmedlar. 
Maktelementet blir viktigt: Vem har makt att forma detta meningsskapande i 
text, tal och berättelser, vems/vilkas berättelse meddelas oss? Vem/vilka har 
makt att identifiera problem i en verksamhets praktik och presentera lösningar 
till dessa? Här kan man tala om att synliggöra hur den som i kraft av sin 
position (den som både innehar rätten och som förväntas formulera sig t.ex. 
kring verksamhetens problem och möjligheter) använder sig av sitt ”tolknings-
företräde”, när han/hon definierar vad som anses viktigt resp. mindre viktigt i 
verksamheten, hur beslut fattas och tolkas, hur problem och lösningar på dessa 
identifieras – vilka alternativa problemformuleringar som därmed uteslutits – 
vad dessa tolkningar får för konsekvenser. 

Häri, tankefigurernas växelspel med någon slags materiell bas, kanske också 
försvaret eller skyddet mot en total relativism ligger inbäddad. 

Öhlund presenterar en figur, eller kanske snarare en modell som illustrerar 
ett bas – överbyggnads tänkande: 

 
Relationen mellan utsaga, praktik och diskurs61 
Det som sägs, uttrycks, påstås och talas – utsagorna, uttrycks i situationer, i 
vissa sammanhang som här benämns ”situativ kontext”. I undersökningens 
analys är man intresserad av sådana utsagor som består av begrepp och 
nyckelord (alternativt tankefigurer enligt resonemanget ovan), som berättar om 
fältets objekt. I Öhlunds fall söks betydelsen i nyckelordet avvikelse. Makt, moral 
och värderingar i samband med sociala ungdomsprojekt som är fältets objekt.  
Här i uppsatsen är det utsagor som berättar om och antas konstruera 
ledarskapet i skolan som utgör ”fältets objekt”. Utsagorna är relaterade till 
praktisk verksamhet, även om de inte behöver avspegla denna, åtminstone inte i 
någon slags objektiv mening, de fungerar snarare som en sorts representationer 
”(…)eller uttryck för sociala praktiker, till exempel olika metoder och 

                                                      
60 Svedberg (2000) s 175 
61 Öhlund, T (1997) s. 28 
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tekniker.”62 Öhlund menar att man alltid kan placera in sociala praktiker, 
händelser, utsagor och sociala handlingar, -uttryckta eller utförda av individer i 
olika situationer, i – ”praktikfältets historiska kontinuitet”.  

I min förståelse av Öhlunds figur, blir den historiska kontexten, det 
historiska sammanhanget en slags betydelsebärande motsvarighet till tanke-
figurernas ”kitt” eller förmedlande funktion mellan bas och överbyggnad i 
Svedbergs/Asplunds resonemang.  

Öhlund väljer att placera både diskurs och praktik som ”jämbördiga 
storheter” i basen av sin figur, som om utsagorna vore av mer flyktig natur, 
alltid beroende av tolkning i förhållande till tidigare förståelse i den historiska 
kontexten, men också alltid möjliga att härleda ner till underliggande diskurs 
och praktik. Så ser figuren ut, men det är ändå inte riktigt så han uttrycker sig, i 
en betoning av relationen, kanske växelspel hade varit mer träffande(?), slås fast 
att utsagan har stor betydelse för hur både diskurser och praktiker blir till, 
formateras och förändras över tid. Samtidigt som: ”Praktiker kan leda fram till 
nya diskurser och diskurser kan 'importeras' till nya praktikfält och på så sätt 
förändra dessa”63 

Skolsystemets domäner  

Lars Svedberg använder sig av begreppet domän i sin avhandling ”Rektorsrollen 
om skolledarskapets gestaltning”. Fyra olika domäner skisseras för utbildnings-
väsendet; den politiska, den administrativa, den professionella och klienternas 
domän. Var och en har de sitt speciella språk i form av idéer, begrepp och 
problemformuleringar. Sammanhanget de verkar i påverkar hur de förstår och 
uppfattar samhället och skolan.  

Inom den politiska domänen råder kamp mellan olika samhällsintressen och 
ideologier om makten över utbildningssystemet. Här formuleras idéer och 
viljeinriktningar som ska appellera till såväl professionella inom systemet som 
medborgare eller brukare i samhället. Beslutsprocesserna präglas av taktiska 
överväganden och kompromissande. Även om man har olika ideologiska och 
principiella åsikter inom domänen, råder en gemensam förståelse av hur det 
politiska spelet eller systemet fungerar, vad som är möjligt att göra inom detta, 
vilka spelregler man måste följa.  

                                                      
62 Öhlund (1997) s. 29 
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I den administrativa domänen, den kommunala förvaltningen med dess tjänste-
män, omvandlas de politiska intentionerna till verksamhet inom fastställda 
ekonomiska ramar. Här planeras långsiktigt så att skolor, lokaler och personal 
kan tillhandahållas. Här handlar talandet om verksamheten om något som ska 
”(…) styras, regleras, mätas och kostnadsberäknas på ett rationellt sätt.”64 Inom 
domänen diskuteras långsiktiga planer, politiska beslut tolkas och strategier 
utvecklas för att genomföra dem. Uppdrag och anvisningar kommer från den 
här nivån om hur olika handlingsplaner och verksamhetsberättelser ska 
utformas, hur verksamhetens kvalitet ska mätas, underlag för elevunderlag och 
budgettilldelning begärs in från verksamheterna etc. 

I den professionella domänen sker den praktiska pedagogiska verksamheten i 
utbildningssystemet. Här ska elever tillägna sig de kunskaper och värderingar 
som fastslagits i kursplaner och läroplanen (från den politiska domänen). Men 
inom denna domän finns även andra problem eller arbetsuppgifter att lösa; 
elever har olika behov av stöd och undervisningsmetoder, en del är 
okoncentrerade eller omotiverade eller intresserade av ”fel” saker. Eller som 
Björn Mårdén uttrycker problematiken: 

 
”Den institutionella ordningen hotas av att skolan hanterar levande människor. 
Samtidigt är de funktionella intressena dominanta, om än inte entydiga.”65  
 

Lärarna som utför arbetet i den här verkligheten, hittar egna lösningar på 
problemen och ställer krav på t.ex. mindre undervisningsgrupper, vilket anses 
vara för dyrt i den administrativa domänen. Verklighetsbilden i den profes-
sionella domänen av hur verksamheten ser ut och bör utformas skiljer sig från 
den bild som skapas i den administrativa domänen. Skillnaderna manifesteras i 
sättet att tala om verksamheten, i hur och vad för slags problem man 
identifierar, vilka lösningar man anger som möjliga. Två skilda sätt att tala om 
och uppfatta verksamheten/verkligheten formar därmed två olika slags 
diskurser. 
I klienternas domän finns så enligt Svedbergs indelning, eleverna och föräldrarna. 
Bundna till skolan genom skolplikten, skapas ett beroende-förhållande t.o.m. en 
”beroendekultur”, med förväntningar om att ”någon annan” (skolan?) ska se till 

                                                      
64 Svedberg (2000), s. 86 
65 Mårdén, B (1996) s . 38 
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att saker blir gjorda. I mötet med en ”expertkultur”, som formellt föredrar 
ärenden förstärks dessutom beroendeförhållandet ytterligare, klyftan mellan 
professionella och klienter vidgas.66 Trots att elever och föräldrar kommer från 
skilda miljöer, olika sociala positioner och har olika erfarenheter av utbildning 
och skola, konstrueras här en annan bild, förståelse av verkligheten än i de 
andra domänerna, återigen i sättet att tala om verksamheten, i vad man anser 
viktigt och i vilka problem man ser. Skolans utvecklingssamtal kan illustrera 
mötet mellan två domäner, där föräldrarna ofta talar om läxor och att deras 
barn äter skolmaten, eller där eleverna ofta tar upp sådant som hänt på rasterna, 
stölder, att toaletterna är dåligt städade eller att de undrar något om klasskassan, 
medan läraren utifrån någon slags mall förmedlar elevens ämneskunskaper, 
prestationer och sociala samspel. 

Domäntillhörighet  

Frågan är inom vilken domän rektorsrollen ska placeras? Går det att växla 
mellan dem? Svedberg betraktar rektor som ”hemlös” eller ser en möjlighet för 
rektor att välja domän; som lojal mot staten och ”demokratins värdegrund” 
formulerad i den politiska domänen, som kommunalpolitikernas och den 
administrativa förvaltningens ”förlängda arm”, som ”neutral administrativ 
chef”, (om nu inte det är samma sak?), eller som pedagogisk ledare alternativt 
”coach” för personalen, eller kanske som den främste bland jämlika 
kolleger…67 

Här blir det intressant att se vilka identiteter man själv ger sig, genom sitt sätt 
att tal om vad man gör och inte gör, vilka möjligheter och problem man ser  
i den verksamheten man bedriver, hur man förhåller sig till de professionella,  
de administrativa tjänstemännen, de politiska beslutsfattarna och de som 
verksamheten är till för eleverna och föräldrarna.  
Mats Börjesson skriver i sin bok ”Diskurser och konstruktioner – en sorts 
metodbok”, att ett vanligt sätt att börja definiera begreppet diskurs, är att ”en 
diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”. Med betoningen på: 
ett bestämt sätt. 
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”Vi kan tala om (till?) exempel identiteter: att ge sig själv eller någon annan en 
identitet innebär med nödvändighet att man talar om vad man inte är – vad 
identiteten står emot. Att ha en identitet är också ett sätt att distansera sig från ´de 
andra´.”68 
 

Det blir alltså en viktig uppgift för studien att söka de sätt de intervjuade talar 
om sin verklighet och hur de identifierar sig själva och sina handlingar i den 
praktiska vardagen. Vad anser eller vad uttrycker de att de gör som rektor? När, 
i vilka situationer och vad gör de som handlande individer – aktiva aktörer eller 
subjekt, vad uttrycks i deras utsagor efter ”- Jag…”.? 

Graden av säkerhet – modalitet 

Att påvisa graden av säkerhet i utsagor, om något framställs som objektivt, som 
fakta eller som påverkbart och beroende av människors handlingar och 
värderingar är centralt för analysen. Begreppet ”modalisering” är ett 
diskursanalytiskt begrepp för detta. Börjesson återger en ”modaliserande 
hierarki” (efter Latour & Wolgar): 

 
” X 
X är fakta 
Jag vet att X 
Min hypotes/utgångspunkt är X 
Jag tror att X  
Jag gissar/antar X 
X är möjligt”69 
 

I den världspolitiska debatten som föregick USA:s invasion av Irak fanns hela 
spektrumet av olika slags säkerhet i uttalanden. Från påståenden i stil med: 
”Irak har massförstörelsevapen”, ”jag vet eller är övertygad om att Irak har...”, 
till ”det är möjligt att Irak har massförstörelsevapen”. Eller ett påhittat exempel 
från skolans värld: ”Läsförmågan är hög på vår skola”, ett uttalande utan större 
tvekan eller några reservationer. Men vem står för uttalandet? På vilka grunder, 
hur vet man det, har man genomfört mätningar? Varför sägs detta nu och av 
den personen? Går det att granska om detta är sant?  

                                                      
68 Börjesson (2003) s. 35 
69 ibid., s. 97 
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I Foucaults bruk av modalitetsbegreppet, handlar det om att söka utsagors 
ursprung och vad som reglerar det som får utsägas, tre frågeställningar kan styra 
analysen: 

 
a) Vem är det som talar? Vem är det som innehar ämbetet och i kraft av 

detta har rätt att tala en viss sorts språk – vilken status åtnjuter 
personen i denna position? 

b) Vad är det för slags institutionell miljö som utsagorna produceras i. 
Vilka normer och vilket vetande anses som det rätta där? 

c) Hur påverkas och definieras subjektets (t.ex. läkarens) roll av den 
situation hon befinner sig i – vilka handlingsmönster och arbets-
metoder utgör normen.  

 
(Jag har svårt att riktigt se vad som skiljer frågeställningarna och innehållet i b 
från c) 

Det är även här i de olika analysnivåerna modaliteterna, som subjektets 
”skingring” eller ”splittring” kan visas genom de olika platser, olika grad av 
status och de olika positioner, som utsagornas eller framställningarnas 
upphovsman, intar eller erhåller. 

 
”När framställningen uppfattas på detta sätt är den inte ett majestätiskt framfört 
uttryck för ett subjekt som tänker, känner till och som säger det: den är tvärtom 
en mängd där subjektets splittring och diskontinuitet med sig själv kan avgöras.”70 

K R I T I S K  E L L E R  K O N S T R U K T I O N I S T I S K  D I S K U R S A N A L Y S  

Den kritiska diskursanalysen fokuserar utsagor som kan dölja den egentliga 
aktören och de intressen som kan finnas bakom en viss utsaga. I yttrandet: 
”Budgeten minskar med 3 % nästa år och en tjänst försvinner”, finns ingen 
aktör, vem har då bestämt detta och varför får det just den konsekvensen? Ska 
detta passivt konstateras och accepteras? Maktrelationer, missbruk av makt och 
dominans synas kritiskt i den här inriktningen av diskursanalys. 

Den reflexiva och konstruktionistiska diskursanalytikern söker i första hand 
reda ut i vilket sammanhang, eller genre det sagda sägs, kunde det ha sagts eller 
gjorts på ett annat sätt? I vilken genre är texten skriven eller vilka restriktioner 
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finns för den som talar ur vilken position talar han eller hon? Enligt Börjesson 
har man inte samma anspråk på avslöjande eller att dela upp vad som är sant 
eller falskt, som de kritiskt inriktade.  

 
”Man söker kritiska incidenter genom att ställa frågor om hur fenomenet annars 
skulle ha kunnat skildrats, hur samma sak skildras på andra platser, vilka 
skildringar som inte är representerade – och vad det kan betyda när det gäller 
diskursens ordning. Här fokuseras alltså snarare diskursernas produktivitet.”71 
 

Att beskriva, resonera om eller analysera i betydelsen sönderdela kanske t.o.m. 
dekonstruera det sagda eller skrivna i relation till sammanhanget i vilket det 
framställs, men även att se de bilder av verkligheten som skapas (det produktiva 
inslaget t.ex. identitetsskapandet eller vad det är att vara en ”individ”, ”elev”, 
”rektor”), låter sig inte göras utan värderingar eller egen verklighetsförankring, 
som liksom finns inbakade i yttranden vem som agerar – agentskap, 
identifiering av ansvar och drivkrafter. Börjesson kallar det moral och erkänner 
den här svårigheten, men i och med detta blir den underförstådda kritiken mot 
den kritiska diskursanalysens sanningsanspråk något motsägelsefull, eller är det 
anspråken på att finna en dold sanning och så att säga därmed avslöja ett falskt 
medvetande som anses tvivelaktigt? 

D E T  K O M M U N I K A T I V A  H A N D L A N D E T  

I teorin om det ”kommunikativa handlandet”, menar Jürgen Habermas att vi 
liksom lever och förhåller oss till tre världar, även om de går i varandra och 
egentligen inte kan åtskiljas som i tabellformen nedan. I den ”objektiva” eller 
”yttre” världen råder påtagliga sakförhållanden, i den sociala världen finns 
normer och värderingar och i den subjektiva världen finns våra känslor, 
önskningar, förhoppningar etc. 

Oavsett vad vi talar om söker vi genom språket ett samförstånd om 
betydelsen av det vi säger, med de vi kommunicerar med, enligt Habermas. För 
att kunna föra ett samtal måste deltagarna förstå språket som språk, vad som 
sägs och att de förstår de ”anspråk” som uttrycks i talet, förståelsen görs 
gemensam eller intersubjektiv.  
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”Samförstånd vilar på en gemensam övertygelse. Den enes kommunikativa 
handling lyckas bara när den andre accepterar den på ett specifikt sätt; när han tar 
ställning till ett i grunden kritiserbart giltighetsanspråk med ”ja” eller ”nej” (…) 
uppnåendet av inbördes förståelse tycks vara ett inneboende telos i det mänskliga 
språket.”72 
 

Per Månsson menar i sin tolkning att detta inte ska ses som allmänt 
samförstånd i någon politisk mening som ett språk befriat från konflikter och 
ideologiska kontroverser, ”(…)utan som en inre, grundläggande strävan hos 
människor att genom talhandlingar nå ömsesidigt samförstånd.”73 

Fyra typer av socialt handlande – varav tre kommunikativa 

 
”Rena typer av socialt handlande”74 
 

Känne- 
  tecken 

Hand- 
lingstyper 

Handlings- 
orientering 
 

Grund- 
inställning 

Giltighets- 
anspråk 

Världs- 
relation 

Strategisk 
Handling 

framgångsorienterad Objektiverande (effektivitet) objektiv 
värld 

Konstativ 
talhandling 

förståelseorienterad objektiverande sanning objektiv 
värld 

Expressiv själv 
framställning 

förståelseorienterad expressiv  sannfärdighet subjektiv 
värld 

Normreglerad 
handling 

förståelseorienterad normkonform riktighet social 
värld 

I tabellen över socialt handlande syftar den första typen, ”strategisk handling”, 
på övervägda rationella val av medel och mål för att nå framgång eller störts 
möjliga nytta. Val av handling sker utifrån hur andra aktörer förväntas agera 
och med hänsyn till vad som antas ge bästa effekt. Den här typen av handlingar 
kan bli instrumentella, till skillnad från de tre förståelseorienterade kom-
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munikativa nedan, i kalkylerandet av vad som ger egen vinning (på bekostnad 
av-, eller med hjälp av andra eller genom manipulation av andra). 
Vi kan tala om en påtaglig konkret verklighet t.ex. om vädret eller benämna 
materiella ting, tydliga för oss i form av konstativa talhandlingar. Benämningen av 
”den yttre världen” i konstaterande former kanske inte skapar några större 
problem i tolkning eller förståelse: ”det är sol och vackert väder utanför mitt 
fönster”. Mitt påstående måste vara iakttagbart och giltigt för mottagaren, i 
annat fall får jag argumentera för på vilket sätt jag tycker det är vackert väder, 
tills ett samförstånd om utsagan nås. Men dessa talhandlingar används även för 
att framställa vetande och antaganden om verkligheten. Vi talar och reser 
därmed giltighetsanspråk på att det vi säger är sanning. Om det inte tas för en 
sann framställning av fakta eller är objektivt, tvingas vi enligt de här 
tankegångarna inlösa det sagda, genom en argumentation, en teoretisk diskurs 
kan så uppstå och utvecklas för att systematiskt förklara vad vi menar med det 
vi sagt.  

I en ”expressiv självframställning”, reser jag anspråk på att det jag säger är det jag 
verkligen subjektivt erfar, känner och vill ge uttryck för. Jag vill bli förstådd 
men sannfärdigheten är inte relaterad till yttre verklighet, utan kan endast relateras 
inåt, att jag är ”sann mot mig själv”. Vilket kan ske via yttranden som speglar 
upplevelser, känslor eller i form av konstnärliga uttryck och spontana gester. 

Det normreglerade handlandet, är det handlande och beteende vi följer och 
förväntar oss av andra i vår sociala grupp. Det ”förkroppsligar ett moraliskt-
praktiskt vetande” En handlingsnorm gäller som riktig om den kan antas vara 
värderingsmässigt och normativt acceptabel eller legitim, bland dem den berör. 
När det normreglerade handlandet blir omstritt eller dess riktighet ifrågasatt blir 
det föremål för en ”moralisk-praktisk argumentation”, där såväl handlandet kan 
prövas utifrån given norm liksom berättigandet – riktigheten i själva normen.  

Habermas menar i sin betoning av det rationella samtalets inneboende 
strävan efter samförstånd, att det konsensuella handlandet fortsätter med andra 
medel då framställningars sanning eller handlingars riktighet ifrågasätts. Kritik, 
ifrågasättanden och hävdandet av alternativa bilder av verkligheten eller andra 
värderingar, ger upphov till argumentation och diskussion vilket i sin tur kan 
utveckla (nytt?) vetande i form av teori och teoretisk diskurs. 

Jag inser det orealistiska i företaget att försöka redogöra för teorin om det 
kommunikativa handlandet inom ramen för uppsatsen, mitt kunnande om eller 
förståelse av de bärande begreppen räcker inte heller till, liksom tiden eller 
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utrymmet här. Det jag däremot finner intressant är att hålla de olika ”världarna” 
i huvudet när man läser utskrifterna från intervjuerna. Att på så sätt få 
ytterligare begrepp och kategorier för att kunna analysera och reflektera över 
vad som sagts. De kan hjälpa till att generera underliggande frågeställningar. 
Jag tänker mig att det t.ex. kan gälla när och på vilket sätt man uttrycker 
sig med ”expressivitet” och gör anspråk på sannfärdighet inför sig själv. 
Om det kan finnas exempel på att man upphöjer sina egna subjektiva 
upplevelser till norm i relationerna på arbetsplatsen, eller till och med 
som sanning och framställande av fakta. I hur hög grad gör man sin egen 
värld till andras, eller om man ser det tvärtom: När och hur objektifierar 
eller instrumentaliserar man sin egen värld eller den sociala världen på ett 
sätt som liknar framställandet av fakta med ett sanningsanspråk som om 
man talade om en yttre ”sann” verklighet.  

Habermas synliggör en konflikt och en dualism mellan två världar en 
”systemvärld” som präglas av offentlighet, marknads- och instrumentellt 
tänkande och strategiskt handlande, där resultat kan mätas i termer av 
effektivitet och pengar. Den här världen domineras av experter och de som 
kallas professionella. ”Livsvärlden” som man kanske egentligen borde betrakta 
som den första, ursprungliga världen (eller den ”mänskligt naturliga”), består av 
våra relationer privat och på arbetet – häri kan alltså social värld och inre värld 
integreras i det att identitet och omvärldsuppfattning blir till i samspel med 
andra, här sker samtalen människor emellan som syftar till ömsesidig förståelse 
genom språkliga handlingar (vilket inte behöver betyda att ett tillstånd av åsikts- 
eller värderingsmässigt samförstånd eller konsensus, råder).  
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 4. Syfte 

D E N  H Ä R  S T U D I E N  M E L L A N  T E O R I  O C H  M E T O D  

Avsikten med det teoretiska resonemanget har varit att slipa de olika perspek-
tiven mot varandra och på så sätt göra dem begripliga för mig själv och 
förhoppningsvis för läsaren. Vidare att i skrivandet sondera och utforska en 
möjlig teoretisk grund för uppsatsens analys av det nedskrivna talet om skola 
och ledarskapet i skolan. De teoretiska perspektiven blir vägledande för 
bearbetningen av materialet.  

I avsnittet ”bakgrund”, har skolpolitik och forskning, refererats. Två skilda 
synsätt blev synliga: Ett som betonade en önskan om ett förändrat och 
förändrande ledarskap i överensstämmelse med statliga styrdokument och ett 
annat, som istället för att leverera rekommendationer söker förklara 
skolledarskapets socialt inbäddade och känslomässiga praktik.  

Min idé är att låta skolledarna själva komma till tals, att låta dem beskriva hur 
de uppfattar och ser på sitt arbete. Och utifrån deras berättelser eller svar, 
upptäcka, analysera och resonera om vad för slags tankespår, strömningar och 
idéer som styr dem i deras arbete. Avsikten med studien är således att analysera 
hur några rektorer talar om sitt arbete och hur de med hjälp av språket så att 
säga försöker greppa och beskriva sina arbetsuppgifter.  

Om man inte endast ser rektorn som ett instrument för samhällelig styrning, 
eller som systemets fånge i givna strukturer med ett minimum av rörelse-
utrymme (även om närvaron av en sådan gränssättande styrning inte förnekas), 
måste det vara meningsfullt att uppmärksamma ur vilka perspektiv människan i 
den här befattningen uppfattar sitt uppdrag. 

Min tanke är alltså att visa hur tre skolledare konstruerar sina respektive ledarskap 
genom de sätt de talar om det. 

Därmed anses det språkliga formulerandet och förståelsen ha inflytande i 
skapandet av yrkesrollen. Studien avgränsas till att behandla hur ledarskapet 
formuleras och förstås verbalt och kommer till uttryck i den speciella situation 
som en intervju utgör. Det är alltså inte fråga om en observation av faktiska 
handlingar som ledare utför eller en analys som syftar till att nå fram till den 
egentliga innebörden av vad det är att vara rektor i skola. Det handlar snarare 
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om flera möjliga betydelser, de perspektiv på ledarskap som kan höra samman eller 
stå långt ifrån de språkliga uttrycken.  

Jag kommer att ur mitt intervjumaterial plocka samman och gruppera 
utsagor avseende:  

 
1) Ledarskapet i stort, utifrån hur skolledarna talar om ledarskap i skola 
2) Det pedagogiska ledarskapet  
3) Skolledarnas syn på de som står under ledning, personalen  
4) Handlingsutrymme 

 
Och att i dessa formationer av utsagor, det nedskrivna talet, studera: 

 
1) Bärande tankar om verksamheten, vilka begrepp, metaforer och 

nyckelord – speciella uttryck som används för att greppa verksamheten 
och göra den begriplig. 

2) Maktrelationer och domäntillhörighet 
3) Spår av viss diskurs t.ex. läroplansdiskurs, målstyrningsdiskurs, prak-

tikers professionellas diskurs. 
4) Hur grupper kategoriseras, indelas och benämns t.ex. ”personal”, vilka 

talar man om då och vilka egenskaper förses de med. 
5) Att i analyserandet av den språkliga förståelsen, talandet om sitt arbete 

och verksamheten, söka efter dels vad olika nyckelord och begrepp står 
för i textens sammanhang, men även efter ”det icke utsagda”, det 
motsägelsefulla eller vad som istället kunde ha sagts. 

 
Det är de ”teoretiska glasögon” jag valt att sätta på mig. Ett slags destillat av de 
teoretiska utgångspunkter jag försökte redogöra för ovan. Däremot är inte den 
löpande texten slaviskt organiserad efter de fem punkterna, med tanke på 
läsbarhet och av hänsyn till de olika sammanhang, som utsagorna ingår i. De 
fem punkterna ska snarare uppmuntra till aspektseende än att utgöra en slags 
checklista.  
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5. Metod 

 
”Meto´d (-od) –en, -er  planmässigt 
förfarande  
el. förfaringssätt, sätt att gå tillväga, 
tillvägagångssätt,  
system, princip en m. att framställa smid-bart 
järn ur tackjärn,  
filosofins m., följa sin egen m.”75  

 
 

Jag har valt intervjuformen som metod för att samla in det empiriska material 
som skall analyseras. Eller ska man se det som det tackjärn som skall smidas?  

Det är alltså ett material som består av tre grundskolerektorers utsagor med 
deras individuella syn på meningen med sitt arbete. En är rektor i kommunal 
grundskola med elever från förskoleklass till skolår 9, med tillhörande 
fritidshem. En är skolchef på en fristående skola med elever från skolår 6-9, 
som ingår i ett större friskoleföretag. Den tredje är rektor vid en fristående 
skola som bedrivs i aktiebolagsform, skolan har elever från förskoleklass till 
skolår 9 fr.o.m. hösten 2003. I undersökningen har de fått påhittade namn; 
”Ann-Marie”, ”Björn” och ”Catrin”.  

Min ambition från början var att intervjua fyra skolledare och att kombinera 
dessa med observationer på deras skolor. Det visade sig svårt att dels per 
telefon komma i kontakt med rektorer på de skolor jag hade valt ut, tre rektorer 
av de sex jag totalt varit i kontakt med visade sig sedan inte ha tid, möjlighet 
eller vilja att låta sig intervjuas under våren. Att det blev just de här tre 
rektorerna beror på att jag kände till två av dem sedan tidigare genom mitt 
arbete som lärare. Den tredje rektorn fann jag lite mer av en slump i 
Stockholms stads katalog över grundskolor. Urvalet är alltså ett resultat av de 
kontakter jag hade sedan tidigare med två av rektorerna, samt tillfälligheter, 
eftersom flera kontakter inte gav något resultat. Däremot hade jag föresatt mig 

                                                      
75 Illustrerad svensk ordbok, Natur och kultur (1964) 
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från början att genomföra intervjuer med rektorer från både friskola och 
kommunal skola. 

Med hänvisning till ovan förda resonemang om teoretiska tolknings-
möjligheter, betraktar jag utsagorna i mina intervjuer som en meningsskapande, 
pågående process, där positioneringar och uppfattningar om praktiken, - arbetet 
formuleras och där dessa uttryck även bryts som i ett prisma, där de bildar ett 
spektrum av möjliga meningar, knappast entydigt enkelt sanna, utan i många fall 
komplicerade och motsägelsefulla. 

Det ofullkomliga i att inte producera generaliserbara resultat kan kanske 
gottgöras på något sätt. En tanke jag har är att ”brottet” sonas genom igen-
kännandet. En sorts intersubjektivitet, inte bara mellan informant och 
intervjuare, utan också mellan studiens text, analys och läsare. Min uppfattning 
är att uppteckningar eller citat från intervjuer, fungerar som ett dokumentärt 
material, man kan ofta känna igen sig själv i hur man tänkt eller gjort. Man kan 
ha roligt åt något speciellt sätt att utrycka en situation. Det textade talet liksom 
fångar in en, man måste läsa och ställa sig själv i förhållande till det på något 
sätt, ofta djupare eller åtminstone på ett annat plan än statistiska tablåer och 
redogörelser.  

Stake menar apropå värdet av fallstudien, att det finns mycket att lära från 
det som är generellt eller allmängiltigt i det enskilda fallet. Läsaren får möjlighet 
att lägga ytterligare en version av ett fenomen, till de hon redan känner till. På 
så sätt öppnas en möjlighet att modifiera de föreställningar man tidigare haft. 
Till skillnad från uttalade, teorianknutna eller kvantifierade generaliseringar, 
kallar han dessa för ”naturalistiska” generaliseringar. Dessa är slutsatser 
tillkomna genom medkänsla, personligt engagemang eller genom att man tagit 
del av erfarenheter/upplevelser, som är så välkonstruerade att det känns som 
om man varit med om det själv.76  

Med hänvisning till Kohler-Riessman skriver Börjesson om narrativa 
berättelser apropå dilemmat med att nå en sanning om den yttre verkligheten 
eller sanningen om den intervjuades tankevärld: 

 
”Naturen eller världen berättar inte historier, säger hon, det gör individer. 
Tolkningen är en nödvändighet för att det överhuvudtaget skall bli en historia 
(…) Informatörens historia avspeglar inte en yttre verklighet. De är konstruerade, 
retoriska, fyllda av antaganden och tolkningar. Och genom att lyssna, skapar vi 

                                                      
76 Stake, R E (1995) 
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berättelser tillsammans med informatören. De är transkriberade erfarenheter. Det 
skapas en meta-handling, där det för forskaren gäller att gallra, tematisera och 
dramatisera. Vi får ett perspektiv där beskrivningar består av bilder av bilder, och 
så vidare. Det finns ingen upphöjd eller opartisk platå för studier av enskilda 
människors liv.”77 
 

Berättelsen eller intervjun blir en akt där någon skall övertygas, fortsätter 
Börjesson, ett försök att se det hela ur berättarens perspektiv. Man kan se 
intervjun som en social arbetsform eller arbetssätt där två olika roller möts och 
intas. Intervjun växer således fram i ett växelspel, genom intervjuarens initiativ 
och frågor, informantens berättelser anpassade till den speciella intervju-
situationen med en bestämd logik och ”accepterade berättargrepp”. Upp-
följande frågor, förtydliganden som efterfrågas, ett nickat bifall att man förstått 
eller ett uteblivet bifall, en min som uppfattas som förvåning eller att man inte 
riktigt förstår, allt detta påverkar vad som kommer att sägas och utfallet av 
intervjun.78 Själva skildringen eller berättelsen intervjun skapas i tillfället, ”det är 
här (i intervjusituationen, min anm.) som livet och dess meningar skapas.”79 

Nej, det finns ingen platå att stå på där inget skymmer sikten så att man får 
full kontroll eller insyn i vad som egentligen sker. Ändå använder vi oss av vissa 
tekniker för att samla in ett material och sedan bringa ordning i det. 

I intervjuer till skillnad från enkäter, handlar det inte om att få specifika 
frågor kortfattat besvarade, utan om att få ta del av intervjupersonernas 
beskrivningar och berättelser.  

 
”Den kvalitativa forskningsintervjun har som mål att erhålla nyanserade 
beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld”80 skriver 
Kvale. 
 

Han menar att det handlar om att ta del av ”det specifika”, den intervjuades 
beskrivning av upplevda situationer som har med det undersökta fenomenet att 
göra. För att få tillgång till den här livsvärlden bör intervjun struktureras i vissa 
teman som intervjuaren för tillbaka till, t.ex. med hjälp av följdfrågor eller 

                                                      
77 Börjesson (2003) s. 76 
78 Møller, J & Spindler, J (2002) 
79 Börjesson, M (2003) s. 77 
80 Kvale, S 1997 s.36 
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genom att återge eller spegla det man uppfattar som centralt i den intervjuades 
svar.81 

Jag har genomfört tematiska halvstrukturerade intervjuer och låtit rektorerna 
tala fritt om följande: 
 

- Att vara rektor/skolledare 
- Det pedagogiska ledarskapet 
- Handlingsutrymme  

 
Typen av frågor jag ställt för att få igång talandet har varit: Vad innebär det för 
dig att arbeta som rektor/skolledare på den här skolan? Vad tycker du/hur ser 
du på det pedagogiska ledarskapet – vad innebär det? Kan du ge exempel på 
någon situation där du fungerat som pedagogisk ledare? På vilket sätt har du 
”satt din prägel” på skolan? Hur ser ditt handlingsutrymme ut som skolledare – 
vad kan ni bestämma om själva? 

Varje intervju har resulterat i utskrifter om ca 10 sidor.  
Kvale visar hur man kan komprimera intervjusvaren och sortera dem. Ett 

sätt är att hitta centrala teman i svaren, ”meningskoncentrering” där forskaren 
koncentrerar, gör en kortfattad sammanfattning av innebörden i svaret/svaren 
för att tydligt och klart redovisa långa naturliga svar, därefter kan man resonera 
utifrån frammejslade typiska utsagor. Ett annat sätt kan vara att dela in svaren 
efter kategorier, ”meningskategorisering”, där svaren sorteras in i huvud och 
underkategorier.82 

Jag har valt att arbeta på ett sätt som antagligen ligger någonstans däremellan. 
För varje skolledare redovisas intervjuutsagor i ett mönster under de åter-
kommande rubrikerna: 

 
- Ledarskap i skola 
- Det pedagogiska ledarskapet 
- Synen på personalen 
- Handlingsutrymme  

 

                                                      
81 ibid., s. 30-37 
82 ibid., s 175-179 
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Jag har ibland valt att ta med relativt långa citat ur intervjuerna, för att inte 
rycka enstaka formuleringar ur sitt sammanhang. Jag har tyckt att det varit 
viktigt för att kunna bedöma och följa de kommentarer och analyser jag sedan 
presenterar. Ett alternativ hade naturligtvis varit att ”med egna ord” återge och 
referera mer till vad som sagts i intervjuerna och illustrera detta med 
nedkortade ”typiska” citat, men materialet blir på det sättet mer dolt och 
svåråtkomligt. Det dokumentära inslaget och öppenheten för andra (läsarens) 
tolkningar går då delvis förlorad. Det här är en kritik som även förs fram i en 
artikel av Möller & Spindler: 

 
”Very often the interviews only appear as quotations illuminating the researcher’s 
own narrative, so that the reader is left wondering how the discourse of the 
interviews was transformed into the discourse of the report”83 

 
Den ideala situationen vore kanske att läsaren får ta del av hela intervju-
materialet innan några analyser presenteras. 

Att sortera ”typiska utsagor” andas någon form av kvantitativt tänkande, där 
utsagor kategoriseras och sedan räknas för att ta fram den mest representativa 
utsagan. Det känns inte relevant i den här studien, där jag ställt utsagor bredvid 
och mot varandra för att komma fram till sammanhangets innebörd och 
inneboende motsägelser i talet som berört olika teman.  

På ett sätt kan det kännas tveksamt att utföra en halvstrukturerad intervju 
med vissa teman och frågor som genererar ett stort material i form av mycket 
tal, för att sedan stycka sönder det enligt ett annat mönster. Min upptäckt som 
nybörjare är att man måste frigöra sig från intervjustrukturen i analyserandet, 
utsagor måste återigen samlas in från olika delar av intervjun under de rubriker 
man bestämt sig för i uppsatsen. Utsagornas innehåll har alltså fått bestämma 
under vilken rubrik och i vilka formationer av utsagor de satts in i. De har alltså 
inte i första hand sorterats in som svar på frågor. 

 
 
 
 

                                                      
83 Møller, J & Spindler, J (2002) s. 6 citat från Jensen, K.B., (1989) 
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6. Intervjuredovisning med analys 

 

R E K T O R  A ,  ” A N N - M A R I E ” 84 

L E D A R S K A P  I  S K O L A  

Om vad ledarskapet i skolan innebär för henne: 
 
” Det är ingen liten fråga…. vad det innebär för mig, ja det innebär ju en sak rent 
arbetsmässigt och en sak pedagogiskt – som är nåt helt annat. Ja min högsta dröm 
är ju att eleverna ska lyckas, att de ska lyckas i sin utbildning och att det ska bli en 
bra plattform för dom i livet… och att de ska ha en god grund och att de också ska ha 
kvar sin lust att lära, sin nyfikenhet och personlighet och att de under den här tiden 
ska utvecklas till goda sociala medborgare, jag brukar säga…(och) jag tror det står 
någonstans i våra dokument att jag vill att de ska minnas sin skoltid med glädje…, 
gör man det då har skolan lyckats ganska bra tycker jag.  
 
Sen innebär det ju att på ett bra, tydligt, nyanserat och ändå distanserat sätt försöka 
leda personalen, stödja och leda och uppmuntra personalen, för annars lyckas vi inte 
med eleverna. Allting handlar om vad du har (för) personal, så att…  
 
det är det viktigaste i mitt ledarskap att vara en stötta för personalen och en 
drivkraft vara den som ja fångar upp små guldkorn för det kommer nästan alltid från 
dom. Ja om man tar lärarna som exempel, man har små samtal om någon blivit 
glad för nåt särskilt eller uttråkad av nåt speciellt, så gäller det liksom att sätta 
igång små samtal, fånga upp strömningar som man kan bygga vidare på. Det 
tycker jag är spännande. Det är väldigt sällan som jag tror att man hittar på nåt 
själv som ledare och som man försöker å trycka ner i organisationen. För oftast 
har det nog väckts…där.  
 
Så har man själv snappat upp lite där lite här, sen har man läst, tycker det är viktig 
själv att hålla mig à jour med ja en del ledarskapslitteratur, pedagogisk litteratur 
jag läser en del psykologi ja riktade böcker å så, kanske jag har större möjlighet än 
lärarna som drunknar i sitt vanliga jobb med ämnena att försöka få lite paraply-

                                                      
84 Om inget annat anges är citaten tagna ur intervju 1 från den 25/2 2003 
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seende å fånga upp lite, ja strömningarna från personalen men också utifrån. 
(skratt) och det är ju också jätteviktigt att hålla sig à jour med vad som är på gång. 
Skolnyheter alltså vad är det som är på gång, vad finns det för propositioner 
lagda? Och vad är det för tankebanor som går just nu och var verkar det bära hän, 
med politiken eller? Ja ligga steget före lite grann inte för att hålla på och tala om för 
folk vad som är på gång och vara nån slags specialist utan för att ha lite i ryggraden 
när saker och ting kommer upp, känna att jag vet tillräckligt mycket för att kunna stå stadigt. 
 
TL: Hur gör du det då, hänger (du) med i debatten och läser tidningar eller söker litteratur…? 
 
Ja, jag läser en del och går en del utbildningar som jag ser till att få. Det är inte 
tillräckligt men det är i alla fall något. Det är inte så att jag bara är här och leder 
skolan utan jag känner att jag har en fot i samhället också, så att säga för att jag är 
intresserad av det. sen har vi haft väldigt bra fortbildningstillfällen under några år, 
där vi får ta del av nyheter från skolfronten kontinuerligt under några år som har 
varit jättebra. På ett kortfattat, lättfattligt sätt. Och jag menar det här är en djungel, 
det är jättestort, mycket som är på gång, som utreds och …”85 

 
 

Inledningsvis besvaras frågan; Vad innebär ledarskapet i skolan, för dig?”, med 
en slags formation av utsagor som väl måste betraktas hemmahörande i en 
läroplansdiskurs.86 Nyckelorden är här en god plattform, lust att lära och nyfikenhet, 
och att de (eleverna) ska utvecklas till goda sociala medborgare. En hänvisning till 
något av skolans lokala dokument sticks även in i denna inledande läroplans-
korrekta positionering. Denna något torra kategorisering blir inte rättvis utan 
att samtidigt konstatera engagemanget för skolans samhällsuppdrag och månandet 
om elevernas utveckling. Det expressiva och direkta tonfallet går förlorad i den 
textade versionen. I intervjumötet, eller då man lyssnar på bandet får man inte 
känslan av att lyssna till en utantilläxa eller tom retorik, snarare en inre önskan 
och uppriktig förhoppning. 
Först därefter sätts innebörden av ”ledarskapet i skolan” samman, även här 
med hjälp av vissa nyckelord som beskriver ett ideal: Ledarskapet ska vara; 
tydligt, nyanserat och distanserat. Bilden av hur ledaren bör vara stämmer överens 
med ett synsätt, en typ av ledarskapsdiskurs som förordar ”professionell distans”87 

                                                      
85 Intervju 1 den 25/2 2003 
86 jmf. Lpo –94 under rubrikerna: ”Skolans uppdrag” samt, ”2.2 Kunskaper Mål att 
sträva mot” 
87 Svedberg, L (2000), s. 208 f. 
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där ledaren inte i första hand arbetar i verksamheten utan för verksamheten. Att 
vara tydlig i vad man vill (i utövandet av makt, om man så vill) och kunna 
förmedla detta och att ha distans både till medarbetare och enskilda delar i 
verksamheten anses nödvändigt för att kunna fatta beslut, som ibland kan vara 
obehagliga och för att kunna se till hela organisationens bästa.  Samtidigt blir 
genast en del av ”ledarskapets paradoxer”88 synlig i talet om att det gäller att 
”fånga upp strömningar” i verksamheten. I de nära förtroliga samtalen lyssnar 
ledaren in vilka stämningar som rör sig bland personalen och agerar därefter. I 
samtalen intar ledaren en annan skepnad, istället för att vara bestämd och hålla 
avståndet krävs förmåga att knyta nära relationer, förmåga till inlevelse och att i 
samtal kunna lyssna till och tolka det sagda, maktrelationen tonas ned.  

Talandet om abstrakta ting tycks kräva ett språk fullt av metaforer som blir 
så vedertaget och vardagligt att man inte tänker på det:89  

Uttrycket fånga upp används flitigt, som vardaglig metafor och tycks vara en 
bärande tanke både inåt i organisationen, där ”små guldkorn” ska fångas i ”små 
samtal”, men även utifrån, där politiska tankebanor, förslag i propositioner och 
skolnyheter ska fångas upp. Sätts metaforen att vara en stötta, samman med att 
fånga upp går mina associationer till träregeln som utgör stöttan till en tung av 
frukt dignande gren på ett äppelträd. D v s att stödja och förstå sin personal 
som många gånger har det tungt. 

Metaforen att fånga upp små guldkorn, är inte det samma som att planmässigt 
samla in något för framtida bruk. Såsom jag ser det sker det inte med samma 
strategiska urval eller för ett visst bestämt syfte. Det kommer nåt farandes eller i 
ens väg som man tar fatt, griper tag i, eller får tag i, som man sedan kanske 
slänger eller lägger någon annanstans, till skillnad från det systematiska 
insamlandet.  
Däremot tycks ett syfte finnas med det som aktivt fångas upp och tas in utifrån 
genom litteratur och fortbildning; nämligen att vara välinformerad och hålla sig 
à jour för att kunna ”stå stadigt” och ”ha lite i ryggraden när saker och ting 
kommer upp”.  Men detta görs inte för att inta rollen av föreläsare eller expert 

                                                      
88 Se Svedberg, L. (2000) b) En fri uppställning efter Sorensen om ”Ledarskapets para-
doxer”: Å ena sidan anses avstånd nödvändigt för att kunna göra klara bedömningar, 
vara nyanserad se problem från olika sidor och för att kunna fatta obekväma beslut. Å 
den andra sidan är just ”(...)närhet en förutsättning för en öppen (och förtrolig) 
kommunikation och för att kunna vägleda, inspirera och motivera.” s. 203 
89 Se Bergström & Boreus, 2000 s. 181 ff. 
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inför personalen, inte heller för att axla en politisk budbärarroll som lojalt anser 
det som sin plikt att föra ned förslag och nyheter från den politiska domänen 
till den professionella.  

Det tycks istället handla om en del av yrkesidentiteten och vad som är viktigt 
för att känna sig säker i den; att vara informerad och kunnig inför personalen, 
att kunna svara på frågor, att ”ligga steget före”, för att inte bli ställd eller 
överraskad. Häri kan man väl säga att en makt och kontrollaspekt ligger 
inbyggd, i det att man i egenskap av ledare inte vill bli svarslös eller beroende av 
hur andra i organisationen uppfattar och tolkar t.ex. politiska beslut eller vad 
som ventileras i den allmänna samhällsdebatten. Även om det kanske uppfattas 
som passivt, att inhämta kunskaper och information ”bara” i syfte att vara just 
informerad, och inte i syfte att förändra, så kan insamlandet av information ses i 
ljuset av att vara en strategisk handling  till skillnad från en att vara en 
kommunikativ sådan90, att genom ett informationsförsprång i kombination med 
positionen (som rektor), skapa ett tolkningsföreträde gentemot sin personal. 
Eventuella diskussioner som kan leda till andra mer oförutsägbara tolkningar 
motas därmed likt Olle i grind, eftersom sådana (diskussioner) tycks reducerade 
till att hållas på en nivå av fråga – svar karaktär, till skillnad från förståelseorienterade 
diskussioner där något t.ex. ett beslut, direktiv eller något i skoldebatten 
ifrågasätts, blir föremål för tolkning, görs till objekt för diskussion. 

Med tanke på metaforerna som används för det som händer i skolpolitik och 
offentliga utredningar; ”skolfronten” och att det är en ”djungel”, målas bilden av 
en föränderlig, politiskt laddad och konfliktfylld värld därute91, som man kanske 
ogärna vill föra med sig in i en skola som efter hårt arbete har stabiliserats. 

Vad görs med allt som ”fångats upp”? Delvis ges ett svar på dessa frågor, då 
strömningar från personalen ibland kan vara något ”man kan bygga vidare på”, 
men samtidigt finns ett avståndstagande mot att försöka tvinga på någon något 
och ”trycka ner (det) i organisationen”. Förslag och idéer bollas i första hand 
vidare i små informella samtal på fikarasterna eller då lärare spontant söker upp 
sin rektor.  

Här ser jag en brist i mitt material, eller är det fråga om en process där en del 
frågor endast kan genereras genom en närläsning av det nedskrivna talet? 
Följdfrågor borde ha ställts om hur dessa intryck inifrån och utifrån 

                                                      
90 Habermas, J (1988) 
91 Bolman & Deal (1997) 
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sammansmälts och förmedlas vidare, både in i organisationen tillsammans med 
personalen och ut till föräldrar, administrativa tjänstemän och förtroendevalda. 
Å andra sidan är det just variationerna i utsagorna som leder fram till vissa 
frågeställningar, mer eller mindre besvarade redan i det befintliga materialet just 
i form av de olika versionerna. En intervju där varje oklarhet i berättandet ger 
upphov till en ny fråga eller motfråga avbryter det resonemang som den 
intervjuade för. Resultatet riskerar att bli detsamma som i genomstrukturerade 
intervjuer; svar på förkonstruerade frågor, därmed har även delar av svaren 
konstruerats i förväg av den som ställer frågorna, eftersom svarets innehåll och 
form styrs av hur frågan är formulerad. Variationerna och de olika versionerna 
av hur ledarskapet konstrueras, de inneboende motsättningarna och det 
motsägelsefulla, rensas bort, filtreras.92 Och det var ju inte den filtrerade 
urvattnade versionen jag ville studera. Dessutom, vilken berättare vill bli 
avbruten mitt i en god historia? Berättelser brukar inte vinna något på att bli 
avbrutna med detaljfrågor, tvärtom berättarglöden avtar, sammanhanget går 
förlorat. 

D E T  P E D A G O G I S K A  L E D A R S K A P E T  

”Det som jag tänker då, det är att hela det här ledarskapet, det praktiska, ekonomi 
och administration, lokaler, arbetsmiljö och så den andra sidan eleverna 
personalen och utvecklingen. Den ständiga kampen; hur ska vi lyckas bättre och 
allt det här spännande…det gör jobbet till ett otroligt spännande och roligt jobb 
och det är väldigt omväxlande.” 
 

Här poängteras att det rör sig om ett ekonomiskt, administrativ och 
pedagogiskt ledarskap, ett ansvar för alla delar av verksamheten eller för 
helheten. Men ändå är det inte fråga om en klagovisa över allt för många 
arbetsuppgifter som tränger ut pedagogiska frågor, tvärtom ses ekonomi och 
viss administration som en omistlig del av arbetet. Det märks att arbetslust och 
glädje präglar synen på arbetet. Där finns också något av en trotsig känsla av 
olydighet gentemot en diskurs som hävdat det pedagogiska ledarskapet som det 
centrala och huvudsakliga i rektors uppdrag, en begränsning av ledarskapet som 
hör till det förgångna:  

 

                                                      
92 Alvesson (2002) 
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” (…)det finns två bitar i det här ledarskapet och då sa jag att den ena biten  
var personalen och eleverna, de hör ihop. Den andra biten glömde jag berätta  
om det är att jag upptäckt att ledarskapet innebär att se till att huset är helt att  
inte folk ramlar och slår sig, att folk inte blir ledsna och att de får mat o.s.v.  
alltså ledarskapet innebär jättestort ansvar för arbetsmiljö, lokaler och en massa 
saker (...) 
 
men lite för mycket tid går åt till arbetsmiljöfrågor, lokalfrågor och leda t.ex.  
skolmåltidspersonal, hålla ordning på städbolaget och såna saker. Det är 
egentligen inte min huvudsakliga kompetens, men jag tycker jag hinner med för 
lite av det andra, men det är så det är liksom ingenting som jag går och ber om 
ursäkt för längre. Vilket det var för några år sen (då) vi skulle koncentrera oss på 
det pedagogiska ledarskapet. Javisst gärna då får man sätta till några personer till.”  

 
En del utgörs enligt den här konstruktionen, av personal och elever den andra 
delen av administration, lokaler, ekonomi och som det verkar övrig personal, 
dit matsals- och städpersonal räknas. För när det talas om samtal med personal 
vars idéer ska fångas upp eller personal som ska stöttas och uppmuntras är det 
tydligt att det är lärare som avses. Övrig personal liksom frågor som rör 
städning, arbetsmiljö och lokaler ligger utanför en ”huvudsaklig kompetens”.  

Det verkar dock finnas ett stort och växande behov av att upprätta något 
slags filter för vad som ska nå rektors bord. Om man själv konstaterar som om 
det vore ett opåverkbart faktum att man agerar grovsorterare, kanske man kan 
fråga sig varför det inte finns någon sådan, eller varför inte den sortens 
arbetsuppgift är delegerad till kanslist eller skolsekreterare:  

 
”(...) men det är en oerhörd massa post mail, ja  fruktansvärd mycket kontakter 
som inte leder nånvart som jag bara måste sköta för att ingen ska ta illa upp så där 
alltså, rena reklamen nästan, det är min uppgift att föra den vidare. (...) Att vara 
nån sorts grovsorterare av papper, för man måste ju läsa allt det här för att kunna 
skicka det till rätt person, enkäter och frågor om olika saker alltså fruktansvärt, ja 
det kan vara väldigt frustrerande…” 
 

När man så söker ringa in vad det pedagogiska ledarskapet egentligen består i, 
hur det konstrueras av rektorn på den här skolan inbegriper det även hur hon 
ser på sin huvudsakliga kompetens och vad som enligt henne ger legitimitet i 
arbetet: 
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” (…) jag känner att jag har en sån hjälp av att jag jobbat med så många olika 
typer av lärarjobb, jag kanske inbillar mig, men jag känner att jag har ett sånt…jag 
har mandat liksom att tycka. Jag har jobbat med massa olika, alla åldrar, med 
många olika ämnen och som speciallärare och dessutom är jag det…bara en sån 
sak jag har en massa utbildningar bl. a som specialpedagog. Det är ju lättare att 
prata då, om man vet vad man pratar om, när man har varit med själv.”  

 
En klar gräns dras mellan att vara chef och pedagogisk ledare. Vid medarbetar-
samtalen agerar rektor som chef eller arbetsgivare: 

 
”Vid medarbetarsamtalen är det ju inte, det blir ju mer att man checkar av läget, 
jag tycker inte att jag känner mig som en pedagogisk ledare då, utan mer som en 
chef.” 
 

När konkreta situationer eller exempel på pedagogiskt ledarskap efterfrågas, blir 
svaret att det utövas i spontana samtal där lärare vill tala om saker som hänt, 
eller som de vill ha hjälp med och att det är viktigt att vara lättillgänglig, något 
som underlättas av att expeditionen ligger i anslutning till personal-rummet. Det 
handlar alltså inte om att utöva den typen av ledarskap i större sittningar eller i 
grupp vid pedagogiska möten eller på konferenstid. Snarare kan det liknas vid 
en typ av mentorskap eller vid handledning: 

 
         TL: ”- Vad kan det vara för någonting som du tycker (till) något om? 

 
Det kan vara t.ex. användningen av läroböcker, vad man använder för läroböcker, 
eller…ja hur man bör undervisa i svenska, vad man bör undvika eller jag har ju 
haft matteundervisning på högstadiet. Det gör det ju lättare för mig att fråga om 
den, framförallt fråga om den. Jag menar jag kan ju inte komma utifrån och säga 
hur man ska göra men jag kan fråga om hur de lägger upp det hela och hur de 
tänker kring det här att jobba mera laborativt i matten. Jag tror att det är där 
konsten ligger, man måste ju även kunna diskutera med lärare som har ämnen 
man inte behärskar. Det är egentligen bara att vara öppen och lyssna.  
 
Jag är egentligen väldigt sällan ute i klasserna. Jag försöker vara det innan 
medarbetarsamtalen för att det ska bli nån gång…  
 
Men vad skulle jag säga? Jo jag tror att det handlar om att hjälpa till genom att 
reflektera, ”varför gör man det, eller hur tänkte du då” eller ”Jag märkte att den 
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att eleverna rusade ut väldigt snabbt efter lektionen, Du har inte funderat över 
att…” ja alltså inte så många tips men… 
 
TL: - Det är sånt du ser i den dagliga verksamheten? 
 
Ja jag kan se när jag är ute i klassrummet, rätt snabbt, alltså jag har haft många 
lärarkandidater. Jag är ganska van att observera, jag kan inte säga att jag har haft 
olika… Jag har haft, gått olika kurser och så där man använt olika observations-
scheman dom ger inte mycket hjälp, för de fångar bara in en del …konstlad. utan 
det är just det där olika faser i lektionen jag kan titta på.  Hur det är när de 
kommer, när lektionen startar, hur flickor och pojkar pratar, ja du vet allt det där, 
hur läraren rundar av lektionen i tid allt det där man gått igenom med 
lärarkandidater, det sitter i ryggmärgen. Hur man ger plats åt elever som sitter i 
skymundan, hur eleverna reagerar, hur de svarar. Ja det är jättespännande, tyvärr 
så verkar de väldigt uttråkade många gånger eleverna och det är ju tragiskt för 
läraren, som ofta har jobbat. I högre åldrar ju mindre engagemang kan det va. Det 
är inte alltid så.”  
 

I det något motsägelsefulla resonemanget växer bilden eller den egna 
konstruktionen av vad ett pedagogiskt ledarskap är och vad det inte är. Idén om 
att PL utövas i daglig kontakt med den praktiska verksamheten genom 
klassrumsbesök och samtal på tu man hand med respektive lärare vars lektioner 
man besökt, lever stark. Ändå sker det ”väldigt sällan”. PL bedrivs inte av 
rektor då hon intar rollen som chef vid ett medarbetarsamtal, det samtalet eller 
mötet mellan arbetsgivare och anställd tycks istället ses som ett administrativt, 
eller kanske som ett obligatoriskt procedurmöte som ska finnas där för att 
avtalet så föreskriver. 

Om inte den här formen av ledarskap (PL) kan bedrivas i rollen som 
(administrativ) chef, måste den finna en annan legitimitetsgrund eller plattform, 
i viss utbildning och i den professionella bakgrunden. Mandatet att tycka, ha 
åsikter och ge råd har vunnits i kraft av att ha varit lärare, utbildningar och olika 
lärartjänster. Det pedagogiska ledarskapet utövas (i tankefiguren) genom en 
kombination av instruktioner, råd och synpunkter, och reflekterande frågor. 
Den pedagogiska ledaren ses inte som chef tillhörande en administrativ domän 
utan som en äldre (mer?) erfaren och kunnig kollega som intar rollerna som 
observatör, handledare och mentor efter behov.  

I det direkta eller explicita talandet om det pedagogiska ledarskapet, där det 
benämns dominerar ett ”instruerande ledarskapsideal” där lärares arbete med 
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elevers lärande, ligger i fokus. Rektor förväntas agera i egenskap av ”förste 
pedagog” i förhållande till sina lärare.93 

Domäntillhörigheten skulle i så fall växla mellan att å ena sidan vara distanserad 
och tydlig administrativ chef vid medarbetarsamtal och ev. vid andra tillfällen t.ex. 
personalkonferenser; och pedagogisk ledare förankrad i en professionell domän i 
verksamheten i egenskap av äldre meriterad kollega i de ”små samtalen” och 
vid ev. lektionsbesök, å den andra sidan. 

Men det som sägs om det pedagogiska ledarskapet ger en allt för endimen-
sionell bild av innehållet. Det säger troligen mer om vilka dominerande 
diskursiva tankefigurer som styrt begreppets innebörd, vilka associationer det 
ger, vilka betydelser som tros vara de rätta att lägga i det, än vad som egentligen 
utförs i praktiken. På så sätt riskerar det diskursiva begreppet pedagogiskt 
ledarskap att förknippas med en slags exklusiv verksamhet svår att hinna med; 
såsom klassrumsobservation, klassrumsbesök, pedagogiska samtal, att medvetet 
och strategiskt göra sig synlig för elever och lärare. 

Det ges visserligen även andra exempel på PL, rektor som organisatör av tid 
för att ge lärarna förutsättningar att diskutera pedagogiska frågor, men i en ton 
som om det vore något som egentligen inte ”godkänns” som något tillhörandes 
ett pedagogiskt ledarskap: 

 
”Men det är väldigt svårt för lärarna att samarbeta pedagogiskt om de inte har en 
gemensam mötestid inlagd i schemat…Det kallar jag också pedagogiskt ledarskap 
att vara vaken för såna saker. Att ge möjligheter för dem. Man får sopa vägen för 
dem.”  
 

När jag ställer frågan ”På vilket sätt tycker du att du sätter din prägel på skolan 
här?”, resulterar det i utsagor som lika gärna hade kunnat uttrycks i samband 
med samtalet och frågorna om det pedagogiska ledarskapet: 

 
(Vid anställningsintervjuer talar jag om) ”Att på den här skolan är det absolut 
förbjudet att kränka någon. Att hänga ut någon offentligt och så alla såna här 
konflikter och all ilska, då måste man försöka ta sig in i ett enrum där man kan ta 
konflikten. Vare sig det är mellan vuxna eller mellan elever eller mellan vuxen – 
elev. Och att vi sätter det väldigt högt att man har en god kontakt med eleverna. 
Man tycker om barn och ungdomar. Och att man hälsar och ler mot varandra. 

                                                      
93 Leithwood (1999) ”Instructional leadership” 
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Alltså allt det här tar jag upp i varenda intervju och det har jag gjort i många år. 
Och att man har en… ja brukar ofta tala om elev-syn i intervjuerna och jag tror 
att det kanske gjort att vi fått så många otroligt bra lärare, bra när det gäller 
kontakten med eleverna. För det är en väldigt bra anda här i skolan. Det haglar 
skällsord och finns mobbing här också som på (andra skolor) men eleverna är 
väldigt trevliga, det är bra stämning och det beror på att de vuxna är trevliga mot 
eleverna. Och då hoppas jag, jag tror att det har betydelse att jag själv går runt i 
skolan, jag pratar mycket med eleverna och de är jättetrevliga mot mig och vi 
skojar och jag har väldigt bra kontakt.” 

 
Här talar en ledare med värderingar och moral om vad hon anser ska prägla 
relationerna på skolan och utövar så ett moraliskt och pedagogiskt ledarskap, 
även i egenskap av arbetsgivare och chef i samband med anställningar. Bilden 
av det ”moraliska ledarskapet”94 framkallas, där rektor agerar förebild med sin 
etik och moral som i sin tur antas motsvara den demokratiska samhällets 
värdegrund. Detta kan möjligen ge upphov till flera invändningar. Vem som 
anses som ”bra lärare” och vad som anses som ”god stämning eller anda”, 
avgörs av den moraliske ledaren, oavsett dennes preferenser när det gäller 
humor och trivsel: 
 

” Vilken attityd man har själv, det är det som har betydelse och där är det viktigt 
när man anställer sina skolledare och det är väldigt viktigt att bitr. rektorer, 
studieledare att det stämmer. Och jag drar mig inte för att ta ett samtal med den 
som har en attityd som inte är så bra, som jag själv tycker är bra…och jag menar 
jag är ju rätt säker på att det jag själv tycker är en bra attityd, det är en bra attityd. 
Förstår du det stämmer liksom.” 

 

S Y N E N  P Å  P E R S O N A L E N  L Ä S  L Ä R A R N A  

Som visats tidigare handlar det uteslutande om lärarna när personalen kommer 
på tal. När andra yrkesgrupper nämns är det skolmåltidspersonal, städpersonal 
benämns som ”städbolaget”. Biträdande rektorer benämns i samband med 
attitydfrågorna där det talades om vikten av att vara samstämda om vad för 
slags anda som är önskvärd och vilka attityder som är riktiga respektive 
felaktiga. I omläsningen av utskrifterna blir då frånvaron av psykolog, kurator, 
skolsköterska, vaktmästare, kanslipersonal, elevassistenter och fritidshemsper-

                                                      
94 Leithwood m fl. (1999) 
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sonal synlig för mig. Det är naturligtvis inget ovanligt i skolans värld att hela 
yrkesgrupper kommer i skymundan, glöms bort, särskilt i samtalandet om 
lärande, undervisning och pedagogik och det kanske inte är så konstigt. En 
orsak är redan nämnd av vår rektor, som ansåg det svårt att leda personal med 
en annan yrkestillhörighet, yrkesbakgrund än den hon hade själv. Eller är det 
själva bilden av undervisning i skolan som är så styrande? Där läraren står 
framför en grupp elever och så kan undervisning ske. En klass, ett klassrum och 
en lärare. Fritidshemmen har visserligen integrerats på senare år i skolan, vilket 
också nämns i intervjun, men ändå, annan personal än lärarna nämns just inte 
om det inte handlar om för hög arbetsbelastning och för mycket att hålla 
reda på. 
 

Formationer av utsagor om lärarna: 

”Allting handlar om vad du har personal, så att… det är det viktigaste i mitt 
ledarskap att vara en stötta för personalen och en drivkraft vara den som ja fångar 
upp små guldkorn för det kommer nästan alltid från dom. Ja om man tar lärarna 
som exempel, man har små samtal om någon blivit glad för nåt särskilt eller 
uttråkad av nåt speciellt, så gäller det liksom att sätta igång små samtal, fånga upp 
strömningar som man kan bygga vidare på” 
 
”Ja en hel del situationer där lärarna söker upp mig jätteofta… Spontant och vi 
samtalar om saker som hänt eller som de funderar över vill ha hjälp med eller…” 
 

När jag tittar på de här ”formationerna” av utsagor, slås jag av den konfliktfria 
tonen och ”vardagligheten” i dem. De handlar inte om klagomål eller krav som 
ställs på ledningen, ej heller om att det därifrån kommer förslag till föränd-
ringar, diskussioner om arbetsvillkor eller löner. Situationerna beskrivs som 
dialoger där någon vill fråga eller berätta något, eller kanske ett utbyte av små 
anekdoter som egentligen inte behöver ha med arbetet att göra. Förhållnings-
sättet i utsagorna, återigen i tonen och sättet att tala om, liknar en lärares sätt att tala 
om relationen till sina elever. Det handlar om känslostämningar, att visa sig ha 
tid med och föra ”små samtal” med personalen som ska uppmuntras och 
stöttas. (se citatet i sin helhet ovan).  

 
”Nu har vi kolossalt duktiga lärare här så att de får mycket mer hjälp av varandra 
när det gäller pedagogisk vägledning.”  
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”(...), tyvärr så verkar de (eleverna) väldigt uttråkade många gånger(…) och det är 
ju tragiskt för läraren, som ofta har jobbat.”  
 
”ja brukar ofta tala om elev-syn i intervjuerna och jag tror att det kanske gjort att 
vi fått så många otroligt bra lärare, bra när det gäller kontakten med eleverna.” 
 
”Vi har fått väldigt trevliga lärare och det tycker eleverna också för går man runt 
här och öppnar en dörr så är det mysig stämning i klassrummen även på 
högstadiet.” 
 
”Det kan ju hända att man missar andra pedagogiska sidor att de inte är så 
organisatoriskt skickliga eller att de kan vara slarviga eller andra saker, men där (i 
elevkontakten) har vi lyckats tycker jag ” 
 

Citatsamlingen är tänkt att illustrera de egenskaper som eftersträvas hos lärarna. 
Att vara trevlig och ha god kontakt med eleverna är det som kommer först, att 
även vara ”duktig” i de ämnen man undervisar är förmodligen underförstått om 
än inte direkt uttalat. Att eleverna på högstadiet många gånger verkar uttråkade 
nämns i en bisats med tillägget att det är tragiskt för läraren. Elevernas lärande, 
intresse och nyfikenhet som nämndes i början av intervjun utrycks inte som ett 
problem här. Att betydelsen av en ”trevlig anda” ses som en förutsättning för 
verksamheten och går före allt annat understryks av en kalkylerad förlust av 
andra tänkbara förmågor, såsom pedagogisk och organisatorisk skicklighet. 
För att få de lärare man eftersträvar anses rekryteringen som mycket viktig, att 
det ska kännas rätt vid anställningsintervjun, att vid det tillfället få de rätta 
reaktionerna när skolans anda och elevsyn tas upp: 
 

”Det här (om andan – relation – attityd) tar man ju upp på slutet när man märker 
att det finns ett intresse för skolan, och jag har bara fått positiva signaler, sen kan 
man ju se att det är olika reaktioner. Men de man får det här gensvaret av som 
verkligen tycker det är viktigt de lyser ju som solar, det måste ju vara roligt också 
att få en chef som tycker det här med andan i skolan är så viktigt.” 

 
 
Det har inte alltid varit så god och trevlig stämning på skolan, då för åtta – nio 
år sedan när Ann-Marie började arbeta var det rätt så turbulent och oroligt i 
skolan. Mycket tid gick åt att ”göra det lugnt och uthärdligt” arbetet handlade 
nästan uteslutande om att lösa olika akuta elevvårdsärenden. 
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En mycket viktig förklaring till att stämningen och andan blivit så bra anses 
vara att man rekryterat rätt och därmed att en del av de ”gamla lärarna” slutat: 
 

TL: ”Vad har lett till den vändningen är det samtal o värdegrunden attityder osv.? 
 
Nej vi har inte jobbat jättemycket med samtal om det, utan det är nog mer att 
föregå med gott exempel och att rekrytera i rekryteringsfasen (…)det var ju 
många bra som jobbade här då också, men det var andra personer, jag kände ju 
inte dom på samma sätt. Men rekryteringen är väldigt viktig ska jag säga. Och att 
försöka behålla personal så det blir kontinuitet.”  
 

Svårigheten att som ledare ta över befintlig personal på en illa fungerande 
arbetsplats kan man tänka sig in i; man känner dem inte, har inte valt dem och 
de har inte heller valt ny ledare. Att då få börja om med nya personer som man 
själv väljer och som i den stund de tackar ja till jobbet också själva väljer eller 
accepterar att jobba under givna villkor, ses förmodligen som en rationell väg 
till förändring. 

Att förändra ett dåligt klimat, socialt och inlärningsmässigt, genom prat eller 
ingående diskussioner avfärdas just som prat: 

 
”Jag går inte runt och pratar om det…Men det tror jag vi började med att försöka 
förändra klimatet. Utan att prata om ordet värdegrund som nästan får mig 
att…(kväljningar)…är så konstlat. 

Men det också roligt att folk är så intresserade av värdegrundsfrågor.”  
 
Förutom att rekrytera nya och rätt lärare handlar det om att förändra ett dåligt 
skolklimat genom att: 
 

”jobba med föräldrar, försöka få miljön trevligare, hitta på roliga saker, alltså göra 
det roligare för eleverna, införa traditioner, ordna mötesplatser.” 

 
 

H A N D L I N G S U T R Y M M E  

Till att börja med uttrycks en distans och självständighet åtminstone gentemot 
den administrativa och kommunalpolitiska domänen: 
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” Man måste själv ta ställning till vad man ska vara noga med att följa för regler. 
Om man skulle följa allt skulle det inte fungera. Vi får våra riktlinjer från 
skolverket, de måste vi följa och vi får våra riktlinjer från kommunen och de är 
ganska diffusa så de är inte…Jag ger mig själv tolkningsutrymme, (...) sen kommer 
ju annat från sdf som i sin tur har tolkat vad de ska göra. Och det kan vara lite 
motstridiga direktiv nästan tycker jag. Eller att de gör samma saker, då gäller det 
ju att sovra och använda sitt sunda förnuft.”95 
 

De olika beslutsfattande nivåerna i det skolpolitiska systemet rangordnas och 
ges olika dignitet i en fallande skala från skolverket i toppen ner till den 
kommunala nivån med stadsdelsförvaltningen i botten. Nivåerna under den 
statliga har gjort sina tolkningar av direktiv, regler och beslut och eftersom de 
kan vara motstridiga och diffusa kan man inte riktigt lita på dem, det är här det 
egna tolkningsutrymmet uppstår. Frågan är då vad det konkret rör sig om, vad 
är föremål för tolkning? Det ges just inga exempel här om det nu inte handlar 
om olika skriftliga rapporter och dokument som ska produceras och då blir 
bilden av handlingsutrymmet inte lika självständigt och fritt längre: 

 
”Ibland blir man avtvingad en vissplan eller en redogörelse för hur man jobbar 
med en viss fråga med väldigt kort varsel och det blir inte alls seriöst. Då får man 
göra så gott man kan och ha lite distans till det och inte låta det ta negativ energi, 
utan inse OK jag är tjänsteman i en politiskt styrd organisation ibland blir det så 
här. Och man får ta det lite lagom, men jag brukar försöka att inte förlöjliga 
sådana här saker inför personalen, utan det gäller att hitta en ton där att de förstår 
att det här måste vi göra och det får vi göra då. Vi tar det vi har det kan lätt leda 
till nåt slags pettimeter och negativ tilltro till politiker och så det kan bli rätt 
tråkigt i onödan.”  
 

Även om man i organisationen inte alls förstår syftet med att skriva en plan 
eller redogöra för något, är man tvungen att göra det för att någon tillhörande 
en administrativ domän på en högre nivå i hierarkin, så beslutat. Påpekandet i 
negationen; ”försöka att inte förlöjliga” signalerar att det känns löjligt, men att 
man inte får visa det. Farhågorna för en negativ tilltro till kommunala politiker 
eller stadsdelspolitiker visar att en sådan redan finns. Men ändå är rektor i 
sådana situationer tvungen att hålla god min och lojalt verkställa vad den 
administrativa domänen kräver, om än så smärtfritt som möjligt. 

                                                      
95 Intervju 1 den 25/2 2003 
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I övrigt ses handlingsutrymme som något man med tiden skaffar sig. Ju 
längre tid man arbetat ju fler kontakter har man fått, det finns alltid någon att 
ringa och fråga om det är något man vill göra, en rektorskollega eller någon i 
den kommunala förvaltningen. 

Finns det då några bra exempel på vad man gjort med sitt handlings- eller 
friutrymme? 

Ja, då nämns hur man omdisponerat lokalanvändningen och ombygg-
nationer: 

 
TL: ”Nånting du känner ”att det här har vi genomfört i den här friheten”? 
 
(...)vi har ju rent fysiskt flyttat om i skolan, byggt om.. gjort en mediatek. Det sista 
är nu att vi på IT sidan flyttat ut små datarum i verksamheten, alltså hela tiden 
flyttar och flyttar och flyttar. Och försöker fixa med det vi har, vi har väldigt stort 
friutrymme att använda lokalerna och har också fått en hel del stöd åtminstone 
för några år sedan när det gällde förbättringar av lokaler. Nu har ju det blivit 
sämre de sista åren. Vi har kunnat, vi har integrerat fritidshem och ja det har ju 
känts roligt då att få vara med och bygga upp det. vi har startat profiler, 
profilklasser och vi har väldigt starka profiler”  
 

De profilklasser som omtalas är speciella klasser som har utökat schema för 
fotbollsträning, tiden tas från lektioner i idrott och elevens val. De kan väl i 
första ses som ett sätt att marknadsföra skolan och locka elever som har 
möjlighet att välja skola efter skolår 6. Annars är det konkreta och handfasta 
projekt som omtalas, byggnationer och omflyttningar. Förutom datarummen 
och profilklasser är det svårt att se några direkta pedagogiska konsekvenser av 
handlingsutrymmet.  

När det gäller sådana frågeställningar handlar talandet snarare om det (den 
regelstyrning) som begränsar möjligheterna att besluta om sin verksamhet. 
Handlingsutrymmet omfattar således inte i någon större grad organisatoriska -, 
eller pedagogiska frågor, t.ex. arbetssätt, ämnesövergripande undervisning, eller 
resursutnyttjande (t.ex. – annat tänkande om schema och timplaner, tjänste-
fördelning, former för samarbete mellan skola och fritids). 

 
”Ja, timplanen begränsar, oj, oj, oj den passar inte alls ihop med läroplanen tycker 
jag. Å andra sidan är det inte helt lätt att släppa den fri heller, men det är konstigt 
att den finns kvar.” 
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”Begränsningarna…; är ju pengarna och nåt som är svårt också det är ju… 
systemet med skolpeng …för planering av verksamheten. Oerhört svårt att varje 
år långt in i augusti inte veta vilken budget man har för att elever flyttar ut eller in, 
flyttar dom in blir man ju glatt överraskad men, …och sen barn med särskilda 
behov som vi betalar placeringarna för, men vi får inte…ja, jag anser att vi får ta 
för mycket pengar från vår schablon, ja vår budget till det. alltså dom kostar 
orimligt mycket och det  begränsar ju handlingsutrymmet för att bilda flexibla 
grupper och så inom skolan!” 
 

Men ändå, trots alla begränsningar har något av målstyrningsideologin slagit 
igenom: 

 
”Men friutrymme tycker jag nog att man har rätt stort ändå.” 

R E K T O R  B ,  ” B J Ö R N ”
96 

Björn berättar inledningsvis, efter att först ha frågat mig om vilka skolor jag 
besökt och vilka rektorer jag talat med tidigare om förutsättningarna för den 
här skolan och sitt arbete. Här förklarar han vad det innebär för honom att ha 
ett helt och ”fullt ansvar” för sin skola: 

 
” Jag driver ju ett aktiebolag som jag äger s a s. och jag har ett fullt ansvar för 
skolan pedagogiskt och verksamhetsmässigt. Och resultat-mässigt som bolag. Så 
skolan blir ju till 100% s a s mitt levebröd om skolan går dåligt så går det också 
illa för mig och det är ju en stor skillnad jag får ju inte bara sparken utan jag får ju 
alla förlusterna på mig och alla…all den insats som gjorts även från privat sida 
försvinner ju då. I kommunal skola får man ju sin budget och det kunde ju hända 
att ibland drog man över sin budget och att man inte hade några pengar kvar. Det 
hände inte så mycket och det är en stor skillnad att vara fullt ansvarig för 
företaget än att vara anställd rektor i kommunal skola eller i en stor organisation.” 
 

Utsagan bildar en markering och positionering gentemot såväl kommunala 
skolor som s.k. friskoleföretag och deras skolledare som alltid ingår i och har en 
större organisation i ryggen ifall ”något händer” eller om det går dåligt. Han 
menar att de kommunala skolorna och skolor som ingår i friskoleföretagen 
”Vittra”, ”Pysslingen” och ”Kunskapsskolan” i stort sett fungerar på samma 
sätt. De har alla en huvudman, en administrativ och ekonomisk organisations-

                                                      
96 Citaten är tagna ur intervju nr 3, från den 11/6 2003, om ingenting annat anges. 
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apparat bakom sig som garant för verksamheten. Den tryggheten finns inte här. 
En ensam fristående skola i aktiebolagsform med en ägare måste lyckas och 
vinna förtroende på egna meriter annars kan den inte överleva. Om man vänder 
på resonemanget innebär det att om skolan överlever, som den nu gjort sedan 
starten 1994, måste den alltså vara bra. Marknaden, att skolan efterfrågas 
definierar dess kvalitet. 

Idén till skolan väcktes –93, då det fritidshem Björn var föreståndare för 
skulle integreras lokalmässigt i en större skola. Fritidshemmet skulle även slås 
samman med de andra som redan fanns på skolan och bilda en större enhet. 
Björn ansåg inte att detta skulle leda till en ”pedagogisk integration utan endast 
till en lokalmässig” och det låg inte i linje med vad han ville genomföra. Han 
såg även svårigheter med att ”tvinga samman” personalen från de olika 
fritidshemmen med skolans personal, ett ”beslut om integration som kommit 
uppifrån”. Björn strävade istället efter att: 

 
 ” (...)effektivisera genom att kombinera de olika  yrkeskategorierna (lärare och 
fritidspedagoger) med varandra. Dels för att uppnå en mycket högre pedagogisk 
vinst, för att verksamheten då kan passa alla olika elever bättre, dels att det var ett 
ekonomiskt slöseri att inte använda personalen på ett effektivare sätt. ” 

 
Han upplevde att detta var något han inte fick göra i sammanslagningen mellan 
skola och fritidshem (drivna i kommunal regi). Trots att just ”integration” sades 
vara ett av motiven med sammanslagningen. Betydelsen av detta begränsades 
dock till en lokalintegration, där fler barn, ”40-50 per avdelning” skulle in på en 
mindre yta med ”(...)människor (personal) som sätts ihop som egentligen inte 
vill vara ihop”. Det hela ansåg han mindre lyckat ur pedagogisk synvinkel. Ett 
större handlingsutrymme kunde uppnås genom att bryta sig ur den kommunala 
organisationen där; ”väldigt mycket pengar (...) skalades bort i form av admini-
stration, personalavdelning, lokalavdelning och löneavdelning”, och istället få 
mer pengar ”ut i verksamheten (att) bestämma om själv”. Genom att dessutom 
slå samman fritidspeng och skolpeng, kunde en större både ekonomisk och 
pedagogisk frihetsgrad vinnas, enligt Björn. 

B J Ö R N  O M  A T T  V A R A  L E D A R E  I  S K O L A N :  

”Mitt jobb som ledare…ser man skolan  och jämför med andra verksamheter i 
samhället så handlar det ju om att…alltså min största tillgång här på skolan och 
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på företaget är all min personal. Det är ju dom som är mina redskap för att nå 
upp till (de) uppsatta målen som vi har dels på nationell nivå i läroplaner och 
skolplaner och såna bitar, men sen då även i våra lokala planer våra lokala mål. 
Största uppgiften är ju att skapa förutsättningar för personalen att kunna lyckas. 
Det handlar ju både om arbetsklimat, om .. materiella förutsättningar, det handlar 
om miljön, antal elever i klasserna, det handlar om det stöd man får som personal. 
Det är ju liksom det grundläggande, men så handlar det också om att jag måste 
vara en framåtsyn, alltså visionerna framåt hela tiden, hela tiden ligga några steg 
före med idéer och tankar om hur vi ska utvecklas. Så det är ju livsfarligt om vi 
ska slå oss till ro och säga att ”nu är vi ju bra – nu kör vi så här”, då tror jag att 
tiden kommer ikapp oss, och det blir en stagnation i utvecklingen.”  

 
Att se eller likna personal vid redskap som kan användas av ledaren för att nå 
uppsatta mål, för tankarna till en instrumentell syn97 på ledarskap, kanske t.o.m. 
i en auktoritär riktning, vilket noteras med viss förvåning eftersom det inte 
stämmer med mitt intryck av en i första hand kommunikativ och förståelse-
orienterad skolledare. Utsagorna kan även kopplas till ett ledarskap som 
betonar ”management”, där verksamheten styrs genom policydeklarationer och 
måldokument på ett rationellt och effektivt sätt. I fokus står då de uppgifter 
som ska utföras så att verksamhetens utfall stämmer överens med det man 
utlovat och att de mål man har nås. Ledaren som manager styr i kraft av sin 
formella position och genom att formulera vad som ska göras av vem i 
organisationen. Man kan se det som ett sätt att tala om ledarskap, en form av 
ledarskapsdiskurs som hör samman med en strukturell och funktionell syn på 
ledarskap98, eller se drag av en modell som Leithwood benämner ”managerial 
leadership”.99 I de perspektiven råder ingen tvekan om vem som har makt  
att påverka organisationens medlemmar och verksamhetens inriktning. Den 
formelle ledaren är den som besitter styrinstrumenten, vare sig han/hon tolkar 
uppifrån kommande läroplaner eller formulerar egna policydokument, hand-
lingsplaner och lokala mål. 

Påföljande tema; att som ledare ha ansvar för att ”skapa förutsättningar” för 
personalen är frekvent återkommande i denna intervju. Det gäller såväl skolans 
fortbestånd genom att utöka antalet årskurser, starta förskoleverksamhet för att 

                                                      
97 Habermas, J (1988) jmf. mellan sociala handlingar i teoridelen; strategisk handling – 
kommunikativ  
98 Bolman & Deal (1997) 
99 Leithwood m fl. (1999) 
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bli ”självförsörjande” genom jämn elevtillströmning, men även och kanske det 
mest väsentliga att med Björns ordval ”stötta” och ”pusha” personalen genom 
”feedback” och ge tillfällen för pedagogerna att mötas. Mer om vad detta står 
för under pedagogiskt ledarskap nedan. 

Ett tredje spår i utsagan som formeras kring ledarskapet i allmänhet på den 
här skolan, är framtiden, att till och med ”vara en framåtsyn”, en ledare som så 
att säga själv personifierar framtiden, visionerna och som ”hela tiden ligger 
några steg före (...)”. Det hör visserligen samman med ”att skapa förutsätt-
ningarna”, då han sedan talar om elevantalet växer hela tiden och att det är där 
förutsättningarna skapas och gör det lätt att se framåt: 
 

”(...)vi har växt hela tiden; -95 var vi en etta på 16 elever, idag är vi då, det här 
läsåret har varit 198 elever, till hösten är vi 224 elever, så det har ju hela tiden varit 
så att det är lätt att se framåt på vad som kommer och skapa förutsättningar för 
det här. Och en annan sak som gör att man tänker framåt det är ju att nu blir vi 
klara fram till nian här till hösten.” 

 
Men förutom växandet och utökandet av årskurser i jämn takt, ses skolan och 
ledaren som förpliktade att ständigt utvecklas via nya idéer och tankar. Rädslan 
för att tiden kan ”komma ikapp oss” ger ju även beskedet att det tas för givet 
att man ser sig som varandes ”före tiden”, antingen i meningen före de flesta 
andra skolor, eller åtminstone före den ständiga jämförelsekonstanten, den 
kommunala skolan: 
 

”Så att jag/vi brukar då jämföra oss med när vi var kommunala att de kommunala 
är som en oljetanker och vi är lite mer som en motorbåt, händer det saker i 
samhället så kan vi styra om ganska snabbt, vi har inte så lång bromssträcka. 
Samtidigt kan ju det av vissa människor upplevas som ganska otryggt att inte sitta 
på en oljetanker som bara tuffar på rakt fram. Det kan ju människor uppleva som 
tryggt, men då kanske man inte börjar på en friskola heller om man är...” 

 
Om jag fyller i orden som saknas: 

…rädd för snabba girningar och kursändringar, snabb acceleration och att 
”slå back i maskin” för att fortsätta sjöfartsmetaforerna, där de avklingade.  

En fundering är vem som anses äga motorbåten och därmed inneha 
skepparens, i de flesta fall oinskränkta makt, förmodligen leder det inte allt för 
långt att se eventuella kursändringar och förändringar i organisationen som ett 
resultat av skepparens/rektorns vilja och omdöme med hänvisning till det som 
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sades inledningsvis om ”levebröd” och den investering, både av personligt 
engagemang och ekonomiskt kapital som aktiebolagets ägare lagt ned i 
verksamheten. 

Den lilla självständiga organisationen ses som lättare att styra och förändra 
vid behov eller då nya idéer pockar på uppmärksamhet. Den anses som jag 
tolkar detta, ha lättare att ta intryck både av tankar och idéer som väcks i 
verksamheten, som ändrade samhällsförutsättningar, t.ex. nya direktiv från den 
politiska arenan i form av förändringar i läro- och kursplaner eller anvisningar 
och råd från skolverk och myndigheter. ”Saker som händer i samhället” 
inbegriper väl även möjligheten för verksamheten att anpassa och möta det 
som debatteras i skolfrågor, liksom det som händer i den nära omgivningen, 
föräldrars synpunkter, situationen och händelser i skolans omgivning, förorten 
skolan verkar i.  

Att ”vara före tiden” och ”ligga några steg före”, och vara den snabbgående 
motorbåten, får därmed också innebörden att se just den här skolan som 
föränderlig i större utsträckning än andra skolor. Det här gäller även 
ledarskapets uttryck och själva ledaren som person, förmåga att kunna anpassa 
sin ledarstil och därmed typen av ledarskap efter den situation verksamheten 
befinner sig i och efter den ”mognadsgrad” personalen nått upp till i kapacitet 
att ta ansvar och med sitt yrkeskunnande styra sig själva, men även den 
psykologiska mognadsgrad som krävs för att klara jobbet självständigt och 
säkert.  
 

”(...)men jag tror att skolan behövde en stark ledare initialt i uppbyggandet, (...) 
Och då tror jag att en grupp, (...) behöver olika typer av ledare i olika faser av 
gruppens process, en ganska otrygg grupp behöver ett ganska tydligt ledarskap 
som pekar lite med hela handen, men en trygg sammansvetsad grupp behöver 
..kanske slår bakut till en sån ledare. Jag tror att ett ledarskap måste förändras eller 
så får någon annan ta över litegrann.” 

 
Organisationer är i behov av olika ledare över tid, beroende på i vilken 
utvecklingsfas man befinner sig i. Ett linjärt stadie- och utvecklingstänkande 
finns inbyggt i synsättet, då fyra stadier i ledarskapet identifieras:  
 

1) Ledaren som berättar och ger anvisningar om vad som ska göras, 
arbetsuppgiften går före relationerna på arbetsplatsen. 
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2) Den ”säljande” ledaren, med hög koncentration på både uppgift och 
relationer 

3) Deltagande ledaren, med fokus i första hand på relationer, i andra hand 
på uppgiften. 

4) Den delegerande ledaren, som får andra att sköta uppgiften och 
hantera relationerna, ”low task, low relationship”100 

 
Rektorn på den här skolan känner sig inte lika bekväm i de senare stegen på 
utvecklingstrappan. 
 

”Ta det här med att vara en förvaltare eller att vara en entreprenör: jag är ju e sån 
som kanske inte tycker det är så jättekul med alla de här vardagliga sakerna som 
ska lösas. För jag vill jobba framåt, jag vill jobba med utveckling, (...) men jag 
önskar att det hade funnits mer tid att vara den här kreatören, den här visionären, 
den som går och puschar personalen, stimulerar personalen och dom bitarna som 
är det viktigaste av alltihopa.” 

 
 Björn ser sig mer som jag förstår honom som en ingångsättare, idéspruta, 
”kreatör” och ”entreprenör” är ord han gärna använder, men ser sig även som 
en som genomför sina idéer med kraft. Vilket hans skola utgör ett tydligt bevis 
på; den finns där på hans initiativ och har stadigt växt i personal och elevantal 
under åtta år. 

D E T  P E D A G O G I S K A  L E D A R S K A P E T  

Det finns en konsekvent linje från talet om ledarskap i allmänhet till det som 
anses bärande för den pedagogiske ledaren. Även här formeras de flesta 
utsagorna kring ledarens uppgift ”att skapa (de rätta) förutsättningarna” för 
personalen som här benämns ”de goda pedagogerna”. Det gäller att anställa 
den rätta sortens pedagoger, eftersom det är dom som ska göra jobbet. Här är 
de (personalen) inte längre verktyg, utan ledarens ”länkar” ut till verksamheten. 
Att ”backa upp” och stötta, ”pusha”, blir de centrala ledorden i förhållande till i 
första hand de gruppkonstellationer som finns i form av arbetslag. Det talas 
alltså mer sällan om att stötta/pusha individuellt. 
 

                                                      
100 Crawford m fl. (1997) s. 27 
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TL: ”Du säger ju ”kreatör” eller ”entreprenör” vad säger du om ett pedagogiskt 
ledarskap, du har inte nämnt det än… 
 
Nej, men det pedagogiska ledarskapet finns ju där i botten hela tiden, det handlar 
också om att min uppgift är ju att anställa människor, som är de duktiga 
pedagogerna, ge mitt förtroende till pedagogerna, att ”ni är ju bra” ”ni är på rätt 
väg” och jag har ju då ledningsgruppen, där sitter AE ledarna. Arbetsenhetsledare 
från varje verksamhetsform på skolan. Fritidsverksamheten, F-3, 4-6, 7-9 och 
dom är ju mina… Dom är mina, dom är min länk, ut till alla pedagoger på nåt sätt 
också, där man sätter upp de pedagogiska frågorna på dagordningen; ”Ska vi ta en 
skjuts med Charlie-jobbet, portfoliojobbet eller.. nu är det dags att vi aktualiserar 
x- skolans vision från början, att hela tiden komma tillbaka till att inte glömma… 
vad vi är här för. Men till syvende og sidst är det ju; om jag har anställt goda 
pedagoger och de har lust och vilja att använda den kompetensen. Så min första 
uppgift är att skapa de förutsättningarna för pedagogerna.” 

 
Om PL handlar om att lämna över till de anställda att utföra jobbet enligt eget 
huvud, utan att ge sig in i en slags ”överlärar- eller överpedagogroll”, förutom 
möjligen att sätta upp vissa frågor på dagordningen, vad menas då med att 
”skapa förutsättningar” - hur konstrueras tankefiguren ”pedagogiskt ledarskap” 
med det synsättet? 

Tre beståndsdelar kan urskiljas: 
 

1) Att medarbetarna trivs och har kul på jobbet 
 

” (...)om jag inte lyckas med att få en personalgrupp som trivs på sitt jobb som 
tycker det är kul att gå till jobbet, om de inte känner uppbackning, då spelar det 
ingen roll hur hård pedagogisk ledare jag är för då kommer dom inte i alla fall 
orka genomföra det.” 
 

Ett motsatsförhållande uttrycks mellan att vara PL och samtidigt ”ha kul” som 
om det vore fråga om en sträng överlärare, eller en ideologisk ledare som ser till 
att alla håller sig inom fållan eller arbetar under övervakning för att nå vissa 
resultat. 

 
2) Att skapa forum för personalen där de kan mötas vid konflikter 

 
”Det är många människor som möter varandra och när människor möter 
varandra händer det mycket både positiva och negativa saker och då handlar det 
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ju om att skapa forum för dem att mötas, att hitta lösningar och då kan det ju 
vara så att en grupp personal, att det kommer sådana grus i maskineriet, där det 
handlar om för mig att stötta grupperna att hitta lösningar, det är väldigt lätt att 
bara gräva sig djupare.(...) 
 
Då är det viktigt att jag försöker skapa förutsättningar för att lösa personal-
konflikter eller personalsituationer som är jobbiga… 
 
TL: På vilket sätt? 
 
Jo det kan ju vara så att man har en personalgrupp, som för några veckor sedan, 
jag märkte på dem att det var inte riktigt positivt, de var inte lika glada längre, inte 
samma gäng som de varit tidigare. Då är det min skyldighet att gå in och säga ”nu 
måste vi träffas allihopa, sätta oss ned vad är det som pågår” och inte ge mig.” 
 

Att vara en god förebild, för eleverna – inte någon domare 
 
”Ja alltså mitt förhållningssätt till eleverna är ju en form av PL. Jag är ju en rektor 
som förhoppningsvis syns väldigt mycket hos eleverna och jag befinner mig ofta 
hos eleverna och det tycker jag är positivt att de ser, att de inte bygger upp den 
här hierarkin som att där rektorn syns är bara när man varit elak eller som smyger 
ut när man har skolavslutning och säger några väl valda ord, utan att jag finns ute 
bland eleverna och också engagerar mig i elevernas vardag. Det tycker jag är att 
vara en god förebild, en god ledare, ett gott pedagogiskt ledarskap…” 

 
 
Citaten, demonstrerar en ledare som ganska medvetet gått in i det tredje stadiet 
av ledarskapsbeteende, den deltagande ledaren som koncentrerar sig på 
relationerna mellan medarbetarna.101 Värt att lägga märke till i det samman-
hanget är att konflikterna uteslutande verkar ses som en typ av interpersonella 
konflikthärdar, personer emellan på ett känslomässigt plan, hur de mår 
tillsammans med varandra, vilken stämning som råder etc. En annan typ av 
stridigheter tycks frånvarande; de som rör oenighet eller skilda åsikter kring 
verksamhetens inriktning, målsättningar eller organisationsstruktur, konflikter 

                                                      
101 I Crawford m fl. redovisas Hersay och Blanchards situationsbundna ledarskapsteori, 
”Situational theory”, där ledarskapsstil skiljs från ledarskapsbeteende, även om det krävs 
ett personligt förhållningssätt till ledarskapet är det inte enbart fråga om ett naturligt 
medfött och varaktigt sätt att vara ”stil” tillhörande vår personlighet, utan beteende 
beroende av förmåga, erfarenhet och kunnande, samt omdöme. Crawford m fl. (1997) 
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som inbegriper vem som har makten över arbetsorganisationen.102 Att skapa 
förutsättningar i betydelsen att gå in i personalgruppen och hjälpa till eller t.o.m. 
lösa konflikter, begränsar sig därmed till eller se i första hand som horisontell 
konflikthantering, medarbetare emellan. I resonemanget nämns aldrig förekom-
sten av eller möjliga vertikala konflikter som rör ledarskap, organisation eller 
eventuella ifrågasättanden av verksamhetens inriktning.  

S Y N E N  P Å  P E R S O N A L E N  

Även här är övrig personal, de som inte räknas till pedagogernas skara osynliga i 
talet om ledarskapet i skolan. Eftersom en bärande idé i just den här skolan är 
att lärare och fritidspedagoger ska arbeta praktiskt och konkret tillsammans i 
undervisningen, benämns personalen oftast som ”pedagogerna”, vilket inbe-
griper lärare, förskollärare och fritidspedagoger alt. fritidspersonal, eftersom all 
(fritids)personal förmodligen inte har högskoleutbildning då de t.ex. kan vara 
barnskötare eller fritidsledare. Det framgår inte hur det är på lärarsidan med 
andel obehöriga resp. behöriga lärare. 

Arbetsfördelning och samarbete 

Att anställa rätt personer, lärare som vill arbeta tillsammans med fritids-
pedagoger är naturligtvis viktigt. Att samarbete är önskvärt även i motsatt 
riktning, verkar vara något som tas för givet, något man inte behöver deklarera 
för sökande. Uppdelningen i arbetsuppgifter mellan de två yrkeskategorierna 
faller sig naturlig, till synes utan komplikationer: 
 

”Från sexårsverksamheten och upp till sexan så jobbar man nu en lärare och en 
fritidspersonal tillsammans och grundidén ligger i att skapa ett sånt variationsrikt 
arbetssätt som möjligt. När de går in med sina olika kompetenser. Nu handlar ju 
det generellt om, om man ska ta det lite enkelt att.. fritidspersonalen jobbar med 
de praktiska bitarna och lärarna med de teoretiska bitarna. Det man ska lära sig är 
samma sak det kan ju handla om volymenheter i matematik, där fritidspedagogen 
bakar använder dl mått, teskedar, matskedar och lärarna jobbar på ett teoretiskt 

                                                      
102 Walton, R. E. definierar interpersonella konflikter i organisationer som innehållande 
1) skiljaktiga meningar om mål, strukturer, inriktning och praktik, samt 2) personliga 
och känslomässiga skiljaktigheter som grund för konflikter mellan människorna i 
organisationen. Crawford m fl. (1997) 
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plan… Sen handlar det ju mycket om den sociala kompetensen. Att fritids-
personalen har oftast mer erfarenhet av att jobba med sociala bitar,…” 

 
Bilden av en rationell arbetsfördelning tonar fram, var och en gör sitt och det 
de förmodas vara bra på. Lärarna är teoretikerna, de ska syssla med ämnes-
undervisning. Fritidspedagogen är praktikern, men även den som står för 
omsorgen. Frågan är vem som formulerat denna arbetsfördelning om den 
överhuvudtaget diskuterats igenom och problematiserats.  
En kritisk reflektion, eller kanske spekulation kring ett inbyggt makt-elementet i 
detta, kan då göras:  

Konstruktionen stämmer väl överens med en traditionell syn på vad 
läraryrket syftar till; att i första hand lära ut kunskaper och i andra hand fostra 
och ge omsorg. Fritidspersonal ges visserligen förtroendet att hålla i 
mobbingförebyggande arbete den s.k. ”Charlie-utbildningen”, men risken är att 
de reduceras till servicepersonal åt lärarna, åtminstone i skolsituationen – såsom 
arbetsfördelningen konstrueras i utsagan ovan. Vem bestämmer och tar initiativ 
till att det är dags för de ”praktiska bitarna”, de laborativa arbetssätten och 
utformningen av dessa? Ett rimligt antagande är att det teoretiska upplägget, 
planeringen av undervisningen i mer eller mindre överensstämmelse med 
lärarnas kursplaner, är avgörande för vad som konkretiseras och hur detta ska 
ske i praktiska laborationer. Fritidspedagogerna ges förmodligen anvisningar 
om vad som bör göras, när och hur detta ska gå till så att det passar in i lärarens 
undervisning. 

”De duktiga pedagogerna” 

Det har redan nämnts tidigare att talet om personalen, präglas av att det är dom 
som ska göra jobbet och att de har ledarens förtroende, eftersom det är hos 
dem kompetensen finns. De ”goda pedagogerna” behöver inga pekpinnar eller 
instruktioner om hur de ska sköta sitt arbete med eleverna. Däremot kan de 
behöva hjälp med att komma överens sinsemellan att samtala med varandra och 
få hjälp med att konfrontera sina arbetskamrater med upplevda problem i 
relationerna på arbetsplatsen. Likaså anser sig Björn ha ett ansvar för att leda 
och skynda på grupprocesserna på skolan. Han talar om de olika stadierna en 
grupp går igenom, fasen där man söker tillhörighet i gruppen, en mellan fas av 
”gemyt” och så in i den krävande ”rollsökningsfasen”, för att nå in i en 
”samhörighet”. Han har själv gått flera kurser i grupprocesser och ser det som 
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”otroligt fascinerande” hur man kan hjälpa och även forcera dessa grup-
processer i personalgrupperna. 

Förutom i fallet med AE ledarna som måste ”pushas” individuellt för att de 
ska ha kraft att möta sina personalgrupper, ses personalen i ett grupperspektiv, 
det är arbetslaget som grupp och hela personalgruppen som det handlar om. 
Det är alltså inte ”de små samtalen” med var och en på tu man hand, man talar 
om här. Det kanske hör samman med att skolan är relativt liten, med trettio 
anställda och att en bärande tanke just är ”den lilla skolan där alla ska känna alla 
och där ledaren anser sig ha tid att se och prata med alla regelbundet. 
 

”Så min ”barngrupp”, fastän det inte är en barngrupp då, det är ju personalen. 
Och det är ju mitt jobb att få ihop dem och det händer ju hela tiden... att man 
måste då pusha gruppen på olika saker, så handlar det också om att pusha 
individer, framförallt mina AE ledare som behöver stöd så att de orkar pusha 
resten av gänget.” 

 
Det ständigt använda ordet ”pusha” kan samtidigt rasera bilden av den 
förtroendegivande ledaren som litar till de professionellas kompetens. Den som 
föser, skjuter någon framför sig eller utövar kraft103 för att få något i en speciell 
riktning, har redan fastställt målet eller åt vilket håll alla ska gå. Samtidigt ligger 
det i linje med att ensam inta rollen av kreatör; skapare, den som kommer med 
uppslagen, idégivaren, att skjuta andra framför sig mot ”visionen”, vilket kan komma 
att kollidera med den uttalade viljan att ge pedagogerna förtroende att göra sitt 
jobb. Det finns en avsaknad av medskapare av verksamheten, som förnimmer en 
sorglig underton av ensamhet: 
 

TL: ”Hur känner du att du kan lyckas med det att vara steget före, det är ju svårt 
att vara själv om det…? 
 
- Jag har ju en ledningsgrupp, fast det handlar ju… ofta är det ju så att 
ledningsgruppen, vi talar ju mest om att lösa saker i nuet.” (…) 
 
”Det är ju lite om man ska hårdra det och lyssna på vad andra säger så är det ju så 
att X-skolan är mitt skötebarn.. alltså det är ju nåt som jag har byggt upp från 
början från start till nu och jag är den ende som varit med från början hela vägen 

                                                      
103 Norstedts engelsk svenska ordbok (1983), The Oxford Dictionary of Current 
English (1996) 
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och på nåt sätt så….så mer än jag kanske vill erkänna så påverkas skolan av hur 
jag är. (...)” 
 

Det här är möjligen en självförvållad situation och konsekvens av att dels vara 
skolans upphovsman, men också genom att ställa kravet på sig själv att vara den 
visionära ”kreatör” som tänker framåt, på egen hand utanför organisationens 
mötesformer – som anses upptagna av ”nuet” och ”vardagsproblem”. Ett 
tecken på rädsla för att andra kan driva skolan i en ny eller annorlunda riktning, 
kan också spåras då vi (eller jag) kommer in på den roll informella ledare kan ha 
i skolan: 
 

TL: ”- Men jag upplever det som att det kan finnas rätt starka informella ledare 
bland lärarna, rektorer kan komma och gå vara halvbra eller halvdåliga, det 
händer inte så mycket skolan står kvar…” 
 
- Det finns informella ledare här också, alltså vissa människor klarar ju 
av… jag är nog mer en stark ledare så, att vill jag någonting, jag har ju 
startat det här och kör min linje det här vill jag. Det är också någonting jag 
talar om när vi söker folk: (...) men det finns ju alltid människor som har 
svårt att vara raka och konfrontera också.. och som blir informella ledare 
kanske då, särskilt nu… vi var ju fem anställda –95, nu är vi 30-35, 40 
anställda med förskolan. Det är klart att det skapar nya grupper, 
subgrupper då med informella ledare i. Äh och det gäller ju att vara 
vaksam för det. Jag tycker det är otroligt viktigt med hur vi kommunicerar 
med varandra och det har vi ju på skolan här lagt ned mycket 
utbildningstid på det här med kommunikation. Att gå till den det berör att 
stå för vad den säger.. ge feedback, positiv som negativ.” 
 

Björn personifierar den här skolan så starkt (på ett positivt sätt) att han t.o.m. 
fått frågan: ”Vad händer om du dör, eller slutar?” av en orolig förälder och det 
är även intrycket man får genom utsagan ovan, att det inte bara handlar om att 
äga själva skolan, utan även själva idén bakom verksamheten och hur den ska 
formas framöver.  

Det påtalas gång på gång hur viktigt det är med en ”rak och tydlig 
kommunikation”, att inte gå bakom ryggen och tala med andra än den eller de 
problemet berör. Men i det här sammanhanget, kan det även stå för ett sätt att 
disciplinera medarbetare som försöker driva egna idéer vid sidan av ledarens 
linje. Olika uppfattningar om inriktningen av verksamheten omvandlas av 



78 

rådande samtalsordning till ett kommunikationsproblem. En avvikande upp-
fattning kan uppfattas som att man inte är rak och uppriktig. Frågan är om man 
på grund av skiljaktig mening riskerar att betraktas som oärlig och illojal? 
Den eftersträvansvärda raka och tydliga kommunikationen uppnås genom vissa 
kommunikativa metoder som man även genomfört fortbildning i på skolan 
med hjälp av två ”systemteoretiker”: 

 
”Man gav en teoretisk grund och man tog in praktik också då, som många 
personal som kom och sa då efteråt att det hjälpt dem otroligt mycket, privat 
också och just det här: ’gå till den det berör, jag hör vad du säger men förstår inte’, alltså 
många sådana här ord som fortfarande finns kvar här på skolan, att verkligen vara 
tydlig och rak. Och sen har jag själv gått utbildningar i just grupprocesser som 
handlar om hur viktigt det är att kunna läsa av vad som händer och sker i grupper 
och sen så har vi jobbat enligt en grupprocessmodell som heter Fairo, där man lär 
sig ge feedback, vilka kriterier ska man ha vid feedback? För att det ska gå fram 
på ett positivt och bra sätt.. vi jobbar kontinuerligt hela tiden med just såna här..  
och varje AE grupp startar sina möten med: var befinner vi oss i gruppen just nu? 
Finns det någonting som ligger och stör? Det är AE ledarens roll också att vara så 
tuff att kunna gå in och markera och fråga, ”men du sa ju till mig häromdan 
att…” det är ju så lätt att bara gå vidare med ett ”ja det är bra” men det gäller 
både för AE ledaren och för mig att (stanna upp) och säga: ”men så sa du ju inte 
häromdan, du var ju förbannad på Mia för att hon hade gått bakom ryggen på dej, 
kände du det som..” att också våga konfrontera dom sakerna. Det är tycker jag 
superviktigt att man gör. Jag tror att det är väldigt, väldigt vanligt att man bara 
säger så, ”att ja nu är det bra” och så går man bakom ryggen och säger nåt annat 
istället. Det är livsfarligt.” 
 

De kommunikativa kodorden och de ”kommunikativa ritualer” som bildas i 
och med sättet att tala med varandra vid informella möten och i AE grupperna, 
syftar till att filtrera bort grovkornigheter i konflikterna och att på så sätt göra 
dem hanterliga, lite mindre obehagliga att ta i. Det rituella inslaget att använda 
sig av vissa fraser och att formalisera dem, göra dem till ett stående inslag vid 
möten kan skapa förutsägbarhet och en trygg ordning som förebygger och 
lindrar oron för konflikter.104 Samtidigt kan man undra var rakheten tar vägen 
ifall den ärliga och direkta vreden eller sorgen med för den delen, formaliseras 
och tvingas in i en viss bearbetningsmetod. Konstaterandet; Det är livsfarligt! 
Reser en del frågor, farligt för vem, den som drabbas av skitsnacket eller för 
                                                      
104 Bolman & Deal (1997) 



79 

gruppens arbete och fortlevnad, för ledarens och skolans rykte? Snack vid sidan 
av eller bakom ryggen om man så vill, är nog en företeelse svår att utrota eller 
filtrera bort, då det också kan ses som en ventil där man får ur sig ”sitt hjärtas 
mening”, mer eller mindre ocensurerat utan taktiska hänsyn eller retoriska 
grepp. 

H A N D L I N G S U T R Y M M E   

De nationella styrdokumenten, läroplan, skollag och grundskoleförordning ses 
som de ramar man har att verka inom, eller ”hålla sig till”. I likhet med en 
företagsledare som verkar inom en viss lagstiftning, ses skolan som ett företag 
där företagsledaren tar de beslut han anser vara de riktiga för verksamheten. 
Handlingsutrymmet förstås primärt som möjligheten för rektor att ta ”egna” 
beslut. 
 

”I det här fallet då så är jag tillika rektor som jag är företagsledare. Så har jag  
ju inga begränsningar och jag kan ta de beslut jag vill ta. Vi är ju självstyrande till 
100 %.” 

 
Därefter kommer liknelsen om att skolan kan ses som en ”motorbåt”, som kan 
styra om ganska snabbt, medan den kommunala skolan symboliseras av den 
mer trögmanövrerade ”oljetankern”.  

Handlingsutrymmet sedd som tankefigur, är alltså konstruerad i relation till 
den upplevda bristen på handlingsutrymme för rektor i kommunal skol-
verksamhet. Att få ta besluten själv i ställningen som företagsledare eller VD, 
utan att behöva fråga så många andra t.ex. driva beslut genom formella 
organisationsstrukturer och beslutsvägar som t.ex. MBL – samverkansgrupp 
med fackliga företrädare eller behöva fråga den kommunala förvaltningschefen, 
öppnar upp en större frihet för individen som agerar i rektorspositionen. 

R E K T O R  C ,  ” C A T R I N ”
105 

TL: ”Ja då börjar jag helt enkelt med den här frågan om ledarskapet i skolan, att 
vara rektor och du är ju nu skolchef (beteckning på rektor i denna friskola), alltså 
vad det innebär för dej? 
 

                                                      
105 Om inget annat anges är citaten tagna ur intervju 2 från den 21/3 2003 
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Det innebär att jag måste ha full koll vad som händer och sker i huset, framförallt 
vad det gäller elevvård. Sen innebär det att jag… Måste vara ute rätt så mycket i 
verksamheten, … för att se att… ja att det här systemet funkar eftersom att det 
här är så pass nytt. Sen innebär det också att jag måste coacha lärarna, väldigt 
många lärare är nyutexaminerade, det gäller att se dom att dom inte jobbar ihjäl 
sig för det kan man ju göra på vilken arbetsplats som helst. Så att jag själv håller 
mina arbetstider, har jag alltid gjort, jobbar från 8 på morgonen till halv fem om 
jag inte har planerat att vara längre. Och det gör att jag ger bra signaler. Jag har 
sagt att det är ingen som får sitta kvar om det inte är pedagogiska skäl, 
föräldramöten som redan är bestämt, men inte sitta och dra här. Det är viktigt att 
göra det så att dom gör på samma sätt.”  
 

”Att vara ute i verksamheten” och att ha ”full koll (på) vad som händer och 
sker i huset”, har två funktioner i konstruktionen av ledarskapet på den här 
skolan. Dels en övervakande kontrollfunktion av systemet, att det fungerar som 
det är tänkt med en pedagogisk praktik bestående av ett växelspel mellan 
föreläsningar och eget elevarbete under handledning, och dels en funktion av att 
vara det vakande ögat som riktar blicken mot elever i rörelse mellan olika 
lokaler så att de inte flyter omkring utan vare sig undervisning, arbete, vuxen 
vägledning/handledning eller omsorg. Att veta vilka elever som är i behov av 
stöd, att känna ”(...)alla elever på skolan som har problem” ses som ”otroligt 
viktigt”. Om någon lärare som har ansvar för dessa elever är frånvarande faller 
ansvaret för dem direkt på rektor som här benämns ”skolchef”. Inte bara i 
någon slags yttre formell rättslig mening ifall någonting händer, utan i att rent 
konkret veta var de sitter och vad de gör under dagen. De får då bokstavligen 
sitta utanför hennes rum så att hon kan hålla ett ”extra öga” på dem. 
Gentemot lärarna lyfts begreppet eller nyckelordet ”coach” fram som en 
bärande beteckning på ledaren. I det synliga talet som ett föredöme genom att 
begränsa sin arbetstid och ifrågasätta vad tiden på arbetet används till, för att få 
dem att prioritera viktiga uppgifter och lägga andra åt sidan: 

 
”Och som lärare kan ju jobba i princip hur mycket som helst, och är inte då jag 
som chef där och talar om att nu är det slut, nu går du hem med dig. Som t.ex. att 
…. någon säger, ja men det är så mycket rättning, då säger jag ja men vad rättar 
du för nånting? Vad gör du? Det är bra för en lärare att jag ställer frågor och säger 
det är okey! Du ska inte rätta allting, titta på målen, känn litegrann, det är inte hela 
världen att de ska komma tillbaka med rättade prov och så vidare… Ger jag dom 



81 

signalerna så är det lättare för en lärare att inte kasta bort arbetstid, att hjälpa dem 
att prioritera.” 
 

Vilka skillnader och likheter kan finnas mellan skolledare och idrottstränare? 
Handlar det om att göra allt som man förknippar med att vara ”coach”; att 
instruera (vara instruktör) och träna spelare individuellt (”private tutor”106) 
eller/och laget kollektivt, leda ett lag och göra det samspelt, vara den som tar ut 
laget och avgöra vilka som får spela. I det här fallet känns den överförda 
beteckningen från idrottens värld följdriktig, här har rektorn anställt sin 
personal från det att skolan startade. Hon har ”tagit ut laget”, den som blir 
anställd får först en prövotid, en provanställning och kan således få rådet att 
sluta eller välja det själv, ”petas ur laget” om han eller hon inte passar in: 

 
”Och klarar man inte att jobba i arbetslag, då kan man inte vara kvar här. För det 
är snarare så att då blir man mer utsatt än insatt, och det finns ju sån som inte 
riktigt fixar det och känner att det är jobbigt. Kommer man å kör sitt eget race, 
blir man inte så långvarig. (…) 
 
TL: - Nu när du har sett chefsrollen i både kommunal skola och friskola, vilka skillnader 
tycker du finns? 
 
Ja den största skillnaden tycker jag är att.. nu vet ju inte jag om det är för att det 
här är en ny verksamhet, men jag tycker att lärarna … för det första så är ju alla 
nyrekryterade utav mig. Och alla lärarna har ju en provtjänstgöring på sex 
månader. Då hinner man ju se rätt så bra om man passar in här eller inte,… det 
gör ju också att man har fått valt sina medarbetare.” 
 

Ett tydligt maktutövande synliggörs i och med detta. Makten utövas genom att 
välja medarbetare, sätta dem på prov och avgöra om de passar in i systemets 
organisation för samarbete och dess arbetsmetoder eller ej. Den bilden låter sig 
lätt beskrivas, men döljer samtidigt en instrumentell begränsning i det icke 
utsagda. Inom idrotten ska ett lag prestera goda resultat, vinna och göra mål. I 
skolan ska elevernas lärande och personliga utveckling gå framåt. Vilka insatser 
och ansträngningar som är ”de rätta” låter sig inte lika lätt mätas i en skola som 
på en idrottsarena. Till det som inte uttalas för jag problematiseringar kring 
samarbete i grupp och individers olikhet, vikten av trygghet i en anställning i 

                                                      
106 The Oxford Dictionary of Current English (1996) 
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kontrast till ett prestationsbaserat deltagande i ett idrottslag. Av sammanhanget 
framgår ändå att det inte är fråga om individuella prestationer i betydelsen av att 
nå vissa resultat, utan förmåga till samarbete i arbetslag, att kunna anpassa sig 
till andra och verka tillsammans med dem. 

D E T  P E D A G O G I S K A  L E D A R S K A P E T  

”Ja, att vara pedagogisk ledare… (...) Jag har lättare att vara pedagogisk ledare här 
än vad jag hade som kommunal rektor, för strukturen, klassrum och allt vad det 
är.. så hann jag aldrig. Jag hann aldrig in i klassrummen. Man blev liksom 
uppbunden av andra saker, möten på stadsdelen, det var så mycket mötande så 
det var väldigt svårt att göra någonting. Här går jag utanför min dörr så är jag ju 
där direkt i verksamheten. Jag har liksom lättare att hänga med i vad eleverna gör 
eftersom vår struktur ser annorlunda ut.” 

 
Att vara pedagogisk ledare i en kommunal skola är att hinna med att gå ut till 
och vara i klassrummen. Det är tydligen en tankebild svår att lösgöra sig ifrån. 
Här i friskolan däremot är det bara att gå ut utanför sin dörr för att vara i 
verksamheten. Visserligen skiljer sig lokalutformningen här från den 
traditionella skolbyggnadens långa korridorer och klassrumsdörrar på rad, 
mycket av verksamheten och de större samlingarna äger istället rum på öppna 
ytor mellan mindre undervisningslokaler och grupprum. Eleverna sitter 
utspridda och arbetar i korridorer och i små hörn, stora ytor avdelas med 
möbler, spaljéer och hyllor. Rummen får karaktären av allrum eller dovt färgade 
kontorslandskap där nyanserna enhetligt går i rött och blågrått. Interiören i de 
allmänna utrymmena, dess färger och möbler ger en känsla av att befinna sig i 
en café eller restaurangmiljö. I speglingen av friskolan och dess möjligheter till 
snabba möten med både elever och personal, mot bilden av den kommunala 
skolan och dess hinder i form av låsta strukturer; klassrum - rektorsexpedition, 
möten på och möten utanför skolan, dragkampen mellan den professionella 
och administrativa domänen om rektorns tid, i dessa jämförelser och speglingar 
växer konstruktionen av det möjliga pedagogiska ledarskapet och det peda-
gogiska samtalet fram:  

 
”Sen tycker jag att vi pratar.. alltså på den här skolan här så pratar vi pedagogik 
hela dagarna. Det gör man inte i den kommunala skolan på samma sätt för där 
pratar man pedagogik när man bestämmer sig för att prata pedagogik speciellt 
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(...). Här måste man hela tiden checka av ”vad är det som gör att inte dom här går 
framåt?” Och på eftermiddagen… man diskuterar och pratar:  
”- hur ska vi göra nu med de här stegen, men Pelle kan inte det här, hur gör vi, ja 
han har dyslexi” osv.  ” - Du jobbar med den jaha hur gör du med han eller hon?” 
Ständigt pratar man pedagogik i verksamheten. Och det säger lärarna själva; man 
pratar mycket mer pedagogik här än i den i den andra (kommunala skolan), för 
alla sitter inne med en kunskap i den gamla skolan som många kommer ifrån, som 
man egentligen inte behöver prata om.” 
 

Men vad består egentligen skillnaden i, mellan ”den andra” eller ”den gamla” 
kommunala skolformen och denna ”nya”? Kanske är ändå likheterna fler än 
skillnaderna: De lyder båda under samma styrdokument, läroplan och 
kursplaner, där finns lärare och elever inom en viss byggnad på bestämda tider 
under dagen och läsåret. Där finns en rektor/skolchef och annan personal, 
lektioner och raster. I båda skolformerna finns personalkonferenser och möten 
i arbetslag, liksom rektorsmöten för rektorer i samma stadsdel (för de 
kommunala rektorerna) och skolchefsmöten för skolledarna i friskole-
koncernen. De synliga skillnaderna består av lokalernas utformning och det 
uttalade arbetssättet att växla mellan en eller ett par lektioner per dag som tar 
formen av föreläsningar, och det egna arbetet där eleven under större delen av 
dagen förväntas ta eget ansvar för sina studier men ha möjlighet till hand-
ledning från lärarna som rör sig mellan eleverna i byggnaden. Skillnaden sägs 
alltså ligga i att skoldagen inte är lika inrutad i ett förutbestämt schema där 
eleverna rör sig mellan olika skolsalar och ämnen timme för timme. Lärarna på 
den här friskolan har 40 timmars vecka och finns på skolan från kl. 8 till 16.30. 

Det jag vill påvisa är de många likheterna trots de uppmålade skillnaderna 
mellan kommunal skola och skola i friskoleform. Rektor har en lika stor eller en 
lika liten möjlighet att besöka ”klassrummen” i de båda skolformerna, liksom 
att röra sig bland personalen eller eleverna i skolbyggnaden, att tala med dem 
och fråga efter vad de arbetar med. De ständiga och spontana pedagogiska 
samtalen vår skolchef refererar till verkar snarare ha sin grund i att alla 
förväntas arbeta enligt ett och samma koncept och i att alla förväntas kunna 
handleda samtliga elever åtminstone inom ett och samma arbetslag. Det 
gemensamma arbetssättet, metoderna och rutinerna skapar naturliga samtals-
ämnen. 

Vikten av en gemensam förståelse av arbetssätt och rutiner återkommer i 
Catrins exempel på situationer, där hon anser sig fungera som pedagogisk 
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ledare. Förutom att söka upp och samtala med lärare på tu man hand, är det 
samtalen med arbetslagen om deras sätt att arbeta som kommer upp: 

 
TL: ”Om du tänker dig en situation där du fungerar som pedagogisk ledare, vad för slags 
situation, kan du då tänka dig? 

 
Ja t.ex. när jag hade arbetslaget på sportlovet; där jag upptäckte att loggboken var 
inte tillfyllest varken för eleverna eller föräldrarna, dom var inte tillräckligt tydliga, 
då kände jag här måste vi göra en gemensam kraftansträngning och se och då bad 
jag ju att få titta i några loggböcker, (jag), frågade några elever: Vad tycker du att 
loggboken…? Och då fick jag ju några svar: ”nej det är skittråkigt att fylla i där i 
loggboken” och då kunde jag gå till sådana elever som jag vet fyller i sin loggbok 
väl och som klarar och som då säger: ”nej jag skulle inte klara mig utan 
loggboken” (...) 

 
”Så då hade vi en heldag då vi gick igenom: ja vad är målet vad är de vi vill veta, 
där vi gjorde en strategi över, innan dagen var slut: så ska alla elever fylla i, så 
detaljerat ska det vara! ”Är det OK för vissa elever att skriva …ja men det avgör 
du som personlig handledare” osv” 
 

Även här, liksom i den första, kommunala skolan uppfattas ett pedagogiskt 
ledarskap (i skola), ha med (ledning av eller i) den pedagogiska praktiken ”ute i 
klassrummen”, att göra. Det är alltså inte själva ledarskapet i sig, att detta 
bedrivs på ett pedagogiskt sätt, utan lärarnas praktik, deras arbete med eleverna, 
som är föremål för PL. 
Loggboken har identifierats som avgörande för systemets fortlevnad, om inte 
den fungerar vet ingen vad som ska göras: 

 
TL: ”Vad är syftet med loggboken? 
 
Syftet med loggboken…!?, det är att där är elevernas schema! Tappar de bort 
loggboken, då vet de inte vad de ska göra och inte handledaren heller. (...) 
Alla gör ju reflektioner men de reflektionerna gör man i loggboken, och 
loggboken skriver både föräldrar, elever och lärare i. Så det fungerar inte som 
någon sån där hemlig bok, utan det är ett redskap för oss allihop på skolan så jag 
ska kunna fråga en elev: ”Får jag se din loggbok?” ” 
 

Det betonas också av skolledaren att innehållet i denna bok inte får anta 
karaktären av  checklista, där läraren bara sitter och bockar av vilka steg eleven 
ligger på. Men riktigt vad den konkret ska innehålla förutom schema, verkar 
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fortfarande vara föremål för olika tolkningar. Av sammanhanget förstår man 
ändå att det rör sig om en planering över vad som ska göras och när det ska 
göras. Samtidigt måste detta formuleras så klart och lättförståeligt att både 
eleven, de andra lärarna och föräldrarna ska kunna ta del av innehållet. De 
andra lärarna oavsett deras ämnesinriktning, ska kunna handleda eleven m h a 
loggboken. Om loggboken försvinner eller inte går att tolka blir det svårt för 
andra lärare att ge eleven någon hjälp och det är väl då stor risk att de blir 
sittandes overksamma eller ”valsar” omkring i skolan utan att ha något att göra, 
precis som en elev på ett kommunalt högstadium utan schema. Skillnaden i 
rektorns/skolchefens arbetsuppgifter mellan de två skolformerna blir att hon 
här måste gå in och diskutera vad som står i eller bakom schemat/loggboken. 
Vad står det skrivna för? Hur ska det tolkas? Hur detaljerade ska 
instruktionerna vara? I den gemensamma rutinen ”loggboken” som till viss del 
ersätter schematablåer över salar, ämnen och indelade tidsmoduler, kan ett 
samtal mellan lärare och skolledning om innehållet i och bakom schemat starta 
eller i vart fall göras möjligt. 

Att leta efter och hitta bra exempel: 

”Det gäller för mig att läsa av vad lärarna behöver, (...) här gäller det att vara 
flexibel som skolledare mer än i kommunal verksamhet.  
 
Här förväntar sig lärarna rätt mycket att jag ska komma med inlyssnande idéer, 
dom har själva mycket idéer. Dom köper inte att man kommer och säger: ”men 
dom har sagt att vi ska göra…”, för här finns inga lagda förslag. Vi ska leda de bra 
projekten. Men när jag bestämmer mig för att ta upp saker jag ser, så är ju det att 
vara PL, att hitta bra exempel. (...) 
 
Och det har ju å göra med att det finns inga sanningar i vår verksamhet, så jag är 
lite mera sårbar som skolledare här än vad jag är i… för i kommunal verksamhet 
där kan man luta sig till en massa paragrafer och dom säger så, å dom här 
direktiven har vi fått, här är det inte direktiv, utan direktiven kommer från mig 
och det innebär ju också att mina lärare har ju möjlighet att påverka på ett annat 
sätt. För kommer de och säger: ”det här har jag upptäckt…” då säger ju jag: ”vad 
intressant!” (Jag) kan ju inte säga: ”Nej vi gör så här…” ” 
  

Återigen skapas bilden av vad som är möjligt att göra i kontrast mot vad som 
anses svårt i den kommunala skolan . En slags dualism skapas i speglingen, allt 
det som går att göra här, går inte att göra där. Den trygghet och fasta struktur 
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som fanns där (i den kommunala) finns inte här. I de uppställda, tänkta 
motsatsförhållandena förklaras den egna verksamheten.  
 
Ett försök att åskådliggöra det dualistiska tänkandet i tabellform: 
 

Friskola Kommunal skola 

Pedagogiska samtal/spontana samtal Möten/tystnad 

Inlyssnande idéer Direktiv  

Flexibilitet/inget på förhand bestämt Regler och paragrafer 

Lagarbete  Ensamarbete 

 
I jämförelseprocessen framkallas en svartvit bild. Problemet är också att endast 
ett ansikte speglas mot ett annat, när det kan finnas flera representationer av 
verkligheten/praktiken. I friskolans struktur, fastlagda arbetssätt, läromedel och 
krav på lönsamhet har verksamheten även en annan mer instrumentell och 
regelstyrd dimension. Ekonomin regleras precis som kommunala skolor av 
nyckeltal som styr antalet lärartjänster. Inköp och beställningar måste delas upp 
under året med hänsyn till ”kassaflödet”. Goda idéer ska spridas till skolorna 
inom företaget, det talas om ”benchmarking”. Om en skola går dåligt eller får 
kritik kan de andra tvingas släppa till medel för att förhindra vikande elevtal, 
dåligt rykte och ekonomiska förluster. Janusansiktet illustreras av följande 
utsagor: 

 
”… men jag kan inte bestämma mig för om jag t.ex. har väldigt bra ekonomi på 
min skola så kan jag inte bestämma mig för: jaha då tillsätter jag en lärare för dom 
pengarna. Det går inte, utan jag måste hålla mig till normerna (x-) skolan har. Som 
ser likvärdigt ut (...). Så att jag måste ju hålla budget, här går det inte att gå minus 
inte. det kan man ju göra på en kommunal, eller kan men det händer inte så 
mycket med det.  
 
Skillnaden är ju nu att när alla skolor ingår i samma företag, det är ju det att alla 
skolor måste gå lika bra. Är det någon skola som inte går lika bra så blir det vårt 
problem också.  
 
Det är det ju inte i en kommunal skola, (...) men här.. måste man samarbeta, 
därför är det ju viktigt att gör man bra saker som man märker faller väl ut det 
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försöker vi i den mån det går att dela med sig utav. Vi ska hitta goda exempel, 
alltså benchmarka varandra med”  
 

Att vara den lyssnande ledaren som inte försöker trycka ner något i 
organisationen, talades det även om i den första intervjun med Ann-Marie. Det 
gick lika lite där som här att komma och säga ”så här ska vi göra” eller ”så här 
har dom sagt åt oss att göra”. Det finns ändå väsentliga skillnader, när man vill 
”hitta” de goda exemplen, förutsätter det någon form av strategiskt letande. 
Även om man inte riktigt vet vad man söker är det fråga om att hitta något som 
fungerar och föra det vidare genom att uppmuntra lärare att berätta för andra 
lärare. Att det är skolchefen ensam som har makten att göra ett urval och lyfta 
fram vilka idéer som ska föras vidare ligger inbäddat och underförstått i 
diskursen som formar torsdagskonferensernas samtalsordning: 

 
”(...)så har vi gemensam konferens, då har jag passat på att ta upp nyheter osv. 
men precis som på min gamla arbetsplats så tycker lärarna ”att ja det som du 
säger där kan du lika gärna mejla ut. Så där har vi nu… ”ja vad vill ni ha då” för 
samtidigt är det så att jag måste ha ett forum där när jag ser saker och ting så 
måste jag kunna…, så de torsdagar vi har kvar har vi lagt in att folk som gör bra 
saker och då är det inte jantelagen som gäller utan då är det jag som säger ”jag 
tycker du ska berätta om det här” (...) jag har en lärare som går en 
samtalsanalyskurs och det tycker jag är utmärkt det vill jag att hon ska berätta, för 
här är det lärare som kan lära sig nånting. Det ska hon göra. Och sen kan engelska 
gruppen berätta hur de jobbar, hur de tänker och sen är det svenska gruppen. Det 
är lärarna som bestämmer, det här vill vi se.” 
 

Det är intressant att studera hela (den faktiskt fantastiska) formationen av utsagor 
som handlar om konferensens innehåll och vad som styr detta och sedan läsa 
den sista meningen, två gånger. Ledarens val av vad som är ”bra” görs till det 
samma som lärarna vill se, till och med bestämt att de vill se! Det som hittas 
eller ”fångas in” plockas alltså efter en värderande blick upp och planteras 
sedan vidare in i organisationen via den lärare som ledaren sett. På så sätt vinns 
flera fördelar; den utvalde känner sig sedd, sporrad och duktig, förslaget (om 
det är något man vill genomföra eller förändra) kan sägas komma underifrån 
”från lärarna själva”, om förslaget uppfattas negativt eller ogenomförbart är det 
inte ledaren själv som behöver stå för det och ”bära hundhuvudet” själv, utan 
tvärtom kan hon då förkasta det som plockats upp: 
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”Försöka liksom plocka upp olika delar (...) Utan jag kan bestämma mig för att gå 
in och säga en sak, sen märker jag att det var egentligen inte det här dom ville, då 
får jag styra om kursen.  

S Y N E N  P Å  L Ä R A R N A  

Det framkommer att det mesta redan anses vara bestämt vad gäller lärare 
arbetsuppgifter och arbetsvillkor, därför finns inget behov av MBL möten eller 
lokal fackföreningsavdelning. 

 
Vi har ingen MBL, fackförening eller fackklubb.  
 
TL: Får man inte vara med i facket? 

 
Jo, folk är med i facket. Alla är inte med i facket, men de som har varit med de 
fortsätter att vara men, det har inte liksom behövts, det säger lärarna själva, det är 
inte så svårt, det är nära till beslut eftersom det är redan klart och färdigt om 
arbetsuppgifterna som ska göras de står klart och tydligt i anställningskontraktet 
(...) Det finns ingen som börjar på skolan och tror att man ska gå och dra benen 
efter sig tvärtom, så jobbar man himla mycket här. Man är med eleverna från det 
att man kommer till… Det är upp till en själv att ta raster, vi har inga klockor som 
ringer. (...) 
 

De som börjar arbeta på den här skolan gör det i alla fall inte för att få 
sommarlov, apropå utsagan ovan om ”att ingen drar benen efter sig”. Det är 
fyrtiotimmarsvecka och semestertjänst som gäller, övertimmar kompenseras 
med ledighet. Men hur ser skolchefen på de anställda, vilka kompetenser tycker 
hon de besitter, vilka eventuella brister har identifierats och hur ska en väl 
fungerande lärare vara? Som i den första intervjun, redovisas först några utsagor 
om lärarna, även här handlar det uteslutande om dem. Övrig personal nämns 
överhuvudtaget inte. 

 
”väldigt många lärare är nyutexaminerade, det gäller att se dom att dom inte 
jobbar ihjäl sig…” 

Lärare och elevvård  

”(...), så känner jag att det är något lärarna är osäkra på. De är jätteduktiga ämnes-
lärare, men de har inte fått det (att sköta elevvård) med sig på lärarhögskolan, det 
finns ju de som har jobbat ett tag, men de räcker ju liksom inte till hela vägen.”  
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(…) 
Men man har alltså en oro att (över) föräldrar krav, kraviga föräldrar kan man 
säga, de känner en oro. De vill gärna att jag ska vara med.  
(...) 
åtgärdsprogrammet är det fortfarande så som jag känner att även på kommunal 
skola, att lärare som kommer från lärarhögskolan visst inte ens vad det var, trots 
att står i skollagen att man ska upprätta ÅP, så visst dom inte att man skulle göra 
det eller när och det tycker jag är samma nu.”  
 

Att lärare är kompetenta och kunniga ämneslärare görs till ett grundantagande 
utan någon tvekan, ett uttalande med hög grad av modalitet för att tala med 
Börjesson.107 Någon koppling mellan att vara duktig i sitt ämne och ha förmåga 
att se varje elevs behov för att kunna anpassa undervisningen till elevens 
kunskapsnivå dras inte. Vad är det då att vara ”duktig ämneslärare” är det att 
själv kunna sitt ämne och ha lektioner om det man kan, utan att behöva göra sig 
förstådd bland en del elever och kunna förklara och motivera sin verksamhet 
för deras föräldrar? Är inte det här ett vanligt sätt att tala i skolan, att konstruera 
en dikotomi mellan omsorg och kunskap. Där man skulle kunna använda 
begreppet ”tankefigur” och så ställa ut begreppen ”Elevvård” jämte ”ämnes-
undervisning” för att sedan fylla dessa med varsitt innehåll rent associativt: 

 
Elevvård 
 

Ämnesundervisning 

Ta hand om sociala problem; skolk, 
missbruk; omsorg 

Intresse för och kunskaper i ämnet; 
läraren ”brinner för sitt ämne 

Elever som ”inte når målen” och är i behov 
av stöd; åtgärdsprogram 

Lärares förmåga att strukturera och 
förmedla; skicklighet i att undervisa 

Diagnoser, psykologiska utredningar; se 
elevens sociala situation/behov 

Se och bedöma elevernas kunskaper; 
betygsätta 

I första hand en sak för elevvårdsteam; 
psykolog, skolsköterska, ev. spec. pedagog 
och skolledning 

I första hand en sak för; den 
individuelle ämnesläraren 

                                                      
107 Börjesson (2003) 



90 

 
Med säkerhet slås fast att ”lärarna är osäkra på elevvård”, yttrandet tar formen 
av ett objektivt konstaterande. Yttranden som hamnar högt i modaliserings-
hierarkin, som uttalas som de vore konstaterbara fakta, behöver man inte heller 
argumentera för och förklara.108 Men vad anses ”elevvård” vara? Det är inte 
detsamma som att vara duktig på att lotsa och hjälpa fram eleverna i respektive 
ämne, det verkar inte heller röra sig om brister i bemötandet av eleverna. 
Kontakterna mellan lärare och elever beskrivs som god. Det tycks inte heller 
vara brist på att upprätthålla normer och regler eller för lite omsorg om 
eleverna, eller att lärarna inte påtalar problem och för dem vidare till 
elevvårdsteamet. De exempel som ges av sammanhanget rör kontakten med 
föräldrar, hur man samtalar med dem på ett möte eller ett utvecklingssamtal, 
samt hur man upprättar ett åtgärdsprogram. Den nyutexaminerade läraren 
behöver hjälp med detta. I konstruktionen av vad elevvård är, att t.ex. utan 
prestige kunna möta upprörda föräldrar och att kunna skriva ett åtgärds-
program, står den oerfarne, nye och ofta unga läraren sig slätt, gentemot 
skolchefens erfarenhet som byggs upp under tjugo års yrkesliv i skola. Den 
identifierade bristen eller det som saknas är brist på autentisk erfarenhet. I 
skillnaden mellan å ena sidan lärarnas teoretiska kunskaper, eller föreställningen 
om dessa och skolledarens praktiska erfarenheter; av att ta jobbiga samtal och 
följa vissa lagstadgade rutiner (ÅP), ger sig skolledaren själv rollen av ”coach”. 
De uttalade bristerna (brist på erfarenhet) legitimerar i första hand det 
ledarskapet kan tillföra lärarna, innehållet i ”coachningen”, men säger troligen 
mindre om lärarnas förmåga att bedriva elevvård. 

 
”Så att coacha lärarna, att se vilket behov som lärarna har (...) Det kan vara 
alltifrån en lärare som alltid vill visa en massa saker, vad den har gjort för mig, för 
att de tror att det är liksom bra. Om dom tror att det har med det lönemässiga att 
göra eller… det vet jag inte. Alla har olika behov, en del är väldigt duktiga 
personliga handledare t.ex. så när jag är ute och ser såna här saker, då måste jag 
kunna använda mig av dom lärarna, så när jag tar med mig lärare på kvällen, som 
(jag) berättade om tidigare på pedagogiska caféer eller när jag träffar föräldra-
föreningen. Ja då har jag ju sett lärare som är bra på att coacha sina elever, där 
elever skriver bra i sina logg böcker  

 

                                                      
108 Alvesson, M (2002) 
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TL: Har några lärare valt att sluta? 
 
Ja som har varit för ämnesinriktade, (...) Vi har ju tre lärarroller och ingen är 
viktigare än den andre: Man ska vara personlig handledare för ca 20 elever, man 
är ämneslärare och så allmän handledare, som innebär att man är tillgänglig för 
hela skolans elever, t.ex. vid workshopen, så kommer en från årskurs 7, och är i 
sexan så kan man inte säga: ”det kan jag inte jag ta utan det får du ta med dina 
lärare” 
 
Så därför; (av) de här tre lärarrollerna är ingen viktigare än de andra.”  

 
Trots att ingen roll sägs vara viktigare än de andra, står det ändå klart att 
”läraren som handledare” är den lärarroll som är vital för verksamheten. En 
lärare som får eleven att skriva i sina loggböcker och som får eleven att planera 
sin tid och sitt arbete, är en bra lärare. Det blir till själva syftet med utbildningen 
från årskurs 6-9 att utveckla elevernas planeringsförmåga så att de själva  
tar ansvar för sitt skolarbete. Ett motiv som anges för denna inriktning är  
att eleverna måste kunna planera sin tid och ta eget ansvar när de börjar  
på gymnasiet: 

 
”Här är det ett nytt grepp, här är det en utmaning för lärarna att verkligen att vi 
tillsammans kan få eleverna när de har gått här fyra år tillsammans att ta ansvaret 
att när de kommer in på gymnasiet, sätta upp sin egen dag, inte ha en lärare som 
står och säger: ”nu tar du hem de här sidorna, sen har du prov på fredag eller om 
två veckor, sen har du svenska” Här kan dom planera sin tid, precis som en vuxen 
gör och det är inte lätt, det är inte lätt för oss. Så det här är en utmaning för 
lärarna att få eleverna och ju fler elever som man får på banan och man ser att det 
funkar, så växer man naturligtvis som lärare.”  

 
Den bild av gymnasiet som här konstrueras är en bild står i skarp kontrast till 
ett gymnasium med ämnesindelat dagsschema, där eleven i första hand 
förväntas följa en inrutad tablå som anger tider, salar och olika lärare som just 
ger sidanvisningar inför nästa provtillfälle. Nu är det naturligtvis så att eleven på 
gymnasiet förväntas ta ett eget ansvar utan att behöva bli påmind och pådriven 
i samma utsträckning som i grundskolan, men har de (eleverna) i större 
utsträckning möjlighet att själva styra sitt arbete, själva planera sin tid på 
gymnasiet jämfört med grundskolan, generellt sätt? Något som inte heller här 
berörs är frågan om alla, (eller ens om några) elever i den här åldern kan planera 
sin tid på samma sätt som ”en vuxen gör det”. Vad händer med de elever som 
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inte klarar det, utan just behöver en lärare som talar om det som han/hon inte 
skulle göra ovan i utsagan. Hur betraktas den lärare som ändå, av omsorg om 
eleven gör det? Riskerar den läraren i så fall att bli kategoriserad som ”en 
traditionell ämneslärare”? Mina frågor ställs i första hand för att peka på 
tänkbara invändningar och att synliggöra det som inte sägs, det som inte 
problematiseras eftersom jag anser det vara en bärande del av analysen, men 
visst är de även retoriska. De här frågorna bortser man troligen inte ifrån i den 
praktiska verkligheten, fastän de inte nämns här. Frågorna rymmer även 
potentiella konflikthärdar på skolan: När anses en lärare alltför styrande? När 
ska man överge strategin att göra eleven självgående genom egen planering och 
istället satsa ansträngningarna på att få en eller några begränsade arbetsuppgifter 
gjorda under ”övervakning”/handledning? Hur diskuteras de här frågorna 
lärare emellan och vad är tillåtet/otillåtet att säga i dessa diskussioner? 

H A N D L I N G S U T R Y M M E   

När det gäller skolans och skolchefens handlingsutrymme, framförs möjlig-
heten att själv bestämma över sin ekonomi inom den budgetram som ges.  
 

”Jag får hela budgeten, jag får vartenda ruttet lingon av skolpengen. Men jag får 
sköta hela, det är ju ännu mer som att sköta ett företag än i kommunal skola, för 
där var hyrorna redan borttagna, stadsdelsdirektören skulle ha sin lön osv. här får 
jag rubbet, men då ska jag också betala rubbet.” 

 
Att ”betala rubbet”, betyder att tvingas se och prioritera alla behov och 
kostnader själv. Det varken dras eller tillförs medel enligt förbestämda 
schabloner. Utnyttjade lokalytor ska betalas liksom särskilda stödåtgärder till 
elever:  
 

”Jag ska betala hyran, betala (alla) delar, mitt handlingsutrymme … det är hela 
tiden jätteviktigt att jag själv ser behoven, har jag elever som har sv 2 behov, 
särskilda behov, då måste jag verkligen se till att jag får det, från Stockholms stad, 
göra riktiga ansökningar med, med ÅP  osv. så jag verkligen kan få en extra resurs 
till skolan, (...)” 

 
Att betala och administrera allt själv, att ”sköta sin skola som ett företag” ses 
som en möjlighet till större handlingsutrymme i friskolan, än i den kommunala. 
Även om det leder till mer administrativt arbete med lokaler och ansökningar. 
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Det viktiga är att själv kunna identifiera och formulera vilka behov som finns i 
verksamheten och att inte automatiskt vare sig få eller bli avplockad pengar från 
en politisk- eller kommunal administrativ domän. Friskoleföretagets normer, 
nyckeltal och krav på viss avkastning som styr budgettilldelningen jämställs, 
åtminstone inte uttalat med det kommunala huvudmannaskapets intervention i 
rektors ekonomiska handlingsutrymme. 

Men det är inte bara ekonomiskt och administrativt som graden av frihet 
anses större här än i kommunala skolor. Det gäller även möjligheten att ordna 
sociala aktiviteter för personalen, att bjuda på fest med vin (”(...)det är okey 
eftersom det är ett företag”), att låna ut eller hyra ut lokalerna för olika 
arrangemang, att låta lärarna äta gratis i form av pedagogisk lunch, att införa 
flextid. Skolchefen menar också att hon med kort varsel kan bestämma sig för 
att lägga in en studiedag för personalen då eleverna får bedriva studier i 
hemmet ”med planerade uppgifter med återkoppling när de kommer tillbaka”. 
 

”Jag kan också plocka ut ett arbetslag och åka iväg med dom nånstans. Fast 
eleverna fortfarande är kvar i skolan för det finns fler lärare i huset. Det kan jag 
inte i den kommunala skolan, för det innebär att en lärare får två klasser. Jag kan 
t.ex. bestämma mig för att jag behöver ha loss ett arbetslag, ja men då kör vi en 
idrottsdag så kör alla ihop med det.” 

 
Det är bland annat den här sortens handlingsutrymme och flexibilitet som 
skapas i det kontrasterade tänkandet eller speglingen gentemot det tidigare 
arbetet inom kommunal skola. Tänkandet kanske säger mindre om vad man inte 
kan, än vad som borde vara möjligt att kunna göra även i kommunala skolor. 
En förutsättning kan måhända vara att även de börjar spegla sig mot den här 
sortens skola, eller att hållbarheten i konstruktionen av skolan eller den mentala 
bild (om man så vill) som representerar skolan i utsagan ovan, synas och 
jämförs med den bild man själv har av den praktik man känner till. 



94 

7. Diskussion 

”There is a crack in everything 
That’s how the light gets in”  

Leonard Cohen 

 

T R E  E X E M P E L  P Å  L E D A R S K A P ?  

Det är med nästintill reflexmässig lagbundenhet man föresätter sig att diskutera 
tre jämförbara exempel på ledarskap i skola. Att med vilja övervinna en reflex 
är svårt, men inte omöjligt om man är förberedd och spjärnar emot med 
musklerna…  

För att undvika ett oreflekterat komparativt perspektiv som förutsätter två 
eller fler konsistenta jämförbara storheter, bör en varning utfärdas mot en 
konstruerad bild av den konsekvent rationella människan, ledaren eller 
organisationen med för den delen, fri från inre motsägelser och konflikter.109 En 
manöver för att komma undan det här problemet är att erkänna motsägelserna 
och de olika bilderna av sitt ledarskap som en skolledare har, för att sedan 
förklara detta med det mångfasetterade ledarskapet110 som inbegriper så många 
olika arbetsuppgifter och kräver så skiftande angreppssätt och förmågor att ett 
samtal om detta inte kan bli annat än mångtydigt och motsägelsefullt.  Nästa 
steg i den här strategin, föreställer jag mig, blir att hitta huvudlinjen(r) eller det 
dominerade draget i ledarskapet för att kunna jämföra det med de andra. 
Ansatsen att hitta en kärna, en konstant, referenspunkt eller en dominerande 
tendens är förhärskande åtminstone i mitt tänkande, särskilt i ett sammanhang 
där man förväntas resonera logiskt, förnuftigt och rationellt. 

Det material som nu formerats; intervjuredovisningen och de gjorda analy-
serna kan visserligen ge bilden av tre olika sätt att leda skolverksamhet, tre olika 
typer av ledarskap avseende den i talet konstruerade, synen på ledarskapet i skolan  
(i någon sorts allmän mening), det pedagogiska ledarskapet, synen på personal 
och handlingsutrymme. Men de inneboende motsättningarna i vart och ett av 
                                                      
109 Alvesson, M & Sköldberg, K (1994) Hargreaves (1998) Møller, J & Spindler, J (2003) 
110 Stålhammar, B (1984) har i sin avhandling ”Rektorsfunktionen i grundskolan, Vision 
– verklighet” sammanfattat litteraturen kring detta ”tusen-konstnärskap”, s. 56-57 
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dem, kanske är mer intressant än olikheterna dem emellan? Likaså är det 
förmodligen av större intresse att ta fasta på vad som kommit fram under 
analysens gång, än att försöka fästa diskussionen vid de förbestämda fixpunkter 
som finns i frågeområden och tidigare rubrikindelning. Därför har jag ansett det 
nödvändigt att lämna strukturen som jag arbetat efter i föregående avsnitt 
(ledarskapet i skolan, det pedagogiska ledarskapet, synen på personalen, 
handlingsutrymme). Resonemanget kommer istället att kretsa kring de bärande 
begrepp eller de bärande uttryck och dess eventuella innebörder som skolledarna 
använder sig av. För att sedan övergå i en avlutande diskussion om det 
motsägelsefulla ledarskapet. 

L E D A R S K A P E T S  D I S K U R S I V A  T A N K E F I G U R E R :  

” S T Ö T T A N ” ,  ” K R E A T Ö R E N ”  O C H  ” C O A C H E N ”  

Rektorerna använder de här epiteten för sina respektive ledarskap, men hur 
kom man fram till just dessa? Vilka ingredienser fylls beteckningarna med och 
vilka har man valt bort? Genom att kombinera de olika bärande begreppen – 
etiketter och benämningar med varandra i olika konstellationer eller språkspel111 
om man så vill, samt ta in hur dessa analyserats tidigare förs nedan ett 
resonemang om bärande tankar i konstruktionen av ledarskapet i skola.  

Jag tänker mig dessa benämningar av ledarskapet som ett slags lokalt 
diskursiva tankefigurer112 med ett innehåll; de nyckelord och begrepp som 
reglerar vad ledarskapet är för dessa skolledare. Dessa kommer till uttryck på 
olika sätt i olika sammanhang, beroende på den situativa kontexten. Men 
tankefigurerna kan inte ses som fristående eller ”fritt” valda. Precis som i 
teoridelen ska de ses i förhållande till dels de handlingar, den praktik som utförs 
i en materiell verklighet, men även i relation till den legitimitetsbas skolledaren 
skapat åt sig, samt i vilken skolform han eller hon verkar i; om det t.ex. är en 
kommunal skola eller en av många friskolor i en friskolekoncern eller i ett 
aktiebolag. Innebörden i det man säger och gör måste också vara begripligt 
utifrån någon slags tidigare erfarenhet och upparbetad förståelsegrund inom 
organisationen, i Öhlunds modell; en historisk kontinuitet. I den modifierade 
modellen, nedan har jag istället placerat in begreppsparen skolkultur/skolkod, 
vilka här skall förstås som en mer allmän beteckning för de värderingar och 
                                                      
111 Wittgenstein, L (1992) 
112 Jämför resonemanget i teoridelen och Svedberg (2000) s 175 
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arbetssätt som formats med tiden, samt den anda eller atmosfär som råder på 
skolan.113 Skolform och legitimitetsbas bildar basen i figuren.  

Resonemanget leder fram till en något modifierad modell efter Öhlund av 
relationen mellan utsaga, praktik och diskurs: 114  

” L O K A L  D I S K U R S ”  

 

 
Modellen i den här tappningen syftar inte till att slå fast eller förklara  
någon form av lagbundenheter, den bidrar till diskussionen genom att utgöra  
en strukturerande analysmodell, men där nivåerna ses som interagerande  
med varandra. 

Berg använder begreppen statlig legalitet och samhällelig legitimitet som 
analysverktyg i studier av skolans styrning, begrepp som han menar fokuserar 
relationen mellan rätt (lag) och moral, vad som är rätt och vad som är riktigt. 
Legalitet handlar om vad som formellt är sanktionerat och har stöd i 
lagstiftning. Legitimitet handlar om vad som är sanktionerat genom normer och 
värdesystem, vad som skapar acceptans och förtroende. 

 
”Legitimitet handlar mer om en process där enskilda aktörer och eller 
intressegrupper strävar efter att förankra sina sociala handlingar i någon form av 
normsystem grundade på sedvänjor, traditioner, subkulturer etc.”115 

                                                      
113 relativt luftig tolkning från Berg, G (1999) 
114 Öhlund, T (1997) s. 28 
115 Berg, G ”Skolkultur” (2000) s. 51 

praktik 

 

diskurs 

handlingar
 
 

metoder 
tekniker 

Skolkultur/skolkod 
 

Situativ kontext 

utsaga 
Nyckelord
 
Begrepp

Bas av skolform och legitimitet
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Med legitimitetsbas, avser jag här: Det förtroendekapital ledaren anser sig 
åtnjuta med vilket handlingar kan motiveras. Det som görs med hänvisning till 
förtroendekapitalet anses vara accepterat, ett rätt och riktigt handlande som 
visserligen ibland kan ifrågasättas, men inte helt förkastas. Förtroendekapitalet 
utgörs i sin tur av förvärvade kunskaper och erfarenheter och ett allmänt 
erkännande av dessa. Det handlar om en inre legitimitet som skapats genom att 
vinna personalens (vilket i de flesta fall verkar vara synonymt med lärarna) 
förtroende.116 

Ogawa & Bossert argumenterar för att för att se på ledarskap ur fler 
perspektiv än det som fokuserar ledarskapets inverkan på effektivitet och 
måluppfyllelse, till att också innefatta ett institutionellt perspektiv i vilket  
man även skulle se organisationer som sökandes en legitimitet, snarare än 
effektivitetssökande och tekniskt rationella, samt se organisationernas moraliska 
och symboliska dimensioner.117  

Överfört på det individuella ledarskapet kanske även det söker sin legitimitet 
och därmed sin funktion? Innehållet i detta, den kompetens det kunnande och 
den förståelse av sitt uppdrag som ledaren besitter och så att säga kan fylla sitt 
personliga ledarskap med, måste antingen hitta eller konstruera ett behov i 
organisationen som matchar det ledarskapet har att erbjuda. På så sätt kan 
diskursen kring ledarskapet ses som produktivt och meningsskapande. 

 

                                                      
116 Olofsson, S-S (1998), där han refererar till Berg som skiljer mellan en inre och en 
yttre legitimitet, ”Den yttre har att göra med den legitimitet samhället tillerkänt 
personen i sin position att genom ämbetet bestämma över andra”. Den inre utgör 
möjligheten att styra över sin närmiljö, den egna skolan.  Han tar även upp Stålhammar 
som talar om en ”(...)legitimitetsplattform, som skolledaren måste skapa för att få gehör 
för sina idéer bl.a. hos lärarna” s. 18 
117 Crawford m fl. (1997) 
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En översikt inför diskussionen nedan: 

 
Översikt A: Stöttan B: Kreatören C: Coachen 

Legitimitetsbas 
 

Bred och lång erfaren-
het av läraryrket, teore-
tisk utbildning 

Grundare av skolan, 
aktiebolagets ägare, 
pedagog 

Lång erfarenhet av 
elevvård i läraryrket

Ledarskap i 
skola 

Stötta och föra samtal 
med lärare, ”ligga steget 
före”, vara välinforme-
rad – ansvar för ekono-
mi, administration,  
personal, arbetsmiljö 

Skapa förutsättningar 
för personal att kunna 
göra sitt jobb, 
materiellt, 
ekonomiskt, 
arbetsmiljö, tillväxt – 
elevunderlag, stå för 
vision och 
”framåtsyn” 

System- (koncept) 
övervakare - följa 
upp rutiner, 
ansvara för 
elevvården, 
”coacha” lärare i 
prioritering av 
uppgifter, 

Pedagogiskt 
ledarskap 

Individuella samtal, 
reflekterande samtal om 
undervisning/handledni
ng, ”sopa vägen” gn att 
ge förutsättningar för 
möten (schema 
konstruktioner) 

Konfliktlösning i 
grupp, leda 
grupprocesser 

Leda koncensus 
skapande samtal i 
arbetslag om 
arbetssätt/rutiner, 
stötta lärare 
individuellt i 
elevvårdsarbetet – 
hitta och 
”benchmarka” 
fram de ”goda 
exemplen” 

Syn på 
personal 
En ”bra 
lärare 
/pedagog” 
är… 

Trevlig och kunnig med 
god elevkontakt – 
individuella egenskaper 

En samarbetande 
gruppmedlem 

Samarbetsvillig lag-
arbetare/ 
elevhandledare 
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” S T Ö T T A N ”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sätts metaforen att vara en stötta, samman med att fånga upp går associationerna 
till stöttan som håller upp grenen på fruktträdet. D.v.s. få funktionen av att 
stödja och förstå sin personal, som många gånger har det tungt.  

”Att vara en drivkraft” 

Men kombineras talet om att fånga upp små guldkorn med att rektor är 
drivkraften118, leds tankarna i annan riktning till mekanikens och motorernas 
värld. Att se sig som den kraft som driver på, sätter ting i rörelse, orsakar 
förändring och utveckling, men att bränslet inte i första hand består av egna 
idéer och förslag, utan sådana som fångats upp från lärarna. Problemet är bara 
att inget i utsagorna tyder på att någon kollektiv vidareförmedling av det 
uppfångade sker.  Ej heller någon transformering av idéer till praktik, ledaren som 
transformator saknas i utsagorna. Det är istället de små samtalen om känslor och 
lärarnas individuella praktik som dominerar. Att begränsa sitt ledarskap till ”att 
uppmuntra, stödja och vägleda”, kan identifieras som ett ”Konsultativt 
ledarskap”: 

 

                                                      
118 ”Yttre kraft som orsakar rörelse” Norstedts svenska ordbok (1990) 

praktik

 

diskurs 

Handlingar –
en och en samtal,  
svara på frågor 
Metoder – observation,  
samtal 
Tekniker - ?

Skolkultur / skolkod 

Situativ kontext 

utsaga 
Nyckelord – fånga upp, ligga steget före, 

stå stadig, mandat att tycka 
 
Begrepp – stötta, drivkraft

Bas av skolform och legitimitet
Kommunal – lång erfarenhet av 
lärararbete – div. pedagogiska 
utbildningar 
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”Chefen får internt en arrangerande och hjälpande funktion, samtidigt som han 
eller hon representerar enheten inför högre nivåer i hierarkin.”119 
 

Det är mindre viktigt vad den formellt utsedde ledaren gör, det som räknas är 
hur man kan få andra att utföra arbetsuppgifterna på bästa sätt. 

”Att ligga steget före” 

Det i utsagorna bärande uttrycket ”Att ligga steget före”, innebär att samla in 
information och bygga upp ett kunnande om vad som rör sig vid ”skolfronten”. 
Det handlar om att hålla sig a´jour inom skolpolitik och i pedagogisk 
debatt/forskning, för att kunna stå stadigt och känna sig trygg om frågor ställs, 
inte för att ”tala om (något) för folk” eller föreläsa. Det är lätt att glömma den 
inbäddade och kanske omedvetna maktaspekten i detta. En till synes ödmjuk 
ståndpunkt intas i att inte vilja ”tala om för folk” vad de ska göra eller tycka. 
Men det går även att vända resonemanget och se det ur en kritisk synvinkel: En 
samtalsordning där rektor är förberedd på att svara, förklara och uttolka, en 
”fråga - svar kultur” kan på så sätt skapas, där svar och direktiv inväntas och 
inhämtas från auktoriteter tillhörande en högre nivå, innan organisations-
medlemmen handlar. På så sätt riskerar handlingsutrymmet att krympa i takt 
med frågandet efter svar och preciseringar. 

 
”Når en harmonisk fasitkultur pålegges endringer utenfra, vil man kreve presise 
direktiver om hva som skal endres og hvordan dette skal utføres i praksis. 
Oppstår fortolkningsproblemer må disse avklares av høyre myndigheter.”120 
 

Det blir i så fall rektor som äger svaren och tolkningarna av vad den  
politiska och den administrativa domänen i utbildningssystemets hierarki vill 
åstadkomma med den lokala skolan. Medtolkare i skolenhetens professionella 
domän saknas.  

”Mandat att tycka” 

Det är svårt att veta om det instruerande inslaget, vad gäller den pedagogiska 
praktiken - lärarnas undervisning är vanligt förekommande i den ”materiella 
verkligheten” i ledarens praktik. Eller om det ska ses som en kvarleva från en 

                                                      
119 Sandberg, J & Targama, A (1998) s. 145 
120 Fuglestad & Lillefjord (red) s. 106 Johnny Tobiassen 
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kvardröjande tankefigur av det pedagogiska ledarskapet i form av en bild av PL 
som förknippas mer med en direkt operationell ledning av undervisningen 
genom återkommande klassrumsbesök, observation av lärares undervisning och 
återkopplande samtal. I intervjun omtalas detta som om det hade med 
handledning att göra i parallellerna till att ”observera lärarkandidater” och i 
”mandatet att tycka”. Något som motsäger att så faktiskt sker och som då talar 
mer för att en idealtypisk situation beskrivs, är att skolledaren sällan ser sig ha 
tid med klassrumsbesök. Det handledande angreppssättet kvarstår dock om än 
endast i tanken. Skolledaren går enligt det synsättet, in i den pedagogiska 
praktiken och handlar i syfte att påverka denna, ett ledarskap som Leithwood 
benämner; ”instructional leadership”121. Det stämmer även väl in på de statliga 
styrdokument som fram till 1990 talet sett rektor som ”förman för personalen” 
och betonat vikten av att rektor t.ex. närvarar vid lektioner och sedan ”samråda 
med lärare om de förhållanden rektorn har iakttagit samt lämna råd och 
anvisningar”.122  

Det är också här legitimitetsbasen uttrycks. Den består av en lång lärargärning 
som inrymmer erfarenheter av undervisning i flera olika ämnen, på olika stadier, 
påbyggnadsutbildningar bland annat i specialpedagogik. Detta ger ett kraftfullt 
”mandat att tycka” om allt från läromedel, laborativa arbetssätt i matematik till 
hur lektioner organiseras.  

Berg menar att ett ”osynligt kontrakt”123 råder i en skolkultur med avgränsad 
professionalism. Den oskrivna regeln är att lärare ostört sköter sin undervisning till 
innehåll och form, medan skolledaren ostört och utan inblandning får sköta 
administration och den löpande förvaltningen av skolan. Ledarskapet blir 
”serviceinriktat” och ägnar sig åt de ”yttre arrangemangen” 124 och ledaren 
agerar som skolans administrative ”Förste handläggare”125.  

Ett instruerande ledarskap, med ”mandat att tycka” borde däremot kunna ses 
som ett brott mot ”det osynliga kontraktet”. Skolledarens legitimitet riskerar i 
och med detta att ifrågasättas och försvagas, då han/hon ger sig in på det 

                                                      
121 Leithwood, K (1999) 
122 Stålhammar, J (red) (1993) skolförordningens 12:e kapitel i Bo Nestors artikel s. 151 
123 Berg, G (1999) 
124 Scherp, H-Å (1998) s. 89 
125 Berg, G (1999) se uppställning över innehållet i Skolledarrollen som ”Förste 
handläggare” resp. ”Verksamhetsansvarig” s. 133 
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lärarna anser sig bäst skickade att sköta, enligt arbetsfördelningen i den tysta 
överenskommelsen eller ”det osynliga kontraktet”.126  

Ledaren som lärare bland lärare 

Men behöver det verkligen vara så? I fallet med rektor A, tycks det inte vara så, 
tvärtom konstrueras legitimitetsbasen utifrån att vara läraren bland lärare och 
som t.o.m. verkar vinna högre legitimitet genom att delge sina åsikter om 
undervisning, i kraft av att ha det rätta kunnandet och den breda erfarenheten 
av läraryrket. Frågan är om inte den här formen av instruerande eller 
pedagogiskt ledarskap som inriktas mot en slags allmän vedertagen 
”klassrumskunskap”127 – ämnesundervisningen och dess metoder, innebär en 
ömsesidig legitimitetsprocess mellan ledare och lärare. Ledaren går in i ett 
klassrum och har en ganska god förförståelse av vad som sker där och har vissa 
synpunkter. Läraren känner sig sedd och uppmärksammad, får motta en del 
beröm och kanske även frågor och viss kritik, reflektioner om elevers 
reaktioner utbyts, graden av ömsesidig förståelse för varandras perspektiv på 
arbetet ökar och allt kan i stort sett fortsätta som förut. Den slutsatsen gäller 
som sagt det här fallet med tanke på vad man förväntas tala om vid 
klassrumsbesök, där samtalets innehåll och form på något sätt redan är 
förbestämt enligt ett visst mönster, en outtalad samtalsordning med välkända 
ingredienser; hur lektionen byggs upp i ”olika faser”– ”hur lektionen startar och 
avrundas”, hur stort ”utrymme som ges till flickor och pojkar”, hur elever 
reagerar o.s.v.  

Det finns likheter mellan lektionsbesökets samtal och socialarbetares 
”diskurs om den goda omsorgen - det goda fostrande och välmenande 
samtalet”128 (i Öhlunds studie om sociala ungdomsprojekt). Samtalen kan som 
här liknas vid en slags ritualer med inbyggda restriktioner. Foucault har 
beskrivit hur dessa ritualer formar sig och vad de syftar till: 

 
”En ritual bestämmer vilka kvalifikationer de talande individerna måste ha (och 
vilka som i dialog-, fråge- eller recitationsspelet skall inta vilka positioner och 
formulera vilka typer av yttranden), den bestämmer gesterna, beteendena, 

                                                      
126 På det sättet resonerar Scherp, H-Å (1998) s. 89f som menar att ett serviceinriktat 
ledarskap borde leda till att lärarna tillskriver skolledaren hög legitimitet. 
127 Berg, G b) (1999) s. 233 
128 Öhlund, T (1997) s. 201 
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omständigheterna och alla de tecken som måste beledsaga diskursen. Den 
bestämmer också ordens förmodade eller påtvingade effektivitet, vilka effekter de 
skall ha på dem som de riktas till och gränserna för deras tvingande värde.”129 
 

Sammanhanget i vilket samtalet förs omgärdas av gränser som är avgörande för 
vad som kan sägas och vad som måste förbli osagt, inte minst med tanke på 
maktrelationen mellan överordnad och underordnad. Utgångspunkten i 
samtalet; ”lektionen”, är problematisk i sig, vad hinner man göra på en lektion 
som kanske är 60 minuter lång? Hur måste den struktureras för att något ska bli 
gjort? Vad för slags syn på kunskap förutsätter ett tänkande där lektioner 
indelas i sekvenser eller faser. Ur vilket perspektiv ska flickor och pojkar, män 
och kvinnor i ett klassrum diskuteras. Vem sätter dagordningen och väljer vad 
som ska diskuteras och samtalas om vid ett ”klassrumsbesök”?  

” K R E A T Ö R E N ”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kreatören har skapat sin skola utifrån de idéer om samarbete mellan 
fritidspersonal och lärare, han ville men såg sig hindrad att driva, redan i den 

                                                      
129 Foucault, M (1993) 
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kommunala skolan. Han har grundat sin skola som drivs som ett aktiebolag 
med honom själv som ensam ägare. Kreatören ser som sin uppgift att vara 
ledare och visionär, vara den som tänker framåt, skapar förutsättningar och 
driver skolan och dess personal framåt. Konstruktionen av ledarskapet innebär 
att ledaren personifierar sin skola, vilket förstärks av vissa reaktioner från 
föräldrar som ser skolans fortlevnad hotad om ledaren försvinner. Det kan 
mycket väl vara så att skolledaren uppfattar just den här typen av reaktioner för 
att bekräfta sin egen konstruktion, medan andra sorteras bort.  

Den legala basen för ledarskapet utgörs av tillståndet från skolverket att 
bedriva friskola. Men också legitimitetsbasen kan lokaliseras till själva 
skolformen och i att skolledaren även är skolans grundare och ägare då den 
bedrivs i aktiebolagsform. I och med att rektor har erfarenhet av och utbildning 
i pedagogiskt arbete, som fritidspedagog, finns här även en yrkesgrundad 
legitimitet. Hur solid denna bas anses vara av lärare som kanske är vana vid 
rektorer som kommer från de ”egna leden” framgår inte av mitt material.130 Det 
som däremot framkommer och som möjligen stärker legitimiteten för ledaren 
hos lärarna, när det gäller den här skolan, är att Björn inte talar på ett sätt som 
för tankarna någon form av instruerande ledarskap, eller om klassrumsbesök 
för att studera lärarnas undervisning. Däremot är han noga med att påpeka 
samarbetet i klassrummen mellan fritidspersonal och lärare, de som inte tror på 
den idén passar inte in i den här skolan. 

Att ensam vara den vaksamme ”framåtsynen” 

Om någon börjar uppträda som informell ledare, börjar tala ett annat språk, i 
meningen ”inte längre är rak”, eller inte följer det lagda spåret och bildar 
subgrupper, anses detta som ett hot, något man måste vara vaksam på. Vilket 
kan kontrasteras mot en ledarskapsdiskurs som t.ex. Thylefors erbjuder, då hon 
menar att ledarskap är en;  

 
”…social inflytandeprocess. Att betrakta någon som ledare blir meningsfullt först 
då inflytandet har en utsträckning i tiden och sker i riktning mot gemensamma 
formella eller informella mål (…) Ledarskap och effektivt chefskap bygger på ett 

                                                      
130 Svedberg, L (2000) refererar till Skolverket som noterat legitimitetsproblem för 
rektorer med bakgrund i förskola och fritidshem i deras relation till lärare. Misstroendet 
och nedvärderingen har t.ex. visats i kränkande benämningar som ”blöjrektorer”. 
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beroende mellan ledare och grupp. Ju mer chefskapet, det formaliserade 
ledarskapet, stöttas av informella ledare desto effektivare blir verksamheten.”131  
 

Här framkallas istället bilden av en solitär132 skolledare, en ledare som inte 
riktigt hittar forum för att diskutera och skapa visioner och framtidsplaner för 
skolan: I ledningsgruppen löser man ju mest saker i nuet, lokalärenden, 
elevvårdsärenden, saker som ska lösas. Där har man inte tid att tillsammans 
med andra utgöra ”framåtsynen”, det är något man som ledare i det här 
perspektivet antingen får ägna sig åt på sin kammare och nå genom egna 
utbildningar. Ett annat alternativ är att se framåt genom att ”utvärdera”, men 
det spåret utvecklas inte närmare i resonemanget, förutom att en oro och rädsla 
uttrycks inför att ”slå sig till ro” och låta sig nöjas med verksamheten som den 
är. I och med den höga grad av identifikation mellan ledare och skola går det 
inte att skilja ett ”vi” från ett ”jag” eller skolan från ledarskapet. Skolledare och 
skola kan betraktas som levandes i en slags symbios, skolledare och skola blir 
till synonymer. 

En addition av utsagorna: ”Att ligga några steg före” + ”det är ju livsfarligt 
om vi ska slå oss till ro (...) då tror jag tiden kommer ikapp oss”, resulterar i att 
skolan anses vara före sin tid i förhållande till andra skolor, när det gäller t.ex. 
samarbetsnivåer mellan yrkesgrupper. Ledarskapets uppgift sägs vara att i såväl 
tänkande som handlingar skapa förutsättningar för ”de goda pedagogerna” och 
framtida verksamhet. Skapandet av förutsättningar handlar om stabiliserande 
åtgärder, att ge plats för fler elever, bygga ut med fler årskurser och att lösa 
konflikter, men även sätta igång samarbetsprocesser i arbetslagen. Det talas 
däremot inte om att utveckla en gemensam syn verksamhetens framtid, ej heller 
om eventuella åsiktsskillnader om skolans inriktning, eller konflikter om 
organisation, samarbetsformer och arbetsfördelning. Sådana frågor kanske inte 
diskuteras eller så blir de inte synliga i intervjuform. Det som slår mig är å ena 
sidan, frånvaron av utsagor med minsta antydning av konflikter, både vad gäller 
det interna arbetet och de lokala målen och hur man hanterar nationella 
styrdokument133, å andra sidan den totala fokuseringen på relationsskapande 
grupprocesser, parallellt med det solitära ledarskapet.  

                                                      
131 Thylefors, I s. 10 
132 Scherp, H-Å (1998) talar egentligen om en solitär lärarkultur, se nedan. 
133 Ds 2001:48 Om konflikter vid mål- och planeringsarbetet; ”den horisontella”- resp. 
”vertikala mål och planeringskonflikten” 
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Rädslan för stagnation, det vakande ögat på presumtiva informella ledare, att 
se som sin uppgift att personifiera framåtsyn och vision, inte anse sig ha tid eller 
inte hitta rätt forum att diskutera detta med andra t.ex. ledningsgruppen, verkar 
bilda en slags olycklig isolering(?) i en cirkel, svår att ta sig ur. Att samtidigt se 
sin verksamhet som varandes före tiden i jämförelse med andra riskerar att leda 
till en vaktande hållning mot nya idéer och förslag. Varför förändra om man 
redan är så ”långt framme och på rätt spår”? 

” C O A C H E N ”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den här benämningen och den tankefigur som bildas i sättet att tala om 
ledarskapet, leder tankebanorna till idrottens och lagsporternas värld. 
Skolledaren i friskoleföretaget har aktivt rekryterat de lärare hon vill ha till 
skolan likt lagledaren som tar ut sitt lag. Hon avgör vilka som passar in efter 
genomgången ”provsäsong” på skolan. Coachen avgör vilka som ”får spela (på 
topp)”, dvs. vilka som lyfts fram som goda exempel på utvecklande arbetssätt. 
Ledarskapet presenteras som direkt och operativt mitt i verksamheten. Det 
omfattar även elever som har svårigheter av olika slag, som måste ”täckas upp”. 
Ett direkt och tydlig ansvar för elevvården uttrycks utöver ett formellt juridiskt. 
Ledningsarbetet sker såväl på individuell basis mellan ledare och läraren som i 
grupp mellan ledare och lärare i arbetslag. Hon kan i likhet med en instruktör gå 
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in och ha synpunkter på vilka arbetsuppgifter som bör utföras och vilka som 
ska läggas åt sidan. Hon har till uppgift att se till att ”systemet fungerar”, vilket 
omfattar hela skolans koncept, från lärarnas olika roller (allmän och personlig 
handledare, ämneslärare), till administration och lokaler.  

Manualer och loggböcker  

Praktikens materiella bas om man nu kan säga så om en verksamhetsidé, består av 
öppna lokaler, en manual med instruktioner till lärarna, elevernas loggböcker 
där de planerar sin vecka och gör upp ”sitt” schema och de läromedel som 
finns tillgängliga för elever och lärare via den här skolans hemsida. De här 
handfasta instruktionerna och hjälpmedlen bildar en gemensam grund för 
samtalen eller den interna diskursen på skolan. De invigda förstår språket och 
dess termer i de pedagogiska eftermiddagssamtalen.  

Saknas det här i den kommunala skolan? Nej, även där talar man om 
läromedlen, scheman och arbetssätt – hur man ska lägga upp olika 
arbetsområden, men arbetet tycks ske mer individuellt i frivillig som såväl i 
ofrivillig ensamhet inom klassrummets väggar.134 Det blir eller ses inte som ett 
gemensamt problem när ”Pelle inte klarar stegen” eller att någon annan har 
skriv- och lässvårigheter, eleverna är inte en gemensam angelägenhet på samma 
sätt som det beskrivs här. En invändning mot det resonemanget kan vara att 
flera ämneslärare har samma elev, så är det ju i alla skolor. Ja, men då har de 
dem för sig på sina lektioner i sitt klassrum där de (lärarna) arbetar efter sina 
metoder och efter sin egen tolkning av vad som är centralt att lära sig eller vad 
för slags beteende man förväntar sig.  

Kanske är även detta, stoffurval, metod och förhållningssätt om inte mer 
gemensamt så i varje fall mer öppet och samtidigt förbestämt i den här 
friskolans praktik, därav möjligheten till samtal på gemensam förståelsegrund.  
Om man med en annan skolform bryter ”Den solitära kulturen” som präglat 
skolan, där ”varje lärare sköter sin undervisning på det sätt som han eller hon 
tycker är bäst”135, öppnas kanske dörren för utvecklandet av ett professionellt 
språk, en gemensam praktikbaserad professionell diskurs. 

                                                      
134 Maltén; A (1995)  
135 Scherp, H-Å (1998) s. 41 
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”Lärarna klarar inte elevvården!” 

Ledarskapet som fyllandes en systemövervakande funktion kan förmodligen 
direkt kopplas till den formella positionen ”skolchef” i den här skolformen. En 
viss form, ett visst arbetssätt finns så att säga inbakat i det färdiga konceptet för 
friskoleföretagets skolor och skolchefen är rekryterad för att arbeta och leda sin 
skola i överensstämmelse med detta och den samhälleliga lagstiftningen för 
skolområdet. Sammantaget utgör detta den legala136 basen för ledarskapet. 
Legitimiteten, förtroendet och acceptansen för ledarskapet däremot, måste även 
sökas på annat håll, med den legala basen som en slags grundplatta. 

I analysen av mitt material har jag lyft fram hur ett pedagogiskt ledarskap 
konstrueras i en spegling dels mot bilden av den kommunala skolan, men även i 
synen på lärarna och deras kompetens. De anses vara duktiga ämneslärare  
och i stort sett bra på att handleda sina elever, men när det gäller elevvård, 
åtgärdsprogram och jobbiga samtal med föräldrar beskrivs de som osäkra  
och oroliga. Det handlar enligt mitt sätt att se det om en identifierad brist  
av ett i första hand erfarenhetsbaserat kunnande som ofta är tyst eller  
införstådd kunskap.137 Att bli bra på elevvård är kanske ingenting man i första 
hand lär sig på Lärarhögskolan, utan genom praktik och lång erfarenhet av 
pedagogiskt arbete.  

I klyftan mellan de nyutexaminerades brist på denna erfarenhet och ledarens 
relativt långa yrkeslivserfarenhet i skola som lärare och sedan rektor, fungerar 
det pedagogiska ledarskapet som utfyllnad. Legitimiteten konstrueras utifrån en 
identifierad brist som ledarskapet kan kompensera. Ledarskapet har på så sätt 
fått, eller funnit en viktig mening att fylla.138 

Gemensamt för de två friskolerektorerna i studien är att de söker forma sin 
verksamhet och sitt ledarskap i skuggan av den kommunala skolan. Flera 
exempel har visats på hur friskolerektorerna jämför sina skolor med den bild de 
har av den kommunala skolan. I dessa jämförelser och speglingar sker två 
parallella konstruktionsarbeten; dels konstrueras bilden av vad som är ogörligt i 
kommunal skola, i relation till detta skapas sedan bilden av vad som är möjligt i 

                                                      
136 Berg, G (2000)  
137 Lauvås, P & Handal, G (1993) 
138 Alvesson, M (2002) ”Taking the level of meaning seriously includes efforts to figure 
out what yardstick the ’natives’ are using(...) and in terms of the practices employed by 
the ’natives’, any serious interest in the level of meaning includes an attempt to figure 
out how they make sense of what they are doing (…)” p. 71 
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friskola. Det kan gälla allt från samarbete mellan skola och fritidshem, att införa 
flextid, att ”vara ute i verksamheten”, att låna ut eller hyra ut lokaler, att arbeta 
med grupprocesser i arbetslagen, till att åka bort från skolan med ett arbetslag 
för att diskutera arbetsmetoder.  

Ett försök att åskådliggöra det dualistiska tänkandet i tabellform: 

 
Friskola Kommunal skola 
Pedagogiska samtal/spontana samtal Möten/tystnad 
Inlyssnande idéer Direktiv  
Flexibilitet/inget på förhand bestämt Regler och paragrafer 
Lagarbete  Ensamarbete 

 
Och jag känner igen de här hindren, men de är väl förmodar jag i första hand 
mentalt konstruerade hinder och inte formellt reglerade eller orsakade av 
ofrånkomliga restriktioner i den kommunala skolan. Eller är det så att de 
institutionella och kulturella värderingarna - uttalade som underförstådda, 
handlingsmönstren – synliga som osynliga, yrkeskoderna och med den 
historiska kontinuitet i vilken vi förstår begreppet skola, är något mycket 
starkare än några formella regleringar, läroplaner eller styrdokument varifrån de 
än må komma från, någonsin kommer att rå på? Men det kanske inte är så 
anmärkningsvärt, en djupt rotad tradition och kultur har en starkare påverkan 
på människors handlande och tänkande i såväl vardagsliv som arbetsliv, än 
direktiv och målformuleringar från de administrativa och politiska domänerna. 
Systemets eller strukturernas makt tycks intas av kulturens, traditionens och 
kodernas kraft att påverka; ”(...)makten genomsyrar vardagslivet så att det blir 
svårt att lokalisera den.” 139 
Friskolorna utgör i så fall en bekräftelse på att så är fallet. Efter att ha analyserat 
och diskuterat ledarskapets diskurser inställer sig en rad frågor: Om nu 
friskolorna lyckats skapa delvis ett annat sätt att samtala om sin verksamhet, en 
i jämförelse med kommunal skola något annorlunda samtalsordning, diskurs, 
                                                      
139 Hultman, G (1998) Ett motsägelsefullt drag i detta är att Hultman uppfattar 
”individen och enheten” som medvetna tolkande aktörer, vilka aktivt konstruerar 
mening i den situation de lever i, samtidigt tycks de inte ha så många alternativ eller val 
då de är inbäddade i kulturella koder och traditioner. Det är här jag menar att ”kultur” 
verkar ha tagit strukturernas plats i Hultmans perspektiv. 
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hur pass oberoende eller fristående är då den gentemot den kommunala skolan 
om den endast utgör en spegelvänd bild? Om man i första hand vill vara det 
som den kommunala inte är, blir den då något därutöver?  

I L L U S I O N E N  A V  E T T  K O N S E K V E N T  L E D A R S K A P  

1. Ett rationellt målstyrt spår, eller något annat…? 

Att för det första, som i fallet med rektor A, konstruera bilden av sig själv som ”den 
som leder” genom att vara en ”drivkraft”, att se dessa uttryck i kombination, 
ger signalen att man går före de man leder t.ex. med idéer, beslut och 
anvisningar. Att i egenskap av chef vara en drivkraft som med kraft driver 
verksamheten framåt mot något slags mål. Detsamma gäller även rektor B, i talet om 
sin egen funktion av ”visionär” och att vara verksamhetens ”framåtsyn”, samt i 
yttrandet om personalen som tillgång och redskap för att nå uppsatta mål. Mina 
associationer går i en riktning där någon (ledaren) har tagit ut färdriktningen i 
en skola styrd av mål och förväntade resultat. Om än inte den exakta vägen till 
målet är anvisad, så har ledningen förklarat var man ska och vad som eventuellt 
bevisar att man kommit dit: Det förväntade resultatet. Man har tolkat de 
måldokument som gäller för verksamheten och kanske även utarbetat lokala 
mål och delmål för sin organisation, på egen hand eller/och tillsammans med 
sina anställda.  

Är vi indoktrinerade? 

Eller är problemet att min egen tolkning av vad det är att vara ”drivkraft” är så 
impregnerad av en teknisk-rationell syn på ledarskap, det s.k. ”management-
perspektivet”, där verksamhetens målsättningar på ett effektivt sätt uppnås 
genom klara uppdragsformuleringar och organisationsmedlemmarnas konse-
kventa beteenden?140 När en av rektorerna i Glenn Hultmans undersökning, 
känner sig som en marionettdocka, där någon annan drar i trådarna, menar han 
att det är vår inprogrammerade bild av den rationelle ledaren som är problemet 
och inte det situationsbundna och relationella ledarskapet.  

 
”Men vi översvämmas av ett managementutbud som är enormt, ett utbud som 
också tränger sig in på fortbildnings- och universitetskurser. När detta sker, 

                                                      
140 Leithwood m fl. (1999), Svedberg; L (2003) 
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legitimeras det som vetenskap och blir svårt att ifrågasätta, även om erfarenheten 
talar ett annat språk. Den myt som sprids är den om den rationella ledaren, och 
den förstärks med idolbilder från näringsliv och förvaltningar.”141 
 

Invändningar kan alltså resas mot mitt sätt att uppfatta metaforen ”drivkraft”, 
det behöver inte alls vara ledaren själv som avses, om hon/han kan hitta andra 
inom organisationen som kan agera ledare i olika situationer. Det finns ett 
språkspel i de här utsagorna som kan ge olika betydelser beroende på hur de 
kombineras:  

2. Ledaren som generator 

Att å andra sidan, se sig som drivkraften, men samtidigt tona ned sin egen roll 
och säga att ingenting går att ”trycka ned” i organisationen och att ”det alltid 
kommer från dem” – idéer, förslag och tankar, öppnar upp en annan 
betydelsemöjlighet i det språkliga samspelet. Nämligen att som ledare se sig 
som generator mellan kraft och ljus, mellan idé och verksamhet. Genom att 
”fånga upp” idéer, tankar och förslag från sin personal, lärarna och låta dem få 
veta att dessa anses relevanta, giltiga och möts med gillande kan ledaren bedriva 
sitt ledarskap genom dem (t.ex. Rektor C som vill lyfta fram goda exempel). 
Det handlar i så fall om något mer än ett utbyte av fördelar, högre lön bättre 
arbetsvillkor som belöning för en god arbetsprestation142. Det är istället ett 
ledarskap som befrämjar och understödjer ett spridande av ansvar, åtaganden, 
auktoritet och makt inom organisationen. Auktoritet och makt att påverka 
behöver inte nödvändigtvis endast vara knutet till den som innehar en formell 
ledningsposition, utan kan även tillskrivas medarbetare i organisationen som 
har kraft att inspirera andra att ta ansvar och arbeta för gemensamma mål, en 
transformativ (”Transformational leadership”) syn på ledarskap.143 

Men den här dörren tycks ännu inte öppnad av rektorerna: Det råder ingen 
större tvekan om vem som är ledare tillika innehavare av ledarskapet i de två 
friskolerektorernas B och C:s tal om sitt arbete. B personifierar sin skola, 
bestämmer inriktning och håller i samtal för att ”forcera grupprocesser”, 
informella ledare utgör ett presumtivt hot. C utövar i sina utsagor ett 

                                                      
141 Hultman, G (1998) s. 63 
142 Likt en tyst överenskommelse eller affärstransaktion, ”transactional leadership” 
ledarskap som ett framförhandlat utbyte. Leithwood (1999) 
143 Leithwood (1999)  
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dominerande inflytande över elevvård, ekonomi och avgör till stor del 
dagordningen på skolan; vad som diskuteras, vilka exempel som ska lyftas fram, 
vilka problem som identifieras. Även om lärares idéer och förslag till förändring 
eller utveckling fångas upp av rektor A, blir det svårt att göra något med det för 
att påverka hela skolan, så länge det inte anses gå att genomföra förändringar 
via ledarskapet. För hur det som ”fångats upp” förs vidare, förblir osagt. Det är 
de ”små (individuella) samtalen” på tu man hand som dominerar i rektor A:s 
utsagor. Exempel på att samtala i grupp, eller att diskussioner med hela eller 
delar av personalen, leds av skolledaren i syfte att förändra, utveckla eller driva 
vissa frågor, saknas i materialet.  

Peter Emsheimer tar upp den här problematiken i antologin ”Lärares lärande”, 
där han menar att skolledare måste ta ett mer kollektivt grepp om 
fortbildningen och börja leda samtal med grupper av lärare, utöver de 
individuella samtalen och så skriver han: 

 
”På det hela taget är skolan en institution som präglas av ett motsatsförhållande 
mellan kollektiv produktion och individualiserat arbete. Det gagnar inte 
ansträngningarna att gemensamt lösa svåra uppgifter.”144 
 

Citatet andas viss ironi; det borde rimligtvis inte behövas lika stora ansträng-
ningar var för sig om man kunde lösa fler och svåra problem gemensamt. Är 
det en del av yrkesidentiteten - ethos, ett av läraryrkets utmärkande drag145, det 
fria individuella arbetet som står på spel?   

Nedmonterad yrkeskod? 

Är det den här yrkeskoden som de två friskolorna i den här undersökningen, 
håller på att montera ner? Det finns vissa tecken på det: Metoder görs 
gemensamma, de goda exemplen ska ”benchmarka” verksamheten (skolledare C), 
samarbete mellan olika yrkeskategorier och mellan olika lärarkategorier bildar 
verksamhetsidé (skolledare B). I talet om lärarna konstrueras bilden av den 
”gode pedagogen”, eller den ”duktiga läraren”, som i första hand en 
samarbetande gruppmedlem och handledare som även ska kunna handleda 
elever utifrån andra lärares instruktioner.  

                                                      
144 Madsén, T 
145 Maltén, A (1995) 
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Detta sker i så fall genom att friskolan speglar sig och jämför sig med den 
kommunala skolan, det som anses omöjligt i denna ”den gamla skolan” (som 
rektor C uttrycker sig, likt en utvandrande nybyggare som talar om det gamla 
landet) är möjligt här i den nya skolan. Det anses till och med inte längre som 
något problem att ta hand om all administration, ekonomi, personalärenden 
och lokaler själv. Tvärtom, det är hela ansvaret och den själständighet och 
självbestämmanderätt som anses följa med detta ansvar, som nu förs fram som 
avgörande och positivt stärkande för ledarskapet. Det som tidigare varit 
betungande och tagit så mycket tid i anspråk, bl. a. det administrativa ansvaret, 
anses nu vara något som leder till större frihetsgrad. Samtidigt verkar det som 
om det direkta operativa eller/och det pedagogiska ledarskapet tydligare 
kommer till uttryck i de här två friskolorna, men på två olika sätt. För rektor B 
är det engagemanget i grupprocesser och konflikthantering som gäller, för C är 
det pedagogiska ledarskapet relaterat till elevvård, men berör även rutiner och 
metoder som får direkta konsekvenser för den pedagogiska praktiken och 
elevernas arbete. 

Utifrån de här två friskolerektorernas utsagor och sätt att tala om ledarskap 
och pedagogiskt ledarskap får dessa tankefigurer, delvis ett nytt innehåll. De 
fylls med de idéer om samarbete och arbetssätt som de här skolorna säger sig 
stå för i motsats till de skolkulturer och koder som varit förhärskande i 
(kommunal) skola. Kan det här leda till att tanken om det pedagogiska 
ledarskapet återuppväcks, men att detta sker utanför de kommunala skolorna? 

Talet om ledarskapet förändras liksom de benämningar man väljer för sitt 
yrke. Man ser sig inte längre som tjänsteman eller ämbetsman i en kommunal 
eller statlig byråkrati (naturligt nog för ledarna i friskola), inte längre som en 
kugge i en lång politisk styrd beslutskedja, utan talar om sig själv (i sitt yrke) 
som ”företagsledare/entreprenör” och ”kreatör”(Rektor B), som ”företags-
ledare/chef ”och ”coach” (Rektor C). De nya benämningarna demonstrerar ett 
avståndstagande och en positionering bort från en kommunal skola, dess 
dominerande kultur146 och koder147, men öppnar samtidigt upp för nya sätt att 
tala om skola.  

                                                      
146 Med dominerande kultur avses här en tids- och ämnesstyrd skola, den traditionella skol-
miljön med korridorer, lärosalar och lärarrum, grad av status som olika personal-
kategorier tillmäts inom skolsystemet etc. Berg, G (1999) 
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Nya beteckningar på ledarskap i skola: 

 

Skolform 
Administrativ benämning 

(legal) 
Pedagogisk benämning

(legitim) 
Kommunal Rektor/chef Pedagogisk ledare 

Friskola Företagsledare/skolchef Kreatör/coach 

 
De nya beteckningarna signalerar ett ledarskap som i större utsträckning är 
knutet till en person och dennes karisma, dennes förmåga att finna en 
legitimitetsbas. Vad händer då med personalens professionaliseringsprocess och 
det behov av bemyndigande, delaktighet och de demokratiska värden som kan 
förknippas med dessa processer? 

Symbolhandlingar 

Konstruktionen av ledarskapet kan inte greppas enbart genom talet om det. 
Även de kommunikativa handlingarna bortom orden måste tas in i bilden 
liksom de subjektiva upplevelserna av vad som är viktigt och riktigt. I den 
första intervjun fanns tillfällen då avståndstagandet mot vissa bärande begrepp i 
den allmänna skoldiskursen blev tydligt. Att antyda något om ”värdegrund” och 
att tro att man enbart med ord och samtal kan förändra ett dåligt skolklimat, 
framkallade ”illamående” och resulterade i spelade kväljningar. Det handlade 
för henne om att göra synliga konkreta saker, införa nya ”traditioner”, hitta på 
roliga saker för eleverna”, förbättra inomhusmiljön göra skolan fysiskt 
trevligare.148 Återkommande ritualer och ceremonier är viktiga symbolhand-

                                                                                                                             
147 Det jag förknippar med kod i det här samanhanget är historiskt formade kollegiala koder 
som fortfarande råder i t.ex. det individuella lärararbetet, ämnesundervisningen och 
beprövade arbetsmetoder, uppdelningen i undervisningstid och annan tid etc. I Arne 
Maltén (1995) ”Lärarkompetens” s. 15, redovisas hur Lortie karaktäriserat lärares 
kåranda i tre drag; ”Individualism, som står för ensamheten i lärararbetet, dels för bristen 
på gemensam kärna i yrkeskunnandet.” En ”nuinriktning” mot närliggande och kort-
siktiga mål. Konservatism; man väljer kända metoder av rädsla för hur elever ska reagera 
på nya alternativa sätt att arbeta. 
148 Intervju 1 25/2 2003 
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lingar för att skapa ordning och en gemensam anda och gemenskap149 i en skola 
som tidigare uppfattats som splittrad och bråkig.  

Expressivitet  

De utsagor som kretsar kring ett jag, där rektorerna visar sig som styrande 
subjekt, verkar på något sätt opåverkat från omgivande strukturer eller 
bestämda diskurser. På samma gång, framstår de här utsagorna som fria från 
kompromisser. De är inte tillkomna genom framförhandlade handlingsplaner – 
de är istället direkta, personliga och auktoritativa. Vad som är sant för 
individen, personen i skolledarrollen antas även vara sant och riktigt för andra.  

En ”inre natur – min värld” ses i vissa fall som normativ och riktig i den sociala 
världens interpersonella kontakter, för att relatera tillbaka till teorin om en 
kommunikativ rationalitet. 

Exempel på sådana utsagor: 
 
”(...) och jag menar jag är ju rätt säker på att det jag själv tycker är en bra attityd, 
det är en bra attityd. Förstår du det stämmer liksom.”150 (Rektor A) 
 
”(...)jag måste ha ett forum där när jag ser saker och ting så måste jag kunna…då 
är det inte jantelagen som gäller utan då är det jag som säger ”jag tycker du ska 
berätta om det här” /../ 
jag har en lärare som går en samtalsanalyskurs och det tycker jag är utmärkt det 
vill jag att hon ska berätta, för här är det lärare som kan lära sig nånting. Det är 
lärarna som bestämmer, det här vill vi se.”151 Rektor (C) 
 
”X-skolan är mitt skötebarn.. mer än jag kanske vill erkänna så påverkas skolan av 
hur jag är. Att jag är en ganska utåtriktad kreativ inspirations människa gör att det 
smittar av sig. jag märker ju att jag har ju jobbiga trötta dagar… att då på ett 
otäckt sätt så speglar det av sig hur jag är då börjar man fundera ”är han sur idag ” 
och det är både för- och nackdelar att det är så också. ”152 (Rektor B) 
 

Vad som är en riktig syn på elever, eller vad som utgör goda pedagogiska 
exempel, blir på ett sätt outtalat då bedömningar av det slaget hänger samman 
med vad som anses rätt i ledarens ögon. Visserligen har det rationella samtalet 

                                                      
149 Bolman & Deal 
150 Intervju 1 25/2 2003 
151 Intervju 2 från den 21/3 2003 
152 Intervju nr 3, från den 11/6 2003 
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sina begränsningar, i jämförelse med ett moraliskt handlande föredöme som 
andra ser upp till, utan ifrågasättande och problematiseringar. Det jag funderar 
på är vad som händer i det kommunikativa samspelet om någon inte handlar 
”rätt” och bryter de mönster ledaren präglat i kraft av personlighet med position?  

Hur förs diskussionen vidare då en social handling utsätts för kritik?153 
 

Social handling ”Störning” – 
ifrågasättande av 

Prövning 
genom 

 
Konstativa talhandlingar 
”faktasatser om världen” 

sanning 
 

teoretisk diskurs 
 

Expressiv självframställning om (inre) 
subjektiv värld 

sannfärdighet 
 

terapi, 
självreflektion, 
estetisk kritik 

Normreglerande handlingar riktighet moralisk-praktisk 
argumentation 

målrationella handlingar effektivitet teoretisk diskurs 

 
En inre inkongruens, något som blir ifrågasatt och inte anses nå upp till det 
sannfärdiga i en inre subjektiv värld kan bearbetas i en terapeutisk behandling, 
detta är enligt Habermas den sfärens medel att lösa inneboende konflikter. En 
handling som är upphöjd till norm kan bli omstridd och ifrågasatt och blir då 
utsatt för en moralisk och praktisk granskning, där den sociala världen och dess 
(normreglerande) handlingar betraktas – objektiveras när de blir föremål för 
diskussion. En målrationell handling bedöms utifrån sin effektivitet att vara 
rationell i förhållande till de mål man vill nå.154  

Men om vissa handlingar som rör t.ex. ”elevsyn”, förhållningssätt, vad som 
är ”rätt” attityd, anses höra till det personliga, subjektiva och expressiva, det man 
känner är rätt via sin intuition, utan att man egentligen behöver tala om det mer 
än i principiella markerande ordalag, förvandlas de inte då till personliga 
problem eller tillgångar, till något man antingen har eller saknar. Det 

                                                      
153 tabell efter Habermas, J (1988) s. 172, 168  
154 Habermas, J (1988) s. 171f 
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kommunikativa samförståndet når lika lite in här i subjektivitetens domäner, 
som in i ett kalkylerat instrumentellt handlande. Öppna diskussioner om vad 
som kan räknas som riktigt riskerar att dräneras av terapeutiska åtgärder 
inriktade på individens beteende. Jag menar inte att det är något fel med t.ex. 
handledning individuellt eller i grupp, tvärtom, det som betraktas som något 
tillhörande ”en känsla” för vad som är rätt eller en kvalité som blir till i 
betraktarens öga, måste kanske även komma till uttryck på andra sätt (kanske r 
B grupprocesser kan vara en väg?), bli till uttalade samförståndshandlingar 
öppna för överväganden, för att bli legitima inom organisationen. Eller är det så 
att värderingar som omfattas av en s.k. ”emotionell praktik”155 inte är tillgäng-
liga i ett rationellt samtal? 

Gunnar Ekman diskuterar i sin avhandling ”Från text till batong”, polisers 
vardagsarbete och lyfter fram småpratets betydelse. Han menar att det prat som 
försiggår i det lilla sammanhanget, på fikarasten eller mellan kolleger under 
kommenderingar, eller på väg till ett jobb har en ”normreproducerande 
funktion”. Han menar att det här småpratandet är centralt i yrket; där sprids 
föreställningar om hur polisarbetet är och bör vara och där tolkas ”regelboken” 
och bildar praxis för hur man ska handla i farliga situationer, ”där undersöks 
handlingsutrymme och sanktioner kring olika normer (...) hur motstridiga krav 
kan handteras...”. Det är också ett sätt utbyta förtroenden om kolleger, vilka 
som är pålitliga och vilka som inte är det.156 

Och det är kanske i de här ”små samtalen” som en emotionell praktik och vad 
som intuitivt känns rätt, kan kanaliseras och dryftas, utan krav på underbyggd 
argumentation eller motiverade ställningstaganden. I de små samtalen, lyssnar 
man på, förstår varandra och åtminstone låtsas att man är ense. 

 
”(...) man har små samtal om någon blivit glad för nåt särskilt eller uttråkad av nåt 
speciellt, så gäller det liksom att sätta igång små samtal, fånga upp strömningar”157 
 

Ett helt ledarskap och osynlig personal 

Att tala om det pedagogiska ledarskapet för sig provocerar fram känslor av trots 
och olydnad, eftersom det förutsätter att så mycket annat bara fungerar. 

                                                      
155 Svedberg, L (2000) ”emotionell praktik” - se resonemang i min bakgrund  
156 Ekman, G (1999) s. 203-205 
157 intervju 1 
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Dessutom hör lokalsamordning, kontrollen över ekonomin och anställningar 
samman med ett pedagogiskt ledarskap. Det är ett helt ledarskap som betonas, 
inte ett delat. Vilket inte heller riktigt håller ihop, då delar av personalen 
definieras ut eller blir osynliga i talet om vad och vilka som omfattas av 
ledarskapet och vilka man anser sig sakna kompetens att leda. Andra 
yrkeskategorier än lärarna, såsom fritidshempersonal, skolsköterska, kurator, 
psykolog, vaktmästare, personal anställd för skolmåltiden m.fl. är osynliga i 
intervjuerna med de här rektorerna (med undantag för rektor B, som använder 
samlingsbegreppet ”pedagoger” för både lärare och fritidspersonal). 
 

Spår av målstyrning 

Det talas om att tolka direktiv (r A). Det talas också om att utvärdera (r A och B), 
men det preciseras inte närmare vad som utvärderas eller i vilket syfte och vilka 
konsekvenser utvärderingar får för verksamheten. Förmåga att tolka, omvandla 
mål från luftiga formuleringar till konkreta operationaliserbara målsättningar och 
förmåga att utvärdera dessa mål/målsättningar, är något som starkt omhuldas i 
diskursen kring målstyrning.158 

 
”Utvärdering framstår i målstyrningsdiskursen som något av den moderna 
pedagogikens besvärjelse”159 
 

Min egen erfarenhet av begreppet utvärdering i praktiken, är att det kan stå för i 
stort sett vad som helst som har med utfört arbete att göra. Beskrivningar, 
uppräkningar och sammanställningar av vad som gjorts under året, kan gå under 
begreppet utvärdering, liksom intervjuer med elever om deras uppfattning om 
kunskapsmål, attitydundersökningar, eller utvärdering i form av en tillbakablickande 
konferens där man får tycka till om vissa evenemang. I praktisk mening har 
utvärdering egentligen väldigt lite att göra med ett målrationellt modelltänkande 
där; ”Utvärderingar mäter måluppfyllelse som förändringar i målgrupperna”160, 
ett undersökande av effekter av beslut vilka mäts i form av förändringar i  

t.ex. skolelevers beteende eller villkor, för att avgöra i vilken mån man nått 
fastställda målsättningar. I praktiken däremot kan funktionen och därmed 

                                                      
158 Se t.ex. Municio (1995), Berg  (1999) Ds 2001:48 ”Samverkande styrning” 
159 Svedberg, L (2000) s. 176 
160 Municio, I (1995) s. 12 
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betydelsen av begreppet även bestämmas utifrån det sammanhang, eller den 
situativa kontext det används i. Om en skolledare på en personalkonferens säger: 
”Ja, vi måste utvärdera det här”, kan begreppet bli till ett kodord161 som sätter 
punkt för en diskussion; ”utvärdera” betyder då att ett problem inte kan 
diskuteras här och nu, utan något som bör hänskjutas till ett senare tillfälle. 
Ordets betydelse konstitueras av det språkliga sammanhang det ingår i, återigen 
blir språkspelet162 betydelsebärande och inte ordet/begreppet definierat för sig.  

Utvärdering kan också få funktionen av en process för att skapa en känsla av 
delaktighet och i syfte att få alla att känna ett ansvar: 

 
”Jo, vi sitter inte och bestämmer över huvudet på folk. Vi pratar med alla... ja alla 
ska ha chans att tycka till, att komma med förslag, tankar och idéer, om 
utveckling. Det lägger vi in i kalendariet, alla våra utvärderingar lägger vi in under 
sommaren och sprider (ut) dem (...)till olika månader, så att det inte ska bli ett lass 
på slutet som man inte orkar ta hand om. Och ibland kan mina lärare säkert tycka 
att; ”nej det vore skönare om skolledningen bestämde” för det innebär ju ett visst 
ansvar också att bli delaktig men man vinner ju på att alla har varit med i 
processen och det är en fördel.”163 (r A) 

 
Ett exempel på att utvärdering kan omtalas som ett sätt att nå uppsatta mål och 
även användas som medel för utveckling ges i en av friskolorna (r B): 

 
”Så det är ju livsfarligt om vi ska slå oss till ro och säga att ”nu är vi ju bra – nu 
kör vi så här”, då tror jag att tiden kommer ikapp oss, och det blir en stagnation i 
utvecklingen. Så jag tror att man hela tiden måste.. titta på målen sätta upp nya 
mål, utvärdera, förbättra , hur kan vi göra? Det är ett ständigt pågående arbete.” 

 
I samma skola används ett vinst och effektivitetstänkande i talet om verksam-
heten som för tankarna till resultatstyrning, där ekonomiska och pedagogiska 
resultat, eller vinster samverkar och anses säkra skolans fortbestånd. I den 
sammanslagna skol- och fritidspengen, skapas handlingsfrihet: 

                                                      
161 Municio (ibid.) identifierar en kedja av modeord; planering, utvärdering, genom-
förande och i antågande en kombination av styrning – utvärdering. Det här är ord som 
är så frekvent använda att de riskerar att tappa sin mening. (Även i skolan används vissa 
ord mer frekvent än andra under vissa tider förutom ”utvärdering” t.ex. ”reflektera”, 
”processtänkande”, ”delaktighet”, ”uppdrag”, ”åtagande” etc. min kommentar) 
162 det av Wittgenstein myntade begreppet ”språkspel” 
163 Intervju 1 25/2 2003 
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”Det är ju ekonomin som styr vår verksamhet i mångt och mycket. Och det gav 
ju mig större frihet att kunna använda både fritidspeng och skolpeng på ett mer 
effektivt sätt. Det fick vi ju inte göra i kommunen, däremot kom det ju väldigt 
mycket pengar som skalades bort i form av administration, personalavdelning, 
lokalavdelning, och löneavdelning och såna bitar som man inte fick ut själv, så det 
blev ju mer pengar som gick ut i verksamheten som jag kunde få bestämma om 
själv. Det var positivt.” 

Handlingsutrymmet: 

 –” sålla i direktiv, hålla sig till skollag och bestämma över lokaler” 
 
rA rB rC 

Tolkningsutrymme gn  
att: värdera och  
sålla direktiv fr. olika  
domäner och ha många 
att fråga – brett 
kontaktnät 

 
Tolkningsföreträde gn: 
”informationsförsprång” 

 
 
Bestämma över lokaler 

Liten flexibel organisa-
tion med en ledare tillika 
ägare/företagsledare - 
snabba beslut – inga eller 
korta beslutsvägar 

 
Ramarna utgörs av  
skollag och styrdokument 
– någon annan behöver 
inte tillfrågas 

Frihet att få disponera 
budgeten själv, att få 
prioritera behov och bära 
kostnader själv 

 
 
Flexibel organisation ger 
pedagogiska fördelar t.ex. 
spontana studiedagar vid 
behov 

 
Förfoga fritt över lokaler

 
Det jag anser slående när det gäller yttranden apropå handlingsutrymme är 
frånvaron av utsagor som berör pedagogisk frihet i den ”målstyrda” skolan. 
Visserligen står de två friskolorna för varsitt koncept, när det gäller 
undervisningens organisation. Men att t.ex. säga: ”vi jobbar målstyrt och inte 
efter schema”, betyder ju inte automatiskt att man identifierat ett handlings-
utrymme, där man i större frihet använder resurser efter eget huvud för att nå 
vissa målsättningar. Vad säger det om hur man anpassar sin pedagogik/metodik 
för att tillgodose elever med särskilda behov t.ex.? Att arbeta med ämnes-
undervisning efter schema, där dagarna splittras upp i flera olika lektionspass 
eller att arbeta utan schema i längre pass med självständigt arbete under lärarens 
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handledning, är två olika koncept på hur undervisning organiseras. Men det jag 
saknar är ett resonemang om handlingsfrihet i mening att pröva och utveckla 
arbetssätt även för de som inte passar in i ett fastställd form, något uttryckt om 
val av medel för att nå målen. Det verkar som om den här typen av diskurs, 
målstyrningsdiskurs, inte riktigt nått in i skolorna. 

Något alla tre rektorer uppehåller sig vid är de konkreta regleringar de 
upplever som begränsningar av handlingsutrymmet. Fastän att alla tre lever 
under samma nationella styrdokument, har skolledaren i kommunal skola ett 
trängre utrymme att röra sig på (konstruerat av diskurs eller materiellt 
betingat?), det är timplaner som begränsar och elever med särskilda behov som 
kräver dyrbara placeringar (beslutade av socialtjänsten) vilket tränger ut andra 
lösningar i verksamheten, då så stor del av ekonomin redan är intecknad. I 
friskolorna konstrueras handlingsutrymmet inom styrdokumentens ramar. Även 
här sliter man med att finna resurser till elever i behov av särskilt stöd med 
ansökningar till staden om extra resurser för dessa. I det större friskoleföretaget 
finns normer och nyckeltal som reglerar tilldelningen av ekonomiska resurser 
och som också anger antal elever per lärare (r C).  

Rektor B i aktiebolaget ser egentligen inte lagstiftning eller nationella styr-
dokument som något hinder i sin skolverksamhet: 
 

”Som friskola.. ditt handlingsutrymme, din eller er frihet på den här skolan ser du 
några begränsningar någonting nån instans eller nåt som begränsar er 
verksamhet? 

 
Nej, det ser jag inte egentligen, så länge vi håller oss till lagar och förordningar. 
Jag menar hårddrar man det så jag menar den muslimska skolan i Jönköping fick 
slå igen som inte uppfyllde målen eller följde lagar och restriktionerna, de erbjöd 
inte alla ämnena till alla eleverna, då det är ju en begränsning, men samtidigt ser 
jag inte det som en begränsning utan håller jag mig till de mål och riktlinjer som 
ligger alltså läroplan och värdegrund, skollag och grundskoleförordning, det jag 
måste hålla mig till” 

 
Det jag funderat på är om de professionella i praktiken inte direkt ser något 
behov att tala i målstyrningstermer, eftersom verksamheten på många sätt 
domineras av regler att hålla sig till och inom. Några exempel har nämnts i 
utsagorna såsom, timplaner, uppdelning av kunskaper i ämnen, bestämmelser 
för skolpeng och tilldelning av ev. extra resurser som av friskolor kan fås 
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genom ansökningsförfarande. Vidare regleras genom grundskole- förordningen 
bl.a. indelning av årskurser, hur en skola får gå tillväga vid disciplinära åtgärder, 
skriftliga omdömen och betyg m.m. Skolan är ju på så sätt styrd av en 
blandning av mål, regler och av förväntningar på visst resultat.  
 

”Formellt sätt innebär dagens situation att den tidigare i huvudsak regel- och 
ramstyrda skolan ersatts av en i huvudsak resultat och målstyrd skola”164  

 
Jo, formellt sätt, men hur är det om vi ser det på ett informellt sätt, eller som i 
det här fallet ur skolledarens synvinkel? Svaret är att det verkar variera, men alla 
tre har regler att hålla sig till. Avgörande för vilket handlingsutrymme man 
anser sig ha, verkar vara om man konstruerar detta utifrån synen att 
regleringarna innebär yttre ramar, eller om man ser dem som ingrepp och 
interventioner i skolans självbestämmande. 

Ambivalenta utsagor om det pedagogiska ledarskapet 

Åsikten att man som skolledare inte kan komma utifrån eller uppifrån och tala 
om för de anställda hur de ska göra i den pedagogiska praktiken, krackelerar 
kort därefter i och med att ”A” klär på sig handledarrocken och har synpunkter 
om metoder och läromedel, eller då ”C” börjar prioritera lärarnas arbets-
uppgifter och diskutera innehåll i loggböcker. Rektor ”B” å sin sida har 
definierat arbetsfördelningen mellan fritidspedagoger och lärare. I bilden av, i 
tankefiguren ”det pedagogiska ledarskapet”, finner man stöd för att ha ett finger 
eller två i den pedagogiska praktiken som direkt berör undervisningen och 
arbetet med eleverna. En äldre och väldokumenterad diskurs som givit rektor 
rollen av ”överpedagog” och en slags ”lärarnas överrock” som genom 
inspektioner och klassrumsbesök förväntas leda undervisningen och även 
korrigera dem som avviker från givna planer165, rör sig likt en underström i 
motsatt riktning, under en retoriska yta av utsagor om att de goda eller duktiga 
pedagogerna/lärarna är de som ska leda och utveckla pedagogisk verksamhet i 
kraft av sin professionalitet. Likaså tycks föreställningen om den kring-
vandrande ledaren som verkar nära både medarbetare och elever, vara en av de 
bärande pelarna i konstruktionen av det pedagogiska ledarskapet. Rektor som 

                                                      
164 Berg, G (1999) s. 58 
165 Stålhammar, B (red) ”Skolledare i en föränderlig omvärld” (1993) Bo Nestors artikel 
”Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning – två svårfångade begrepp”  
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genom att vara den goda förebilden skapar god stämning och som genom sin 
tillgänglighet kan lösa problem i situationen.166 

Utan att gå till överdrift, kan man väl ändå konstatera att konstruktionen av 
det pedagogiska ledarskapet när det gäller förhållandet mellan ledare och lärare 
rymmer spänningar och att den förhärskande tankefiguren; pedagogiskt ledarskap 
snävat in och krympt till en ganska trång kostym som spricker upp i sömmarna 
i ett alternativt perspektiv, där lärarna bör bemyndigas och genomgå 
professionaliseringsprocesser för att själva, gemensamt och individuellt, styra 
över sin praktik. 

Ett försök till sammanfattning av diskussionen 

Kanske är det just bristen på eller frånvaron av konsistens i form av en uttalad 
viljeinriktning, konsekvent redovisad i stringenta utsageformationer i en retorisk 
helhet, som utgör styrkan och kraften i ledarskapen. De inneboende mot-
sättningarna, de fluktuerande innebörderna av det som uttalas, gör det möjligt 
att byta fot, att flexibelt ändra sig och anpassa sig till situationen.  

Min tolkning är att det egentligen finns ganska få spår av målrationellt 
modelltänkande eller målstyrningsdiskurs i materialet, åtminstone i meningen 
att värdera med vilken effektivitet arbetsinsatser eller metoder bidrar till att nå 
uppställda mål. En av skolledarna berör frågan om pedagogisk handlingsfrihet 
för att få ”Pelle att går framåt och nå målen”, alltså att använda sin metodiska 
frihet genom att ompröva eller bekräfta valda arbetssätt med utgångspunkt i 
hur det går för eleverna. I övrigt är denna typ av utsagor som rör en pedagogisk 
frihet helt frånvarande.  

I talet om frågor som rör målsättningar, utvärderingsarbete, metoder, 
aktiveras istället olika former av delaktighetsskapande ritualer, som i första hand 
verkar få en bekräftande underförstådd funktion: ”Detta har gjorts – vilket visar 
att vi är på rätt väg – att vi fortfarande ligger steget före”. Eller; ”detta har eller 
kommer att utvärderas, alltså får alla möjlighet att säga sin åsikt – på så sätt får 
vi ”alla med på tåget”. I utvärderingsprocesser ges tillfälle att framförhandla en 
gemensam förståelse av verksamheten, skapa en anda av samförstånd kring 

                                                      
166 Hargreaves, A (1998) Där Mats Ekholm i sitt förord tecknar bilden av 1980 talets 
ledningsfilosofi, dåvarande skolminister Bengt Göransson ville se skolledarna mitt i 
händelsernas centrum, nära och helst mitt inne i problemen, på så sätt kunde dessa 
lösas genom direkta insatser. ”Att leda genom att vandra runt blev en kvardröjande 
ledningsfilosofi” s. 12 
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åtgärder vare sig de är allmänt accepterade eller framtvingade och valda i brist 
på bättre alternativ.  

Ur en kritisk vinkel kan dessa samförståndsskapande ritualer, sättas i 
förbindelse med de strategier som skapar tolkningsföreträde; t.ex. i kraft av sitt 
informationsförsprång – (ledaren som auktoriserad uttolkare av regler, direktiv 
och skolpolitik), i tillhandahållandet av ”framåtsynen” – (den visionäre ledaren), 
urval av goda undervisningsexempel – (ledaren som smakdomare), för att 
påvisa hur maktdynamiken konstrueras i ledarpositionen. Det här är ett 
perspektiv som tidigare lyfts fram, men som samtidigt i sig bildar en bräcklig 
konstruktion utifrån utsagors språkspel, hämtade från ett håll – ledarens, som 
kanske uppfattar sin situation på det sättet – möjlig för henne att påverka i viss 
riktning.  

Likaså kan legitimitetsbasen dels ses som en bas för maktutövning, dels som 
en framförhandlad bas för ledarskapet. Inre legitimitet ges av det förtroende-
kapital ledaren åtnjuter genom det hon/han tillför verksamheten och organisa-
tionsmedlemmarna, i form av kunskap, handling och erfarenhet. Ledaren kan 
även söka vinna legitimitet (och funktion) genom att identifiera brister t.ex. i 
”oförmåga att hantera elevvård” och med sitt ledarskap fylla en lucka eller ett 
behov. Maktutövningen består i att utifrån sitt förtroendekapital, det man anses 
bra på, påverka andra i organisationen att handla i viss riktning. Under-
sökningens rektorer har konstruerat varsin legitimitetsbas som visserligen 
grundar sig i pedagogisk erfarenhet, men ändå på lite olika sätt; Ämnes-
lärarbakgrunden har legitimerat A, medan elevvården förs fram av C. Rektor 
B:s skolledarskap legitimeras ur ägandeförhållandet och genom att vara den 
som leder grupprocesser.  

Det finns skillnader i rektorernas sätt att tala om handlingsfrihet, rektor A 
verksam i kommunal skola ser fler ingrepp från en administrativ och politisk 
domän som begränsar handlingsutrymmet. Rektor B och C verksamma i 
friskolor, ser de yttre regleringarna mer som ramar, inom vilka man har ganska 
stort spelutrymme. 

Friskolerektorernas bild av sitt ledarskap och sina skolors verksamhet, 
konstrueras i relation till det de ser och förknippar med den kommunala skola 
de en gång kom ifrån. De speglar sig själva som skolledare, de arbetsmetoder 
och former för samarbete de ser i sina skolor mot det de uppfattar som den 
kommunala skolans ledarskap och arbetsformer. I den speglingen väljer de att 
formulera sig som om de vore den kommunala skolans negativa avbild, fastän i 
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positiv bemärkelse. I stort sett allt som de för fram och förknippar med 
kommunal skola vill de göra annorlunda. Det handlar om ett mer nära 
skolledarskap som är i verksamheten, om att få välja sina medarbetare, om 
andra arbetsformer och samarbetsformer, om att såväl slippa direktiv uppifrån 
som att slippa bli styrd av fackliga hänsyn. Det totala ansvaret för ekonomi, 
administration, personal och pedagogik betonas som viktigt för själv-
bestämmandet. Det som inte ansågs möjligt eller till och med otillåtet i 
kommunal skola ses i talet om skola och ledarskap, som möjligt i friskolan. Vad 
skulle hända om en motsvarande spegling gjordes i kommunal skola – vad 
skulle kunna bli möjligt eller anses som en teoretisk och formell möjlighet om 
det fanns tillfälle till liknande speglingar mota andra skolformer, i den ”gamla” 
kommunala skolan? 

En studies avgränsning är både dess styrka och svaghet i balansen mellan ett 
tydligt fokus och en mer översiktlig bild; interaktionen mellan ledare och 
underställd personal kan visserligen skönjas i det som sägs, men endast ur 
ledarens synvinkel. Hur dessa maktrelationer ömsesidigt verkar, konstrueras, ev. 
förändras, förskjuts och underhålls ligger utanför den här undersökningens 
synfält, som fokuserat rektorernas tal om sitt ledarskap.  

Ledarskapet har undersökts i hur det konstrueras i förhållande till de 
anställda, inte i relation till skolans elever. Det har varit en begränsning jag känt 
mig tveksam inför, i ett försök till omläsning av materialet för att få syn på hur 
man talar om eleverna, märktes skillnader mellan intervjuerna framförallt när 
det gäller i vilken utsträckning eleverna blev synliga, men även på vilket sätt och 
i vilka sammanhang man talar om dem. Det hade gått att även analysera detta, 
men ändå valde jag att inte göra det till föremål för särskild behandling. På vissa 
ställen skymtar de fram i uppsatsen, men de hade som i så många andra 
framställningar om skolan kunnat få ett mycket större utrymme. Detsamma 
gäller skolledarnas berättelser om sig själva, deras bakgrund, yrkeserfarenhet 
och syn på sig själva som personer. Från början var intentionen att inleda med 
en presentation av varje rektor, personens ålder, år i yrket och några utsagor 
som beskrev personliga egenskaper. Nu blev det inte så, eftersom det inte var 
något jag frågat efter så saknas de här uppgifterna i intervjumaterialet. Det här 
hade kunnat kompletterats i efterhand, men jag gjorde vägvalet att helt gå på 
det som sagts och analysera detta istället för att söka förklaringar i individens 
bakgrund, vilket också kändes logiskt i en diskursiv behandling. 
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De teoretiska perspektiven har kanske inte alltid framträtt så tydligt i 
uppsatsen, samtidigt har det många gånger känts lite som att skriva någon på 
näsan när diskuterande resonemang skyltats upp med teorianknutna 
benämningar. Min ansats har varit att låta teoretiska strömningar och begrepp 
berika skrivandet dels språkligt, men framförallt öppna upp fler dörrar till 
möjliga ”analysrum”, för att kunna resonera om det språkliga konstruerande som 
pågått i mitt empiriska material. Jag har samtidigt funnit det svårt att riktigt 
förstå och att följa tankegången i Foucaults diskursanalytiska evangelium som 
helt bortser och förkastar sökandet efter innebörden av begreppen och 
uttrycken, enligt hans ”exteriotetsregel”;  

 
”att inte lämna diskursen för att söka efter dess dolda inre kärna, att inte söka 
efter hjärtpunkten hos en tanke eller betydelse som man tror skall visa sig däri. 
Nej istället måste vi utgå från diskursen själv, hur den ter sig dess 
regelbundenheter och söka oss mot de yttre villkoren för dess möjlighet – mot 
det som ger upphov till diskurshändelsernas slumpmässiga serie och som 
bestämmer dess gränser.”167 
 

Även om det inte varit fråga om att söka en betydelse, en fast kärna eller själva 
”hjärtpunkten”, har det varit sökandet efter de olika möjliga betydelserna av ett 
begrepp eller ett uttryck, beroende på dess användning i olika sammanhang i 
talet som omvandlats till text. Beroende på hur uttryck och yttranden sätts 
samman och uppträder tillsammans i texten framträder alltså skiftande 
betydelser som i sin tur speglar skiftande förhållningssätt, idépaket och normer 
som reglerar det praktiska handlandet. Vad som sägs, varför det sägs, tillika det 
som inte sägs, blir gripbart och intressant i ett kritiskt granskande av vad det 
egentligen står för och kan betyda. Därför har hållningen tidvis blivit kluven 
och osäker till det diskursteoretiska förhållningssätt som Foucault verkar 
förespråka. Där har det mer språkfilosofiska förhållningssättet i Wittgensteins 
språkspel känts fruktbart.  

                                                      
167 Foucault, M (1993) 
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A V S L U T A N D E  R E F L E K T I O N E R  O M  L E D A R S K A P  

Är en ömsesidig legitimitetsprocess möjlig? 

Det finns enligt min mening ett gemensamt drag i de här tre rektorernas tal om 
ledarskap och skola, som är både motsägelsefullt och problematiskt. Alla tre 
anser att det är lärarna som är de mest kompetenta att sköta pedagogiken, 
undervisningen eller klassrumspraktiken. Rektor A och C, beskriver sig som 
inlyssnande ledare som fångar upp strömningar bland personalen, vilket betyder 
lärarna. Rektor B hymlar inte med att han personifierar skolan och ser sig både 
som den som styr skolan och planerar för framtiden. Problemet är att 
gemensamma ”förutsättningslösa” (i den mån det nu är möjligt, ett samtal, en 
diskussion bedrivs alltid inom vissa ramar) diskussionerna om pedagogik och 
organisation utesluts ur den samtalsordning som intervjuernas utsagor bildar.  

I antologin ”Pedagogisk ledelse” resonerar Olga Dysthe om dialogens betydelse 
för lärande, ledarskap och skolutveckling. Det handlar om att förstå och erövra 
kunskap genom att föra dialog/samtal med andra, kunskap och förståelse 
uppstår i möten mellan olika åsikter och tolkningar. Det är alltså i ett 
kommunikativt samspel mellan människor som nya insikter och kunskapande sker. 
Samspelet består av muntliga utsagor i form av tolkningar, åsikter, uttryckta 
attityder, redogörelser och berättelser samt skrivna texter som möts och bryts 
mot varandra. Lärande och förståelse sker i skärningspunkten mellan de många 
stämmorna.168 

Det jag saknar spår av är strukturerade diskussioner där personal tar ställning 
till exempelvis: Uppfångade idéer, det moraliska ledarskapet – vad är ett bra 
förhållningssätt – en god elevsyn, senaste nytt från skolfronten och de direktiv 
från en administrativ domän som ”inte skulle förlöjligas utan följas” (rektor A). 
Skolans Vision, arbetssätt och arbetsfördelning (rektor B). Vad och vilka utgör 
de goda exemplen – vem väljer och varför (rektor C). I framställningarna 
saknas, en ömsesidig legitimitetsprocess169 mellan ledare och ledda, där lärare 
erkänns och bemyndigas som professionella yrkesutövare istånd att ta ställning 
och ta ansvar för att tolka frågor som har med hela verksamhetens inriktning 
att göra, ett ansvar som går utöver den egna undervisningslokalens domäner. 

                                                      
168 Fuglestad, L s. 96 
169 Rothstein, B (1994) om legitimitet som process ”(...)staten överlåter besluten i 
genomförandeprocessen åt en särskild (legitimerad!) yrkeskår.” s. 129 
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Behovet av att vidga synen på vad ledarskap kan vara, tycks tillta i takt med 
att verksamhetens ledning går från tillämpning av regler till tolkning av mål och 
uppdrag. Att då begränsa ledarens eller mellanchefens uppgift till att ta order 
från en högre instans och att sedan ge order till den lägre, fungerar inte, 
eftersom mål- och uppdragsformuleringar måste tolkas, prioriteras och 
utformas till konkreta åtgärder. Mål för skola och annan offentlig verksamhet 
brukar dessutom utmärkas av att de är motsägelsefulla och otydliga.170  

I min bakgrund refererade jag även till Leithwood171, som i fyra punkter 
sammanfattat sin kritik av det instruerande ledarskapet (jmf. det pedagogiska 
ledarskapet i sv.):  

 
1. Det finns inte längre några klara samband mellan mål och medel i det 

reformerade skolsystemet.  
2. Reformer kräver såväl förändrade arbetssätt, metoder och tekniker som 

organisatoriska förändringar (”first-order- and second order changes”).  
3. Det direkta och pedagogiska ledarskapet har i första hand utvecklats 

för- och tillämpats i låg- och mellanstadieskolor.  
4. Reformer inom skolsystemet har förordat professionalisering av 

lärarkåren. För att de själva ska kunna utveckla och ta ansvar för den 
pedagogiska praktiken i kollegial samverkan.  

 
Leithwoods kritik får det instruerande ledarskapet att framstå som ett omöjligt 
och otidsenligt projekt. Ett skolledarskap som konstrueras utifrån en syn på 
rektor som överpedagog eller pedagogisk expert, har ingen funktion att fylla i 
ett skolsystem som saknar tydligt angivna mål och metoder i kombination med 
att lärarna själva utgör kraften bakom förändring och utveckling. Att se 
ämbetsmannen; rektor, som expert172 på pedagogisk verksamhet i kraft av sin 
tidigare lärargärning och pedagogiska grundutbildning, kan i så fall också ses 
som överspelad i och med Leithwoods kritik. 
Men kritiken drabbar också en syn på ledarskap som förknippad med en person 
som enkelriktat utövar makt. Vilket även är problematiskt för den här studiens 
perspektiv och undersökningsfält, som nästan uteslutande intresserat sig för hur 

                                                      
170 Svedberg, L (2000) 
171 Leithwood, K m. fl. (1999) 
172 Lundqvist, L SOU 1997:28 
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tre rektorer konstruerar bilder av sina ledarskap, som om det vore en 
angelägenhet enbart för dem.  

Man kan inte påstå att det är svårt att hitta litteratur om ledarskap, utbudet är 
gigantiskt, djungelmetaforen kommer väl till pass. 173 Men definitionerna, 
preciseringarna av vad man talar om är något svårare att finna, även om 
utförliga resonemang förs om just dessa svårigheter. Några exempel kan ändå 
redovisas: 

 
”Ledarskap står för det inflytande som en chef - eller annan person – kan utöva i 
kraft av andra faktorer än position”174 
 
”Ledning är således en fråga om att gå i bräschen för att genomföra ett faktiskt 
arbete, d.v.s. om att aktivt föra, driva på och organisera. För ledning fordras ett 
ledarskap, d.v.s. personer/yrkesutövare som fullgör de uppgifter och funktioner 
som är förbundna med ledning.”175 
 
”Ledarskapets existentiella huvudfråga är att inse den grundläggande skillnaden 
mellan sig själv och de som ska ledas. En ledare är per definition en person som 
har lämnat gruppen just för att kunna leda den.(...) en ledare arbetar inte i 
verksamheten utan för verksamheten. Det innebär arbete med frågor som rör 
visioner, mål och strategier, kort- och långsiktig planering samt utvecklings-
frågor.”176 
 

Bilden av ledarskapet som tillhörandes en formellt utsedd chef eller ledare, i 
meningen att endast denne kan påverka andra att utföra handlingar efter hans 
vilja har således förändrats. Men ändå sätts en eller flera (bestämda) personer, 
utvalda, utsedda eller på annat sätt kallade att utöva ledarskap i de tre förslagen 
ovan på vad ledarskap kan vara. Och just de ska driva på, föra och syssla med 
visioner och genom dessa speciella spjutspetssysslor utöva inflytande på de 
andra, de ledda ska på så sätt drivas i en viss utstakad riktning. Ledarskap är ett 
ordnande och ett donande, planerande och framåttänkande arbete som vissa 
personer sysslar med för sig, för andras räkning.  Är det då egentligen så stor 
skillnad mellan dessa perspektiv och den ”heroiska bilden av ledaren” där 
                                                      
173 En sökning gav 1250 träffar på ”ledarskap” och 10 000(!?) träffar på ”ledarskap i 
skola” i Stockholms universitsbiblioteks sökdator. 
174 Stålhammar, B (1984) s. 21 
175 Berg, G (1999) s. 45 
176 Svedberg, L b) s. 176 
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”ledaren leder och de andra låter sig ledas”177, eller den bild av ledarskap som 
här i undersökningen har förmedlats av ”kreatören”?   

Gerald Grace lyfter fram ett alternativt perspektiv i sin artikel om ”Critical 
Leadership Studies”, i vilket utbildning ses som ett demokratiskt projekt för alla 
inblandade i sådana institutioner. Ledarens ansvar är att bemyndiga (empower-
ment) både sina medarbetare och skolans elever: 

 
”From this perspective a responsibility of educational leadership is to ensure that 
all members of the institution have access to powerful information; have spaces 
and opportunities to debate policy and practice; and are freed as much as possible 
from the communication impediments of hierarchy, formality and status 
consciousness.”178 

 
För är det inte just det som ledarskap också handlar om, eller bör handla om för 
att uttala sig normativt; att meddela medarbetare de kunskaper och den 
information man sitter inne med, så att fler involveras i den verksamhet man 
söker driva, så att fler får möjlighet att bilda sig en uppfattning och forma en 
grund för tolkning och beslutsfattande?  

Ett fjärde förslag på hur ledarskap kärnfullt kan definieras ges av Bolman  
& Deal: 
 

”Ledarskap handlar således om en subtil process som rör ömsesidig påverkan där 
tanke, känsla och handling förenas för att skapa samarbete och för att uppfylla 
syften och värden som både ledare och ledda kan ställa upp på.”179 

 
En startpunkt för att möta upp den nya diskursen om ett ”demokratiskt, 
lärande och kommunikativt ledarskap”180, kan möjligen vara att som ledare så 
fort som möjligt göra sig av med sitt ”informationsförsprång”. Ett försprång 
som varit ”bra att ha när frågor kommer upp”, som skapat ett tolknings-
företräde. Och istället ta till sin uppgift att skapa plats och tid för diskussioner 
där information, kunskap och åsikter om ”vad som är på gång vid skolfronten”, 
får bilda grund för strategiska vägval i verksamheten. Att inte se det som att 
”tala om för folk” eller presentera visioner, utan istället ta sig an uppgiften att 

                                                      
177 Bolman & Deal (1997) s. 336 
178 Crawford m fl. (1997) s. 64 
179 Bolman & Deal (1997) s. 337 
180 Utbildningsdepartementets skriftserie rapport nr 4 (2001) 
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initiera och strukturera diskussioner i syfte att kanalisera och skapa ett kollektivt 
kunnande inom organisationen, som samtidigt även bemyndigar individerna. 
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8. Sammanfattning 

 
Min avsikt och mitt syfte med undersökningen har varit att visa hur tre 
skolledare konstruerar sina respektive ledarskap genom de sätt varpå de talar 
om detta. 

Med teoretiska perspektiv från ”diskursanalys”, ”konstruktionism” och i viss 
mån med influenser från språkfilosofi, behandlar uppsatsen hur tre rektorer 
talar om sin verklighet, hur de med metaforer och skiftande perspektiv i 
talandet, resonerar om sitt arbete och sitt uppdrag.  

Det har lika mycket handlat om att se och söka det uttalade som det 
uteslutna i de olika utsagorna. Den uppgift jag tagit mig an är att ur de språkliga 
framställningarna finna ut hur positionen, uppgifterna och yrket konstrueras. 

Det empiriska materialet är insamlat i intervjuer med tre rektorer, från tre 
olika grundskolor i Stockholm. En kommunal skola, en skola tillhörande ett 
större friskoleföretag och en friskola i aktiebolagsform. 

I talet om ledarskapet formas ”lokala diskurser”; formulerade 
tankeströmningar, influenser från teorier om ledarskap, tankefigurer och 
föreställningar. Dessa lokala diskurser eller praktikbaserade teorier om 
ledarskapet, antas bli formulerade i en dialektisk process mellan den form 
och regi skolan bedrivs i, personen i rektorspositionen – skolledaren, rådande 
kultur och skolkod i den lokala skolan. Diskurserna antas både verka som 
vägledande och konstruerande för rektorsrollen. 

Undersökningens begränsade omfattning kan endast indikera vissa 
slutsatser och värdet i att börja föra vissa resonemang om ledarskap, 
samt eventuellt ge uppslag till vidare studier. Här nedan presenteras 
därför i punktform några preliminära slutsatser som uppsatsarbetet 
resulterat i: 

 
- Friskolans organisation legitimeras kontrastivt gentemot den kom-

munala skolan. 
Ledarskapet i de två friskolorna konstrueras genom att verk-

samheten speglas mot dess kommunala motsvarighet. Man säger sig 
vilja leda sin skola på ett sätt man inte anser varit möjligt i den 
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kommunala skolan. Detta gäller såväl ett totalt ansvar för ekonomi, 
lokaler, administration, organisation och arbetsmiljö som ett pedago-
giskt ansvar. Man anser sig nu kunna leda sin organisation med en 
större frihet. Med utgångspunkt i friskolerektorernas tal om verk-
samhetens arbetsmetoder och samarbetsformer ställs frågan om en 
traditionell yrkeskod i lärararbetet har monterats ned i dessa två skolor. 

 
- Ledarskapet legitimeras komplementärt i förhållande till personal och 

organisation. Det som saknas kan därmed ledaren – med dennes 
”repertoar” tillföra. Ledarskapet och ledaren (individen i positionen 
”rektor”) finner sin legitimitetsbas i vad han/hon har att erbjuda 
organisationen och utifrån de brister ledaren identifierar i organisa-
tionen, t.ex. vad gäller personalen och dess kompetensbehov.  

 
- I en diskursiv analys av rektorernas utsagor, framträder strategier för 

bibehållande av personlig kontroll och makt över medarbetare och 
organisation av verksamheten. Bland annat beskrivs hur; ett tolknings-
företräde kan uppkomma och riskera att resultera i en ”fråga - svar-,” 
eller s.k. facitkultur; ledarens urval av ”goda exempel” och makt över 
dagordning; samt hur ägarskap ger ensamrätt att formulera visioner.  

 
- Känslomässigt laddade diskussioner om förhållningssätt, värderingar 

eller diskussioner som rör verksamhetens inriktning, organisation och 
dess politiska styrning tycks inte bli föremål för gemensamma 
diskussioner i strukturerade former. Däremot betonas vikten av att föra 
samtal, ofta på tu man hand med medarbetare, samt att lösa konflikter 
mellan individer i grupprocesser. 

 
Få spår av målrationellt modelltänkande eller målstyrningsdiskurs finns i 
materialet, åtminstone i meningen att värdera med vilken effektivitet arbets-
insatser eller metoder bidrar till att nå uppställda mål. I frågor som rör 
målsättningar, utvärderingsarbete, metoder, aktiveras istället olika former av 
delaktighetsskapande ritualer, som i första hand verkar få en för organisationen 
bekräftande funktion. I t.ex. utvärderingsprocesser ges tillfälle att framförhandla 
en gemensam förståelse av verksamheten, skapa en anda av samförstånd kring 
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åtgärder vare sig de är allmänt accepterade eller framtvingade och valda i brist 
på bättre alternativ.  

 
- Studien visar slutligen hur svårt det är att spåra en konsekvent, 

sammanhållen eller koherent tänkande individ bakom ledarskapet. 
Skolledaren framträder tvärtom, som viljediversifierad beroende och 
påverkad av sammanhang och situation. Ett exempel är när det 
”pedagogiska ledarskapet” behandlas med ett ömsom instruktivt präg-
lat förhållningssätt, ömsom med en total uttalad tillit till pedagogernas 
förmåga att själva sköta undervisningen, utan inblandning. Begrepp, 
ord och uttryck får skiftande innebörder, fluktuerande betydelser 
beroende på hur de kombineras i olika utsagor i en och samma 
intervju. Dess möjliga betydelser avgörs utifrån de språkliga samspel de 
förekommer i. 

 
Uppsatsen avlutas med reflektioner som rör det demokratiska och kommuni-
kativa ledarskapet, utifrån möjligheten att skapa ömsesidig legitimitet mellan 
ledare och medarbetare. 
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