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Sammanfattning 

Som rektor i kommunal verksamhet förväntas man vara ledare, chef, utvecklare och 

arbetsgivare samtidigt som man är anställd. Rektorers roll är ofta förknippad med 

begrepp som komplexitet och otydlighet vilket gör att det inte är enkelt att kunna axla 

denna typ av roll. Dessutom har tidigare forskning visat att det är vanligt att arbetet 

skiljer sig mellan organisationens formella dokument, så som arbetsbeskrivningar och 

organisationsschema, och det faktiskt utförda arbetet. Med bakgrund av detta har 

uppsatsens frågeställning varit ”hur rektorer förstår och förhåller sig till sina 

arbetsbeskrivningar i relation till den egna rollförståelsen”. För att kunna besvara 

forskningsfrågan valdes en kvalitativ metod med intervjuer som tillvägagångssätt. Fyra 

rektorer inom förvaltningen skola och förskola i Örebro kommun intervjuades. 

 

Resultatet från intervjuerna visade att rektorerna har olika uppfattningar om 

arbetsbeskrivningarna och hur de använder dem i sitt dagliga arbete. En förklaring till 

deras skilda uppfattningar kan vara att rektorerna har varierad praktisk erfarenhet. 

Intervjupersonerna har även gått olika rektorsutbildningar som kan vara en ytterligare 

förklaring till deras olika åsikter. 

 

Intervjupersonerna hade en bra och tydlig förståelse av deras uppdrag som rektor. 

Gemensamt var att alla rektorer var lärare i bakgrunden, vilket delvis kan förklara deras 

förståelse av uppdraget. Rektorsutbildningen ansågs även vara en förklaring till deras 

insikt i uppdraget, då de får med sig mycket kunskap och förståelse via utbildningen. En 

annan intressant aspekt utifrån intervjuerna var att alla intervjupersoner beskrev 

rektorsuppdraget som en roll och att de är noga med att befinna sig i rollen på 

arbetsplatsen. 

Nyckelord 
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1. Inledning  

Att vara ledare är inte en enkel uppgift. För rektorer är förväntningarna ännu större då man 

inte bara agerar som ledare utan man är också chef, arbetsgivare och utvecklare, samtidigt 

som man är anställd. Dessutom har man en omfattande skollag att förhålla sig till, vilket gör 

att rektorsrollen är ett komplext uppdrag som inte vem som helst kan axla. 

 

Skolinspektionen (2012) har gjort en kartläggning av rektorers ledarskap där det 

konstaterades att rektorernas roll är otydlig. Skolinspektionen vill därför att deras funktion 

och det ansvar som rektorerna innehar ska definieras och förtydligas.  Detta förtydligande 

skulle då ge en ökad förståelse för vilka uppdrag och vilket ansvar som ingår i rektorsrollen, 

vilket även skulle ge mer legitimitet. Det finns studier som har visat att människors arbete 

skiljer sig från hur organisationen beskriver det i exempelvis handböcker, arbetsbeskrivningar 

och organisationsscheman (se t.ex. Brown & Duguid 1991). Brown och Duguid (1991) menar 

att när det blir diskrepans mellan formella strukturer och det faktiskt utförda arbetet, kan det 

bland annat uppstå konflikter inom organisationerna. Därför kan det ifrågasättas om tydligare 

definitioner av arbetsuppgifter och arbetsbeskrivningar gör att rektorernas roll blir tydligare. 

 

Mot bakgrund av rektorernas komplexa uppdrag och Skolinspektionens kartläggning väcktes 

intresset för att undersöka hur rektorer själva ser på sina breda och rent av diffusa 

arbetsbeskrivningar i relation till deras uppdrag som rektor. Det finns begränsad forskning om 

just detta område då tidigare forskning har lagt mycket fokus på rektorers ledarskap där 

speciellt begreppet ”pedagogisk ledare” har diskuterats flitigt. Det pedagogiska ledarskapet 

har dessutom varit en ständigt pågående debatt under den senaste tiden (Berg 2011). Detta gör 

att uppsatsen kommer komplettera den tidigare forskningen med en annan dimension. 

 

För att kunna fokusera på en viss typ av rektorer, och deras uppdrag, har uppsatsen avgränsats 

till verksamma rektorer vid grundskolor i Örebro kommun. I och med valet av kommunal 

verksamhet och enbart rektorer inom grundskola blir uppsatsen fokuserad på just det området. 

Resultatet kan därmed inte generaliseras till andra rektorer eller andra kommuner. 

 



  2 

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att undersöka och förstå hur rektorers arbetsbeskrivningar ser ut och 

används i det dagliga arbetet. Denna förståelse av arbetsbeskrivningarna kommer dessutom 

relateras till rektorernas egna förståelser av sin yrkesroll. För att kunna klargöra detta har 

uppsatsens frågeställning formulerats enligt följande: 

 

-Hur förstår och förhåller sig rektorer till sina arbetsbeskrivningarna i relation till den egna 

rollförståelsen? 

 

För att kunna besvara frågeställningen intervjuas fyra rektorer inom ett av de fyra områdena 

inom förvaltningen förskola och skola i Örebro kommun. Vid analys av materialet används 

Erving Goffmans rollteori för att synliggöra rektorernas egen rollförståelse. Då uppsatsen 

fokuserar på jämförelsen mellan den egna rollförståelsen och de formella 

arbetsbeskrivningarna har även att ett nyinstitutionellt teoretiskt perspektiv används vid 

analysen. 

 

1.3 Disposition av uppsatsen 

Uppsatsens disponeras enligt följande: först kartlägga de teoretiska utgångspunkterna och den 

tidigare forskningen som finns inom området. Därefter kommer ett metodavsnitt med 

tillvägagångssätt, urval och deltagare, metodkritik och avslutas med forskningsetik. Efter 

metodavsnittet kommer resultatet, som tematiskt redovisar resultaten från intervjuerna. I 

resultatdelen finns även en kort beskrivning av de styrdokumenten som rektorerna i Örebro 

kommun förhåller sig till. Uppsatsen avslutas med ett diskussionsavsnitt där studiens resultat, 

brister och förtjänster diskuteras, samt avslutas med förslag till framtida forskning. 
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2. Teori  

Thomas Berger och Peter Luckmann (2011) skriver i sin bok ”Kunskapssociologi – hur 

individen uppfattar och formar sin sociala verklighet” om hur vi människor är beroende av 

institutioner för vårt mänskliga handlande. För att förklara vad intuitioner är, exemplifierar 

Berger och Luckmann (2011: 72-75) med ett par (A + B) som är på en öde ö. Paret börjar 

snabbt skapa arbetsfördelningar och rutiner, även om de formellt sett inte är uttalade. Det kan 

till exempel handla om vem som lagar mat eller vem som hämtar ved och vatten. Det 

vanemässiga handlandet är därmed inte institutionaliserat än, men om A och B skaffar barn, 

blir barnen uppväxta i denna verklighet och på så sätt har det uppkommit en institution. 

Institutioner skapas således i en gemensam bakgrund av individers uppfattningar som finns 

med från födseln, vilket Berger och Luckmann (2011) kallar vardagsverklighet. Grunden för 

institutionalisering är därmed det vanemässiga handlandet som uppkommer genom 

människors typifieringar (2011: 70.) Typifieringar kan förklaras genom att vi människor 

sorterar eller klassificerar mönster för handling och/eller aktörer, till exempel män, kvinnor, 

studenter och pensionärer men även lång, kort, smal och tjock. 

 

Typifieringarna är tillgängliga för alla medlemmar i den specifika sociala gruppen, just den 

institutionen. Inom gruppen delar man även mål och värderingar med varandra och de 

ömsesidiga typifieringarna inom gruppen gör att det uppstår roller. Rollerna framträder när 

typifieringarna inom gruppen är ömsesidiga. När en individ intar en roll, deltar således 

individen i en social interaktion (Berger & Luckmann 2011: 91-92f). Rollen blir därmed 

internaliserad vilket innebär att det blir en verklighet för hela gruppen. I enlighet med Berger 

och Luckmann (2011) skulle de se skolan som en institution där det finns olika grupper av 

individer till exempel rektor, lärare och elev. Då rektorerna är i sociala interaktioner dagligen 

kan denna teori användas vid analysen. Rektorerna är dessutom beroende av institutioner för 

sitt handlande vilket gör att materialet även kan analyseras med utgångspunkt ur Berger och 

Luckmanns (2011) institutionaliseringsteori. 

 

2.1 Rollteori 

Erving Goffman är en sociolog som har skrivit mycket om roller. I hans rollteori menar han 

att vi människor intar olika roller beroende på vår publik och vårt syfte. Goffman (2009) gör 

en jämförelse mellan människors roller och ett teaterframträdande. Han menar att samhället 

kan ses som en teater där människorna är aktörer som innehar olika roller vid olika scener 
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men utan att använda manus. Vissa roller har vi hela livet, så som kvinna eller man, medan 

andra roller förändras över tid, till exempel att gå från student till att förvärvsarbeta. När vi 

intar dessa roller menar Goffman (2009: 97, 101) att vi gör det i en främre eller i en bakre 

region. Den främre regionen är det som kan liknas med teaterns scen där en individ hävdar sig 

inför publiken genom att vidmakthålla vissa normer. Individen uppträder således på ett sätt 

som förväntas av publiken. Den bakre regionen kan liknas med kulisserna bakom scenen där 

individen kan ta av sig sin mask eller sin roll, och slappna av. Goffman (2009) menar att vi 

bygger våra roller på tidigare erfarenheter och igenkännanden, och därför finns det inga roller 

utan individer. 

 

Goffmans rollteori kan således användas då uppsatsen ska undersöka hur rektorers 

arbetsbeskrivningar ser ut och stämmer överens med deras egen rollförståelse. Goffmans teori 

och Berger och Luckmanns teori kompletterar varandra då Goffman fokuserar på individens 

inträdande i olika roller vid olika publiker, medan Berger och Luckmann ser individens roll i 

interaktionen med andra. 

 

Vanligtvis uppträder och samarbetar vi människor med andra individer. ”En samling individer 

som samarbetar i framställning av en rutin” är det Goffman (2009: 75) kallar för ett team. 

Inom teamet arbetar man tillsammans mot gemensamma mål. Medlemmarna i teamet är 

beroende av varandra och varje medlem måste lita på att de andra i teamet uppträder och beter 

sig på ett riktigt sätt, även om man har olika formell status. Beteendet bygger på 

gemensamma överenskommelser som beslutats inom teamet och det förväntade beteendet bör 

eftersträvas av alla medlemmar. Om detta inte efterföljs kan teamets gemensamma mål bli 

drabbat. För att försvara förväntningarna gentemot publiken kan det oönskade uppträdandet 

täckas upp av en annan teammedlem. Grunden för ett fungerande team är att det ska finnas 

lojalitet och tillit inom gruppen. Om tillit och förtroende inom teamet inte upprätthålls kan 

medlemmarnas rollgestalter gå förlorade då individerna inte är säkra på hur de ska hävda sig 

för publiken (Goffman 2009: 83). Inom teamet finns det olika roller och auktoritär fördelning 

där Goffman (2009) menar att de överordnade ska hålla en enad front och inte visa 

motsättning gentemot varandra när de underordnade är närvarande. Detta kan exemplifieras 

med att föräldrarna i en familj måste hålla en enad front och vara överens om vad som ska 

gälla så att barnen inte får olika svar från de två föräldrarna. 
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Inom skolan samarbetar rektorer, lärare, elever och till viss del föräldrar med varandra. 

Genom detta samarbete uppstår det team. Inom skolan finns det även olika roller och därmed 

en auktoritär fördelning inom teamet, vilket gör att Goffmans (2009) definition av team kan 

användas vid analys av det insamlade materialet. Goffmans rollteori är ursprungligen från 

1959 och är därmed en gammal teori. Idag finns det andra synsätt på ledarskap och auktoritär 

fördelning inom grupper. Till exempel påtalas vikten av att ledaren ska anses vara en i 

gruppen för att kunna utföra ett bra ledarskap och främja det kollektiva intresset. (Haslam et 

al 2011). Detta kan då anses vara svårare om det finns tydlig auktoritär fördelning inom 

gruppen så som ett ”vi-och-dem-tänk”.  

 

Goffman (2009: 135) skriver även om diskrepanta roller, vilka kan uppkomma då en individ 

är i interaktion med sin publik. Individen befinner sig således mellan två roller vilket gör att 

hen inte vet vilken roll som ska intas. Det uppstår diskrepans mellan den tilldelade rollen, den 

information man innehar och de regioner man har tillträde till. En diskrepant roll gör att en 

individ kan förlora sin roll och sin självuppfattning vilket kan leda till att identiteten blir 

ifrågasatt av publiken. 

 

2.2 Nyinstitutionellteori 

John W. Meyer och Brian Rowans artikel Instutionalized Organization: Formal Structure as 

Myth and Ceremony (1977) anses vara en inledning på den nyinstitutionella teorin (Eriksson- 

Zetterqvist 2009: 63). Meyer och Rowan (1977) menar att organisering handlar om att 

anpassa sig till institutionaliserade regler och handlingsmönster snarare än att samordna och 

kontrollera olika aktiviteter. Det innebär att den nyinstitutionella teorin anser att det är 

omgivningen (företag eller organisationer som verkar inom samma bransch) som gör att 

organisationer förändras och vidareutvecklas. Enligt Meyer och Rowan speglar inte det som 

kallas för rationell formell struktur, så som organisationsschema och arbetsplaner, det faktiskt 

utförda arbetet. Detta gör att de formella strukturerna istället kan klassas som rationella myter. 

Fördelen med myterna är att de tillför organisationen legitimitet, resurser och stabilitet vilket i 

sin tur påverkar organisationens överlevnadsförmåga. Meyer och Rowan menar att det istället 

bör finnas en isärkoppling, en separation, mellan formell-och informell struktur då glappet 

mellan dessa gör att en organisation lättare kan hantera externa och interna påtryckningar och 

därmed bli mer anpassningsbara. I och med att rektorer har mycket formell struktur att 

förhålla sig till, så som breda och diffusa arbetsbeskrivningar, är det tänkbart att deras faktiskt 
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utförda arbeta kan skilja sig från de formella strukturerna på det sätt som Meyer och Rowans 

teori avser. 

 

 

3. Tidigare forskning  

Internationellt sett finns det en del tidigare forskning om rektorer och deras arbetsuppgifter. 

Även positionen under rektorerna, så kallade biträdande rektorer, finns det forskning om. I 

flera studier har man kommit fram till att rektorer och biträdande rektorer har flera olika typer 

av roller och många varierande arbetsuppgifter (se t.ex. Brownfield et al. 2012). Som rektor 

anses man vara både en akademisk lärare och en pedagogisk ledare samtidigt som man har 

ansvar för sin institution. Erica Brownfield et al (2012) fann i deras studie att flertalet av 

rektorerna ansåg sig ha ansvar för väldigt många olika delar även om de egentligen inte ingick 

i deras arbete, vilket stämmer överens med Meyer och Rowans (1977) nyinstitutionella teori. 

Brownfield et al (2012) menar att när det saknas tydliga förväntningar och 

arbetsbeskrivningar för rektorerna, kan det leda till en osäkerhet hos dem. Om det istället 

skapas tydliga arbetsbeskrivningar med mätbara resultatmått så främjas bland annat 

ledarskapsutveckling inom organisationen. John Seely Brown och Paul Duguids (1991) har 

även de sett i sin studie att det var vanligt att människors arbete skiljer sig från hur 

organisationen beskriver arbetet i diverse handböcker, arbetsbeskrivningar och 

organisationsscheman. Detta går också i linje med vad Meyer och Rowan (1977) lyfter fram i 

den nyinstitutionella teorin. Brown och Duguid (1991) menar att det blir missförstånd mellan 

arbetet, lärandet och innovation eller nyskapandet, vilket bland annat kan skapa konflikter 

inom organisationen. För att undvika detta menar författarna att man måste koppla samman 

arbetet, lärandet och innovationen, både i teorin och i praktiken. Organisationen ses då som en 

helhet utan diskrepans mellan vad som står ska göras mot vad som faktiskt görs. Brown och 

Duguids (1991) resonemang är således motsatsen till Meyer och Rowans (1977) argument om 

att det bör finnas en isärkoppling mellan formell- och informell struktur. Med dessa 

internationella studier och undersökningar som bakgrund, finns det anledning att tro att det 

faktiskt utförda arbetet kan skilja sig mot rektorernas styrdokument även inom Örebro 

kommun. 
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Både i Sverige och internationellt har det skrivits mer och mer om rektorer och deras 

komplexa arbetssituation, framförallt om rektorernas ledarskap (se t.ex. Hultman 2001). Ulf 

Leo (2010) skriver ur ett rättssociologiskt perspektiv om professionella normer som 

rektorerna har att förhålla sig till. Leo (2010: 24) redogör för hur förväntningarna på 

rektorsrollen har ökat med tiden, från att rektorn skulle gå en två veckor lång 

skolledarutbildning till idag då det krävs en rektorsutbildning på avancerad nivå som 

motsvarar 30 högskolepoäng. Han hänvisar till ett citat från tidigare utbildningsministern Jan 

Björklund om varför utbildningen har blivit mer omfattande. Björklund säger: 

 

”att vara rektor är ett av Sveriges viktigaste jobb samtidigt som det är ett av Sveriges svåraste jobb och jag 

anser att Sverige har underskattat behovet av en gedigen utbildning för att vara rektor”. (Leo 2010:24) 

 

Vidare påvisar Leo (2010) omfattningen och förväntningarna som finns på rektorsrollen 

genom att räkna antalet gånger ordet rektor eller skolledning finns med i skollagen. I den förra 

skollagen finns det med ett fåtal gånger men i den nya skollagen (2010) finns ordet rektor 

med 650 gånger på en text som omfattar totalt 1167 sidor (Leo 2010: 24), vilket då kan anses 

vara ett ytterligare argument om att rektorsuppdraget är komplext. Leos (2010) avhandling 

kan användas vid analysen i uppsatsen då rektorerna har mycket förväntningar och många 

arbetsbeskrivningar att förhålla sig till. 

 

Josefine Brüde Sundin (2007: 37) har kartlagt olika dimensioner i rektorernas komplexitet. 

Till exempel befinner sig en rektor i gränslandet mellan olika intressenter, så som 

förvaltningschefer och lärare på ena sidan, samt elever och föräldrar på den andra sidan. Detta 

ger rektorerna en svår position att tackla eftersom att de är anställda och arbetsgivare 

samtidigt. En annan dimension Brüde Sundin (2007) påtalar är kommunikationen hos 

rektorerna som till största del består av face-to-face interaktioner. Kommunikationen sker 

dessutom många gånger i oplanerade möten vilket ger många avbrott i rektorernas arbete. Den 

sista dimensionen som hon skriver om är rektorernas relation till övriga lärare. Det är viktigt 

för en rektor att arbeta nära lärarna för att ha ett lyckat förtroendeskapande och ett bra 

ledarskap. För ett legitimt ledarskap gentemot sina lärare krävs det att rektorn har kunskap om 

personalen och har öppna informationskanaler inom skolan. Brüde Sundins (2007) 

resonemang kan användas vid analysen av det insamlade materialet då hon både berör 

rektorernas vardag och deras ledarskap. Både Leo (2010) och Brüde Sundins (2007) 

avhandlingar är gjorda på kommunala skolor i Sverige och förklarar delvis rektorernas 
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komplexa uppdrag, vilka därför kan anses ha relevans för uppsatsens vidare analys av 

arbetsbeskrivningar kopplat till rektorernas egen rollförståelse. 

Marion Spendlove (2007) har gjort en studie för att ta fram vilka kompetenser som krävs för 

att vara en effektiv ledare och rektor på Universitet i England. Ett effektivt ledarskap 

innefattar olika ledarstilar så som transaktionellt eller tranformationellt ledarskap som gör att 

organisationens medlemmar kan uppnå uppsatta mål (Spendlove (2007). Respondenterna i 

hennes studie påtalade att identiteten och rollen som akademisk ledare var viktigare än att 

man sågs som en erfaren ledare. Detta på grund av att de ansåg sig bli mer sedda och 

respekterade om de hade rätt typ av erfarenhet inom akademin. Att behålla en identitet som 

akademiker, snarare än att vara chef, var avgörande enligt respondenterna. De menade att 

identiteten som akademiker ger en ökad självkännedom som ansågs vara en av 

nyckelkompetenserna för ett effektivt ledarskap. En av Spendloves (2007) respondenter hade 

gedigen ledarskapsutbildning och kom från en kvalificerad organisation innan hen blev rektor 

vid universitetet. Däremot hade hen inte den akademiska erfarenheten, vilket visade sig vara 

problematiskt då hen påtalade att man ”talade olika språk” inom universiteten och utanför 

universiteten. Förutom den akademiska erfarenheten fann Spendlove (2007) andra 

kompetenser som krävdes för ett effektivt ledarskap, nämligen kommunikationsförmåga och 

att förhandla med andra. Hon menar att detta är ett bidrag till en debatt om huruvida ledare i 

högre utbildningsorganisationer bör ses som akademiker eller professionella ekonomer. 

Även om uppsatsen har fokus på rektorer i grundskolan finns det ändå anledning att tro att 

den pedagogiska erfarenheten är minst lika viktigt för dem som den akademiska erfarenheten 

var för rektorerna på universiteten. Rätt erfarenhet ger förståelse för hur organisationen 

fungerar, vilket behövs för att kunna axla rektorsrollen enligt Spendlove (2007). Uppsatsen 

har dock inte fokus på olika ledarskapsstilar. Spendloves (2007) studie kan ändå användas vid 

analysen eftersom intervjupersonerna i uppsatsen har olika bakgrund vilket kan vara 

avgörande för deras identitet och roll som rektor. 

Dennis Farrington och Diturije Ismaili (2011) skriver om hur en ny rektor har blivit tillsatt på 

ett universitet i Makedonien på basis av kompetenser. De menar att en rektor måste ha insyn i 

en akademisk värld, gott ledarskap och ha god affärskunnighet. För att konkretisera 

rektorsuppdraget har Farrington och Ismaili (2011) utfört en detaljerad arbetsbeskrivning. 

Arbetsbeskrivningen låg till grund för att de valde att omformulera rektorsuppdrag till att en 

rektor istället ansågs vara en akademisk ledare och VD i mer ekonomisk bemärkelse. Även 
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Farrington och Ismailis (2011) arbetsbeskrivning kan anses vara ett bidrag till debatten om att 

rektorer bör ses som akademiker eller ekonomer, vilket Spendlove (2007) argumenterar för. 

 

 

4. Metod  

4.1 Tillvägagångssätt 

Uppsatsens frågeställning är ”Hur förstår och förhåller sig rektorer till sina 

arbetsbeskrivningar i relation till den egna rollförståelsen?”. För att kunna besvara 

forskningsfrågan valdes en kvalitativ undersökning, dels för att få den praktiska förståelsen 

från rektorerna, dels för att kvalitativa undersökningar lämpar sig när forskningsfrågan kräver 

undersökning och/eller förklaring (Creswell 2013: 47). Den kvalitativa metoden som jag 

valde var intervjuer då de ger en bild över intervjupersonernas reflektioner på en relativt kort 

tid. Intervjuer ger även utrymme för exempel baserade på olika situationer och rektorernas 

vardag (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2011: 56). 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och förstå hur rektorers arbetsbeskrivningar ser ut och 

används i det dagliga arbetet. Denna förståelse av arbetsbeskrivningarna kommer dessutom 

relateras till rektorernas egna förståelser av sin yrkesroll. Inläsning på tidigare forskning och 

teorier gjordes vilket innebär att uppsatsen bygger på en deduktiv ansats (Svensson 2011: 

192). Örebro kommun anser sig vara en kommun i utveckling, vilket innebär att de vill 

exponera sig och vara ledande gentemot andra kommuner. Därför valde jag att göra min 

uppsats med rektorer från Örebro kommun. För att kunna läsa på om rektorernas 

arbetsbeskrivningar och styrdokument tillhandahölls relevant material från 

personalavdelningen vid Örebro kommun. Materialet var omfattande då det innehöll en 

budget- och verksamhetsplan, en ledarplattform, yrkeskompetenser, uppdragshandling för 

rektor i grundskola samt hänvisningar till skollagen (2010). En sammanfattning av allt 

material gjordes för att få en tydlig överblick över vad rektorerna har att förhålla sig till. 

Sammanfattningen gjorde det även lättare att utforma intervjuguiden då jag fick en bredare 

förståelse av vad rektorernas styrdokument innehöll och därmed kunde jag ställa relevanta 

frågor vid intervjuerna. Örebro kommun gav mig även möjlighet till att ha en handledare från 

dem, vilket jag tackade ja till. Handledaren är en av de områdeschefer som finns för förskola 
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och skola. Vi träffades med jämna mellanrum under hösten där jag bland annat kunde 

diskutera tankar och idéer. Handledaren säkerställde även att informationen om Örebro 

kommun var korrekt innan inlämning av uppsatsen. 

 

Med dokumenten och teorierna som utgångspunkt började en intervjuguide utformas där 

målet med intervjuerna var att få till en så samtals-liknande situation mellan intervjupersonen 

och mig som möjligt. För att få intervjun till ett samtal valde jag då att skapa en intervjuguide 

(se bilaga 1) som delvis bygger på öppna frågor. Detta innebär att intervjun var 

semistrukturerad där eventuella följdfrågor kunde ställas och vara olika för olika intervjuer 

(Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2011: 40). Med hjälp av en intervjuguide vid intervjun fick jag 

även utrymme för egna anteckningar. Anteckningarna kunde sedan vara till hjälp vid analysen 

av materialet, genom till exempel tankar om intervjuerna och frågornas uppbyggnad 

(Creswell 2013: 164). Frågorna var dessutom många gånger situationsbaserade där rektorerna 

kunde ge exempel utifrån deras vardag. Att be rektorerna om specifika situationer och 

exempel gjorde att det blev enklare att förstå och tolka deras svar i konkreta sammanhang. 

Exemplen underlättade även vid analysen av materialet då det går att koppla svaren till 

specifika situationer. 

 

När intervjuerna bokades, valdes en intervju per dag för att kunna transkribera intervjuerna så 

snart som möjligt efter att de genomförts. Efter den första intervjun hade jag en dag emellan 

för analys och reflektion över vad som gått bra och om det fanns något som skulle ändras till 

de kommande intervjuerna. Detta var ett bra tillvägagångssätt då jag kunde tänka igenom om 

jag fått svar som matchade den tänka frågan. Då intervjuerna bygger på semistrukturerade 

frågor kunde jag välja att formulera om vissa frågor och några andra frågor slogs ihop, vilket 

gjorde att intervju nummer ett kan anses vara en typ av förstudie och var därför viktig för mig. 

Eftersom jag hade ett litet antal intervjuer valde jag att ha med förstudien i min uppsats och 

behandlade den som en ”vanlig” intervju. 

 

Efter transkriberingen påbörjade jag kodningsprocessen. Kodningen gjorde att jag lättare 

kunde komma närmare materialet då fokus låg på att hitta sådant som följer mönstret eller det 

som talar emot mönstret (Rennstam & Wästerfors 2011: 198). Kodningsprocessen började 

redan vid transkriberingen då jag fick kännedom av materialet genom att jag både lyssnade 

och skrev. Det gjorde att jag fick en tydlig inblick i materialet tidigt i processen vilket även 

Rennstam och Wästerfors (2011) anser är viktigt. Till en början användes ett deskriptivt 
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tillvägagångssätt genom att koda intervjuerna efter intervjuguidens uppbyggnad med 

bakgrund, arbetsbeskrivningar och rollförståelse som olika teman. För att göra en mer 

fokuserad kodning och komma djupare in i materialet valde jag vissa upprepande begrepp 

från teorierna, till exempel Goffmans främre- och bakre region eller team samt Meyer och 

Rowans resonemang om informell- och formell struktur. Genom att ha teorierna och dess 

begrepp i åtanke under hela kodningen, blir riktningen densamma under hela arbetsprocessen 

och på så sätt undviker jag att komma bort från det som är relevant för just min undersökning 

(Rennstam & Wästerfors 2011: 202). De valda begreppen från teorierna färglades i olika 

färger, till exempel fick begreppet team orange färg och formell struktur fick blå färg, vilket 

innebär att min fokuserade kodning bygger på så kallad färgkodning. Genom detta 

tillvägagångssätt får jag en kännedom över vad som intervjupersonen talar mest respektive 

minst om. Jag har även använt mig av citat från intervjuerna för att ge exempel och göra 

analysen mer transparant. 

 

4.2 Urval och deltagare 

 För att få ett snävare urval av informanter fick jag hjälp av personalavdelningen att ta fram 

verksamma rektorer inom ett specifikt område inom Örebro kommun. Av dessa verksamma 

personer fick jag kontaktuppgifter till tio stycken rektorer inom grundskolan (upp till årskurs 

nio). Fem av dessa kontaktades via mail för att undersöka om tid och intresse fanns för att 

ställa upp på en intervju. I mailet fanns det även information om vad intervjun skulle handla 

om och vad undersökningen har för syfte. Med den informationen kunde intervjupersonerna 

förbereda sig på vilka områden och ämnen som skulle behandlas vid intervjun. Intervjuguiden 

skickades inte ut till intervjupersonerna före intervjun. Detta för att undvika att få en felaktig 

bild av användandet av arbetsbeskrivningarna i vardagen, då intervjupersonerna skulle ha haft 

möjlighet att läsa på dessa innan intervjun. De valda intervjupersonerna kontaktades via 

telefon några dagar efter mailutskicket för att bestämma dag och plats för intervju. Fem 

intervjuer bokades in men endast fyra blev genomförda då en intervjuperson avbokade 

intervjun vid två tillfällen. Av dessa genomförda intervjuer ägde tre rum på rektorernas skolor 

medan en intervju skedde på förvaltningskontoret i centrala Örebro. Intervjuerna ägde rum på 

enskilda platser med stängda dörrar för att skapa en trivsam miljö för intervjun. När 

intervjupersonerna får vara i en miljö där de känner igen sig skapas en trygghet för dem 

(Creswell 2013: 165-166f). Detta var återkommande i alla intervjuer då de fick vara på platser 
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som de känner till och är verksamma på. Tiden för en intervju varade någonstans mellan 45 

minuter till drygt en timme. 

 

För att få ett mer lättförståeligt material och för att resultatet ska bli mer lättläst är 

intervjupersonerna döpta till påhittade namn. Undersökningens syfte är inte att hitta några 

skillnader mellan män och kvinnor, varför de påhittade namnen endast är kvinnonamn. De 

påhittade namnen följer alfabetet där intervjuperson 1 är döpt till Anna, intervjuperson 2 är 

döpt till Bodil, intervjuperson 3 är döpt till Cecilia, intervjuperson 4 är döpt till Diana. 

Intervjupersonernas ålder är heller inte av intresse för uppsatsens resultat, varför deras ålder är 

utelämnat. 

 

Intervjupersonerna är alla lärare i bakgrunden med olika antal år i branschen. Anna och 

Cecilia är de som har varit verksamma inom skolan längst och har därmed lång erfarenhet. 

Anna har dessutom en gedigen erfarenhet som rektor, vilket även Bodil har. Bodil sadlade om 

till lärare senare i livet vilket innebär att hon inte har lika lång erfarenhet att vara lärare innan 

hon påbörjade en rektorstjänst. Diana har minst erfarenhet som rektor men har även hon varit 

inne i branschen länge. Vad gäller rektorsutbildningen har Anna och Bodil gått den gamla 

utbildningen medan Cecilia och Diana har erfarenhet av den nya rektorsutbildningen. 

 

4.3 Metodkritik 

Intervjuer är en bra metod för att bland annat få intervjupersonernas reflektioner kring ett valt 

ämne, men det finns även nackdelar med intervjuer. En av dessa nackdelar är att det är svårt 

att få med de intervjuades kroppsspråk, vilket kan ge en begränsad bild av ett fenomen. Det är 

därför relativt vanligt att man kompletterar intervjuer med andra typer av metoder så som 

observationer (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2011: 56). I mitt fall hade observationer av 

rektorerna gett mig en bredare förståelse av hur de använder styrdokumenten i vardagen, 

vilket i efterhand hade varit önskvärt. Vid intervjuer som metod, kan det även vara svårt att få 

intervjupersoner att ställa upp då intresset för att medverka i undersökningar skiljer sig åt från 

person till person. Tanken var att uppsatsen skulle bygga på fem intervjuer men när en person 

bokat av intervjutillfället två gånger fanns inte tid till att söka upp någon ny deltagare. Detta 

påverkar generaliseringsbarheten vad gäller uppsatsen, vilket diskuteras vidare i stycke 4.5. 

Ytterligare en aspekt med intervjuer är att det är intervjupersonens subjektiva bild som 

framkommer och det finns möjlighet att respondenten vill imponera på intervjuaren, till 
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exempel genom att de vill framstå som en bra chef (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2011: 57). 

Detta är viktigt att vara medveten om som intervjuare och för att undvika denna fälla var jag 

noga påläst på rektorernas styrdokument. Jag var även noga med att ställa frågor som inte 

innehöll värderingar. 

 

Uppsatsens empiri bygger således på de fyra intervjupersonernas upplevelser och åsikter samt 

att det är jag som har tolkat och analyserat deras svar. Under uppsatsens gång har mina 

jämförelser, frågeställningar och bedömningar varit relaterade till de olika svaren som 

intervjupersonerna gett. Detta leder till att analysen och slutsatserna även innefattar mina 

subjektiva åsikter och tankar samt mina tolkningar, både teoretiska och empiriska. 

 

4.4 Forskningsetik 

Örebro kommun fick förfrågan, redan innan vi bestämde att uppsatsen skulle baseras på deras 

rektorer, om de ville vara anonyma. Kommunen anser sig vara en kommun i utveckling, 

vilket är en förklaring till att de inte vill vara anonyma. 

 

Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra huvudkrav vad gäller 

forskningsetik. Dessa huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 1990: 6). Anna, Bodil, Cecilia, 

och Diana fick vetskap om syftet till uppsatsen och att det var frivilligt att medverka samt att 

de fick avbryta sin medverkan när som helst i intervjun. De blev även upplysta om att de är 

anonyma under hela uppsatsens gång samt att svaren endast används i denna uppsats. I och 

med denna information till intervjupersonerna lever uppsatsen upp till de fyra huvudkraven. 

Informationen fanns med i mailutskicket och de blev även upplysta om forskningsetiken 

innan intervjun startade. Detta för att försäkra dem om att de blir behandlade på ett etiskt 

korrekt sätt. Samtliga deltagare har även blivit erbjudna att ta del av den färdiga uppsatsen. 

 

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Teorierna, metodavsnittet och frågorna i intervjuguiden är valda och skapade efter att kunna 

besvara forskningsfrågan. Detta arbetssätt gör att uppsatsen mäter det som är avsett att mätas, 

vilket har bidragit till uppsatsens validitet (Creswell 2013: 249-250f). Reliabilitet i uppsatsen 

bygger på att metodavsnittet är tydligt och innehållsrikt, vilket gör att det finns god möjlighet 
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att upprepa undersökningen och att få samma resultat igen. Som tidigare nämnts bör man vara 

medveten om att uppsatsen bygger på intervjupersonernas subjektiva svar och åsikter, vilket 

gör att reliabiliteten skulle kunna minska något (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2011: 56). En 

av kvalitativa metoders svagheter är att man inte kan göra en statistisk generalisering. Den här 

uppsatsen bygger på ett kvalitativt tillvägagångssätt, vilket innebär att en statistisk 

generalisering inte är möjlig. Utifrån mitt resultat kan jag däremot bidra till en teoretisk 

generalisering. Detta då resultatet skulle kunna användas på andra enheter inom Örebro 

kommun. För att få en bredare generalisering inom kvalitativ forskning behöver resultatet 

jämföras med andra liknande studier och upptäcka lik-och olikheter mellan resultaten 

(Svensson & Ahrne 2011: 28-29f). 

 

 

5. Resultat och analys

I denna del presenteras det empiriska materialet och analyseras med hjälp av de valda 

teorierna för att kunna besvara forskningsfrågan ” Hur förstår och förhåller sig rektorer till 

sina arbetsbeskrivningar i relation till den egna rollförståelsen?”. 

 

5.1 Örebro kommun 

Örebro kommun är Sveriges sjunde största kommun och i förvaltningen skola och förskola 

finns det cirka 3 800 anställda. Förvaltningen skola och förskola är uppdelat efter fyra 

väderstreck; nordost, nordväst, sydost och sydväst. Det är cirka 12 000 elever som går i 

grundskolan i Örebro kommun och det finns cirka 90 rektorer och förskolechefer (Örebro 

kommun 2012). 

 

När Örebro kommun anställer en rektor lämnas ett antal styrdokument till den nyanställde. 

Dessa styrdokument är en budget- och verksamhetsplan, en ledarplattform, yrkeskompetenser 

samt en uppdragshandling. Budget- och verksamhetsplanen innehåller bland annat bakgrund 

till driftnämnden och dess uppdrag, verksamhetsplan för olika strategiområden, ekonomi samt 

vad rektorn förväntas göra för medarbetarna. Ledarplattformen är ett dokument där Örebro 

kommun utlovar rätt förutsättningar för att rektorerna ska lyckas med deras chefskap. 

Ledarplattformen ges till alla typer av ledar-och chefspositioner inom hela Örebro kommun 
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och är således inte enbart till för rektorer. Ledarplattformen beskriver chefsuppdraget i fyra 

kategorier; man ska vara en säker chef, en initiativrik utvecklare samt en klar ledare. Den sista 

kategorin är en del av helheten att vara chef och är viktig då cheferna alltid ska förhålla sig till 

flera steg inom kommunen, först ett område, sedan förvaltningen och sedan hela Örebro 

kommun. Till exempel kan en rektor förhålla sig till område sydväst, sedan till förvaltningen 

skola och förskola och till sist hela Örebro kommun. Denna del är viktig då Örebro kommun 

bland annat har en gemensam personalpolitik. Att vara en säker chef, en initiativrik utvecklare 

och en klar ledare förtydligas i det dokumentet som heter yrkeskompetens. 

Uppdragshandlingen skrivs på av rektorn och dennes chef efter en genomgång, bland annat 

om hur organisationen ser ut, hur den styrs och vilka mål som finns inom kommunen. 

 

Utöver ovanstående dokument från Örebro kommun har rektorerna att förhålla sig till 

skollagen. Skollagen (2010) är stiftad av riksdagen och innehåller bestämmelser om 

skolväsendet, där syftet är att ”barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 

värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att 

lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (SFS 

2012:800 1 kap 5§). Det är således skollagen (2010) som är det övergripande styrdokumentet 

som rektorerna måste följa. 

 

5.2 Bakgrund 

Vad gäller rektorsutbildningen har intervjupersonerna gått olika utbildningar. Anna och Bodil 

har båda gått den gamla rektorsutbildningen. Cecilia och Diana har istället erfarenhet av den 

nya utbildningen. För att få gå rektorsutbildningen krävs det att man har blivit erbjuden en 

rektorstjänst och utbildningen ska påbörjas ett år efter att man blivit tillsatt. Leo (2010: 24) 

menar att förväntningarna på rektorsrollen har ökat med tiden och att utbildningen har blivit 

mer omfattande och längre. Både Cecilia och Diana menar att det är via utbildningen som de 

har fått mer förståelse för vad uppdraget innebär och har även fått förståelse för det 

pedagogiska ledarskapet. Anna, som har gått den gamla rektorsutbildningen, menar att hennes 

erfarenhet och kunskap om uppdraget inte kommer från någon utbildning utan för att hon har 

jobbat så pass länge. 
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I beskrivningen av deltagarna i stycke 4.2, nämndes att alla intervjupersonerna är utbildade 

lärare i bakgrunden med mer eller mindre erfarenhet. Anna påtalar att om man ska leda en 

pedagogisk verksamhet som rektorerna gör, är det viktigt att man har den pedagogiska 

utbildningen. Likaså anser hon att det skulle vara till fördel om deras förvaltningschefer hade 

denna typ av erfarenhet då även de jobbar inom den pedagogiska verksamheten och är 

rektorernas närmaste chef. 

 

”…det är väl det jag kan se…att det kan finnas en fördel om man har den pedagogiska utbildningen, om 

man ska jobba med den pedagogiska verksamheten”. Anna 

 

Att ha erfarenhet från samma typ av bransch som man arbetar som chef i, stämmer överens 

med vad Spendlove (2007) såg i sin undersökning. Hon fann att det var viktigt med 

akademisk erfarenhet inom universiteten i England på grund av att man talade olika språk 

inom och utanför universiteten. Med den rätta erfarenheten blev ledaren sedd och respekterad 

av övriga medarbetare. 

 

Enligt Goffman (2009) bygger vi våra roller på våra tidigare erfarenheter och igenkännande. 

Därför kan det ses som ännu ett argument till varför det är viktigt att rektorerna faktiskt har 

erfarenhet från skolvärlden och att det är önskvärt med en lärarbakgrund. Rektorernas 

erfarenhet och igenkännande från den pedagogiska verksamheten kan även underlätta när de 

påbörjar rektorsuppdraget då de talar samma språk inom hela organisationen, vilket också går 

i linje med Spendloves (2007) resonemang. 

 

5.3 Arbetsbeskrivningar 

Vad gäller arbetsbeskrivningarna hade intervjupersonerna delade meningar om innehållet och 

dess funktion. Tre av de intervjuade påtalar att de anser sig ha arbetsuppgifter som egentligen 

inte ingår i en rektorsroll. Till exempel beställningar av lekställningar, lampor och skolskjuts 

men även inköp av fika. Diana håller inte med. Hon menar att hon är ytterst ansvarig för allt 

på skolan och det enda som hon inte är ansvarig för är skolmaten då de har speciella 

kostchefer för denna typ av frågor. 

 

” …rektors uppdrag är väldigt komplext och stort och är inne i alla delar, och jag är ytterst ansvarig för 

allt som händer och sker här. Nej jag kan nog inte ge exempel på vad jag inte är ansvarig för.” Diana 
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Att vissa av rektorerna gjorde arbetsuppgifter som de inte anser ingå i deras roll stämmer med 

vad Brownfield et al (2012) fann i deras studie. Deras resultat tyder också på att biträdande 

rektorer gör arbetsuppgifter som egentligen inte ingår i rollen. Brownfields et al (2012) 

respondenter menar att utan tydliga arbetsbeskrivningar vet de inte vad som förväntas av dem, 

vilket även leder till en osäkerhet i deras arbete. För att undvika osäkerhet och försöka hålla 

sig till de arbetsuppgifter som ingår i rektorsrollen berättar Anna att hon är noga med att sovra 

i sina arbetsuppgifter, för att endast göra sådant som ingår i rollen. Hon menar att det annars 

är lätt att man gör andras jobb, vilket till slut innebär att den tiden måste tas från något annat 

som kanske borde prioriteras högre. Hon exemplifierar detta med att inte svara i telefon på 

kvällarna och menar att det är omöjligt att vara rektor dygnet runt. 

 

Diana anser att de befintliga arbetsbeskrivningarna är för enkla och att de möjligtvis beskriver 

uppdraget i stora drag. Diana önskar istället att det skulle finnas ett samlingsdokument med de 

olika arbetsbeskrivningarna, till skillnad från hur det är idag då det står olika delar i olika 

dokument. Brownfield et al (2012) menar att när det saknas tydliga arbetsbeskrivningar finns 

det risk för osäkerhet i arbetsuppgifterna för rektorerna. Om man istället tydliggör dem, med 

mätbara mål, så underlättas bland annat ledarskapsutveckling. Diana tycker att det egentligen 

inte finns några tydliga arbetsbeskrivningar eftersom hon anser att det inte går. För att göra en 

tydlig arbetsbeskrivning krävs det, enligt henne, en klocka som piper med jämna mellanrum 

där rektorn får anteckna vad som görs för stunden. Enligt Diana skulle det således vara svårt 

att göra så detaljerade arbetsbeskrivningar som Farrington och Ismaili (2011) har gjort för 

rektorerna i Makedonien. 

 

När intervjupersonerna fick frågan om de ansåg att arbetsbeskrivningarna stämde överens 

med deras egen syn på rektorsuppdraget så tyckte de att det stämmer ganska bra. Bodil menar 

att man inte kan göra en alltför egen tolkning av uppdraget utan rektorerna måste ha 

styrdokument, lagar och regler i åtanke hela tiden och kan därför inte vara så kritisk till själva 

arbetsbeskrivningarna. Bodils tankar stämmer överens med Meyer och Rowmans (1977) teori 

om att organisering handlar om att anpassa sig till institutionaliserade regler och 

handlingsmönster, som i det här fallet är rektorernas styrdokument. Anna har varit i branschen 

sedan hon examinerades som 20-åring vilket hon anser har bidragit till att hennes syn på 

uppdraget som rektor stämmer överens med arbetsbeskrivningarna. Hon menar att om hon 

skulle ha haft erfarenhet från en annan bransch, kanske hon skulle ha haft en annan syn och 

reagerat annorlunda på vad rektorsuppdraget innebär. 
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”…om man hade haft andra referensramar hade jag kanske tänkt på ett annat sätt”. Anna 

 

Arbetsbeskrivningarna och uppdraget som rektor verkar vara något som intervjupersonerna 

har växt in i med tiden. Anna påstår sig ha full koll på arbetsbeskrivningarna och 

styrdokumenten idag, och menar att de sitter i ryggmärgen. Men när hon började arbeta som 

rektor hade hon inte den uppfattningen. Hon anser att hon inte har något behov av 

styrdokumenten idag, förutom lagen och delegationsordningen, och menar på att det är för att 

hon har jobbat så pass länge. Diana, som inte har varit rektor lika länge som Anna, anser 

istället att arbetsbeskrivningarna behöver förtydligas. Cecilia och Diana tycker att det är 

mycket tack vare rektorsutbildningen som de har bringat klarhet i vad rektorsuppdraget 

innebär, inte styrdokumenten. Trots detta anser Cecilia att styrdokumenten är viktiga och 

använder dem ofta i sitt arbete. 

 

”…man tittar på styrdokumenten för man kan inte ha allt i huvudet. Du har det i bakhuvudet och vet på ett 

ungefär, men sen måste du gå tillbaka när det är specifika delar. Och det blir ju så att man uppdaterar sig 

för varje läsår, och då måste man gå igenom styrdokumenten.” Cecilia 

 

Bodil menar att intranätet har massor med information som hon kan använda sig av och söka 

sig till rätt typ av hjälp där. Örebro kommun har till exempel gjort tolkningar av vissa 

dokument vilket Bodil tycker är jättebra. Hon menar att hon använder styrdokumenten nästan 

varje dag, mycket tack vare intranätet. Hon anser att den viktigaste kärnan i uppdraget är att 

ha koll på styrdokumenten och att vara förankrad i dem, så hon kan leda och styra 

verksamheten i rätt riktning. 

 

”…jag tror att jag hittar något varje dag, eller varje dag kanske är överdrivet. Men när vi jobbar med det 

här vet jag att jag ska gå in här eller här…” Bodil 

 

I enlighet med Berger och Luckmann (2011) skulle skolan kunna ses som en typ av institution 

där mål och värderingar delas. I skolan skulle dessa mål och värderingar vara 

arbetsbeskrivningarna, läroplanerna och de övriga styrdokument som gruppen av rektorer, 

lärare och elever har att förhålla sig till. Dessa mål och värderingar påtalar Cecilia många 

gånger. Hon menar att skolan upprättar verksamhetsmål varje termin som grundar sig i 

läroplanen vilken är centralt styrd av Skolverket. Enligt henne arbetar de mycket med att få en 

så hög måluppfyllelse som möjligt för att alla elever ska nå en godkänd nivå, vilket hon anser 

är den största och svåraste utmaningen i arbetet. 
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Återkommande i alla intervjuer och i rektorernas styrdokument är att man ska vara en 

pedagogisk ledare i sitt ledarskap. Cecilia anser till exempel att begreppet pedagogiskt 

ledarskap behöver förtydligas då det finns olika typer av forskning som säger olika saker. 

Skolinspektionen (2012) hänvisar till tidigare forskning som menar att kommunikation är en 

av de viktigaste egenskaperna när man diskuterar pedagogiskt ledarskap, vilket även Diana 

menar är betydelsefullt. Hon menar att det är viktigt att hon är tydlig i sin kommunikation 

med personalen så att de vet vilka mål som ska uppnås samt hur de ska uppnå målen. 

Kommunikation var även återkommande i Spendloves (2007) studie där 

kommunikationsförmåga var en av de viktigaste egenskaperna för ett effektivt ledarskap hos 

rektorerna. 

 

Arbetsbeskrivningarnas betydelse i det dagliga arbetet skiljer sig således mellan 

intervjupersonerna. Allt ifrån att Anna inte använder dem alls, till att Bodil anser sig hitta 

något nytt nästan varje dag. 

 

5.4 Rollförståelse 

Att träda in i en roll är inte det enklaste, men intervjupersonerna hade en klar och tydlig syn 

på rektorsrollen. Anna beskriver det såhär:  

 

”Att vara den förlängda armen till tjänstemän och politiker i Örebro kommun.” Anna 

 

Anna menar att det är viktigt att skilja på den privata rollen och rektorsrollen, både på och 

utanför arbetet. När hon talar hemma på gatan, försöker hon alltid vara tydlig med vad hon 

säger i egenskap som privatperson eller i egenskap som rektor. Detta för att hålla isär rollerna, 

då Anna annars tycker att folk blandar ihop hennes åsikter som rektor och hennes åsikter som 

privatperson. Det är just dessa två typer av inträdande i roller som Goffman (2009) menar 

sker i en främre och i en bakre region. Anna har rollen och masken som rektor i den främre 

regionen medan hon i den bakre regionen är privatperson och har lagt rektorsrollen åt sidan. 

Annas bakre region, hemma på gatan, är ett utrymme för henne att slappna av, samtidigt som 

det är ett viktigt utrymme för reflektion om sin roll som rektor (Goffman 2009:101-102f). 

Reflektionen i den bakre regionen kan handla om att utforma, utvärdera och omarbeta sin roll. 
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När Anna känner att hennes regioner ibland blir förväxlade måste hon vara noga med att 

påtala för publiken vilken roll hon har för stunden. Det gör att hennes roll som rektor kan bli 

drabbad då hon inte får utrymmet till att utforma, utvärdera och omarbeta sin roll. I och med 

de olika rollerna, har aktören olika team att förhålla sig till (mer om team i avsnitt 4.5), vilket 

gör att det kan vara svårt för Annas teammedlemmarna att veta gränslandet mellan hennes 

främre och bakre region. Detta försvårar uppfattningen för teammedlemmarna att veta vilket 

uppträdande hos Anna som tillhör respektive region. Annas familjemedlemmar och grannar 

ses tillhöra teamet när hon är i den bakre regionen, men i hennes roll som rektor i den främre 

regionen, kan de istället ses som publik som försöker tränga sig in i teamet. I den främre 

regionen är det istället hennes lärare och elever som kan anses vara hennes teammedlemmar. 

När Anna förtydligar vilken roll hon befinner sig i för stunden, kan hon undvika att hamna i 

diskrepans mellan rollerna. Goffman menar att diskrepansen gör att Anna kan förlora sin 

självuppfattning och sin roll, vilket gör att identiteten kan bli ifrågasatt. Hon undviker även att 

reflektionerna om rollen som rektor blir drabbade när hon tydligt håller isär den främre och 

den bakre regionen. 

 

Diana berättar om sitt uppdrag som rektor ur ett tydligt rollteoretiskt perspektiv. Hon 

beskriver hur hon använder sig av en strategi för att befinna sig så mycket som möjligt i sin 

roll. Hon försöker även få sina pedagoger att befinna sig i yrkesrollen och inte i den privata 

rollen på arbetet. Till exempel formulerar hon frågorna efter hur det gått i ett visst specifikt 

ärende, istället för att fråga om personliga hänseenden. 

”Jag frågar sällan min personal ”hur är det?” utan istället så försöker jag att spetsa mina frågor med ’hur 

gick det med det där du skulle göra i klassrummet?’ så det blir pedagogiska samtal …för jag försöker 

befinna mig i roll mycket, och försöker att få mina pedagoger att befinna sig i roll mycket och inte i person, 

på sitt arbete. Så det är en strategi jag använder mig av”. Diana 

Diana anser att när hon är tydlig i sin roll som rektor och i sin kommunikation, gör hon det 

enklare för hennes personal att också befinna sig i roll. Dianas inträdande i rollen som rektor 

kan liknas vid Goffmans (2009) främre region, där hon försöker hävda sig inför sin publik, 

som i det här fallet är hennes lärare. Dianas strategi kan även liknas med Berger och 

Luckmanns (2011) definition av roller. De menar att när det har skapas ömsesidiga 

typifieringar inom gruppen uppträder det roller. Diana och hennes medarbetare har således 

bestämt att inträdandet i roller internaliseras så att det blir en verklighet för hela gruppen. I 

enlighet med Brüde Sundin (2007) kan det dock finnas en risk att Diana förlorar legitimitet i 
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sitt ledarskap om hon är allt för långt ifrån sina medarbetare. Brüde Sundin påtalar att det är 

viktigt att vara nära personalen och ha öppna informationskanaler inom skolan för att uppnå 

ett legitimt och gott ledarskap. 

 

I och med att rektorsrollen är komplex och svår att ge en tydlig beskrivning av, tillfrågades 

intervjupersonerna om de tror att deras syn på uppdraget skiljer sig från den allmänna synen 

på uppdraget. De fick även frågan om övriga medarbetare inom kommunen till exempel 

områdeschef, politiker och olika avdelningar har en annan syn på rektorsuppdraget än vad 

rektorerna själva har. Alla intervjupersonerna upplever att förståelsen för deras uppdrag 

endast fanns hos ett fåtal personer, däribland områdeschef och personalavdelningen på Örebro 

kommun. Det var återkommande från alla intervjupersoner att deras närmaste medarbetare 

inte heller hade förståelse för rektorsuppdraget, även om de arbetar nära varandra dagligen. 

Bodil menar att förståelse för rektorsuppdraget får man inte förrän man har arbetat ett tag. 

Hon anser att man inte kan tänka för mycket på hur stort och viktigt uppdraget är när man 

väljer att söka till en rektorstjänst. 

 

”Egentligen kan jag nog inte tänka hur stort och viktigt det är, för då blir man nästan mörkrädd. Man 

måste nog vara lite dum för att hoppa på det... för man tänker inte så vettigt med hjärnan, man tänker mer 

en känsla av att få göra något för eleverna och undervisningen…” Bodil 

 

Just den här förståelsen av rektorernas uppdrag var återkommande även i Brüde Sundin 

(2007) studie. I hennes studie diskuteras svårigheten i att befinna sig mellan att vara både 

arbetsgivare och anställd. Detta kan då anses vara en förklaring till att det är svårt att få grepp 

om vad rektorsuppdraget faktiskt innebär i praktiken. Bodil menar att en av orsakerna till att 

rektorsuppdraget är svårt, är att rektorn är direkt underställd lag. Hon menar att det endast är 

befälhavaren i krig som också är direkt underställd lag, annars finns det mellanchefer och 

generaldirektörer som ett mellansteg. 

 

”Vi ska i skarpt läge dokumentera och agera direkt under vad lagstiftningen säger. Bodil 

 

Intervjupersonerna var överens om att många har en subjektiv bild och många åsikter om vad 

en rektor egentligen har för arbetsuppgifter, även om de inte vet vad som gäller i praktiken. 

Bodil berättar hur hennes elever har en stereotyp bild av rektorsrollen: 
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”…när jag kom och blev rektor så sa de (eleverna) att men Bodil du är ingen riktigt rektor…för då skulle 

man ha kavaj och högklackade skor, man skulle komma i korridoren och, klick klack klick klack… ’Men 

kommer du till oss (klassrumsbesök), du ska ju sitta där och bestämma’…” Bodil 

 

Berger och Luckmann menar att vi delar det vardagliga livet med andra och kallar detta för 

”social interaktion i vardagslivet” (2011: 41). Den sociala interaktionen uppkommer när 

människor möter människor i face-to-face interaktioner. I dessa face-to-face interaktioner kan 

vi uppleva den andra personens subjektiva känslor och det är vanligtvis här typifieringar 

uppkommer. Inom skolan har det således skapats en typifiering om rollen som rektor och den 

rollen har internaliseras som verklighet för hela gruppen. Detta innebär att eleverna har skapat 

sig en stereotyp bild över vad Bodil gör, även om det kanske inte stämmer överens med 

hennes verklighet. 

 

5.5 Team 

”…jag vill jobba tillsammans både med elever och med personalen för att utveckla skolan och liksom 

värna framtiden.. ”Diana 

 

Dianas uttalande om att hon vill samarbeta med elever och personal har många likheter med 

det Goffman (2009) kallar för team. En typ av team inom skolan består av lärare, elever och 

rektor. En annan teamuppsättning kan bestå av endast yrkesprofessionella, lärare och rektorer. 

Det senare teamet har som mål att skapa de bästa förutsättningarna som möjligt för elevernas 

lärande. När teamet är i den främre regionen, vilken kan liknas vid undervisning för eleverna, 

är det extra viktigt, enligt Goffman (2009), att det skapas tillit och förtroende inom teamet för 

att kunna upprätthålla den professionella yrkeskunnigheten. Det är även viktigt att de 

överordnade i detta team, lärarna och rektorn, inte kritiserar varandra inför sin publik, 

eleverna, för att skapa förtroende till publiken och för att kunna samarbeta med varandra inom 

teamet (Goffman 2009: 77). Flera av rektorerna gav exempel på hur de i sitt ledarskap 

försöker skapa tillit genom att visa stöd till pedagogerna. 

 

”… Att vara den som både får ta skiten men även det positiva. Att vara den som ändå står där om 

båten skulle börja gunga. Så kopplar jag det…att man ändå är en ledarauktoritär person som 

leder en verksamhet och som inte tar nödutgången om det skulle uppstå något som inte tillhör 

vardagen.” Anna 
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När rektorn visar tillit gentemot pedagogerna ses även en tydlig auktoritär fördelning inom 

teamet. Goffman (2009) menar att man som överordnade ska hålla en enad front och att de 

inte ska visa motsättningar gentemot varandra inför de underordnade. I detta fall skulle det 

innebära att rektorerna och lärarna ska ha en enad front och samarbeta med varandra. De ska 

heller inte visa motsättningar mellan varandra när eleverna är i närheten. Om rektorn 

undanhåller information från sina gruppmedlemmar finns det risk för att lärarnas rollgestalter 

går förlorade och att de då inte vet hur de ska uppträda inför eleverna (Goffman 2009: 83). 

Detta kan återigen kopplas till kommunikation och vikten av att rätt kommunikation når fram 

till de berörda vilket Diana påtalar flertalet gånger. 

 

”…viktigt att jag är tydlig i min kommunikation ut till personalen så de vet vart vi ska någonstans och 

kommunicera hur vi ska nå dit”. Diana 

 

Kommunikationsförmåga var även återkommande i både Spendloves (2007) studie och i 

Brüde Sundins (2007) avhandling. De både studierna belyser vikten av kommunikation hos 

rektorerna för att uppnå ett tydligt och effektivt ledarskap, samt för att upprätthålla en god 

relation med sina medarbetare. 

 

Bodil ger flera exempel på hur hon som rektor är beroende av sina pedagoger och övriga 

kollegor i sitt team. Hon menar att det är från nya kollegor som hon får ny kunskap och ny 

information, kunskap hon annars skulle gått minste om. Det visade sig att alla 

intervjupersoner arbetade i någon form av team eller ledningsgrupp. Anna berättar om hur 

hon arbetar med sin ledningsgrupp och hur de som sitter i ledningsgruppen blir involverade i 

hennes styrdokument. Resultatet av detta blir att ledningsgruppen kommer närmare hennes 

arbete samt att de blir ett starkare team. Brüde Sundin (2007: 172) menar att en ledningsgrupp 

är ett bra tillvägagångssätt för att komma närmare sina medarbetare, skapa förtroende 

gentemot varandra och för att kunna upprätthålla ett bra ledarskap. 

 

Som ovan beskrivits (i stycke 5.4) försöker Diana befinna sig mycket i roll och försöker även 

lära hennes pedagoger att befinna sig i sina yrkesroller på arbetet. Detta kan ses som en 

överenskommelse inom teamet hur de ska agera och hur de ska upprätthålla trovärdigheten 

inför sina elever. Goffman (2009) menar att de överordnade, lärarna och rektorn, måste 

upprätthålla enad front gentemot eleverna. Anna berättar att hennes skola haft ett omfattande 

organisatoriskt problem, men trots detta arbetar nästan alla hennes teammedlemmar kvar idag. 
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Hon menar att det beror på att hon som överordnad har lyckats upprätthålla en enad front, 

vilket bidragit till stabilitet och tillit inom teamet. Även Bodil menar att om hon visar sig 

intresserad av sitt team, blir de även intresserade av henne, vilket uppmuntrar tilliten inom 

gruppen. 

 

Även om alla rektorerna arbetar i olika former av team och ledningsgrupper, var det 

återkommande att de trots allt kände sig ensamma i sin roll som rektor. Några anser sig sakna 

någon att dela tankar och funderingar med som är på jämbördig nivå. Det kan till exempel 

vara en annan rektor från en annan skola. Både Cecilia och Diana nämner detta som ett 

kollegialt lärande. 

 

”…jag skulle vilja diskutera mer på rektorsnivå vad skolutveckling är, om aktuell forskning…och läs-

strategier, läsförståelse, ämnesbegrepp...”Cecilia 

 
 

6. Diskussion 

Det finns begränsad forskning om rektorernas arbetsbeskrivningar i relation till deras egen 

syn på rektorsuppdraget. Därför har syftet med uppsatsen varit att undersöka och förstå hur 

rektorers arbetsbeskrivningar ser ut och används i det dagliga arbetet. Denna förståelse av 

arbetsbeskrivningarna har dessutom relaterats till rektorernas egna förståelser av sin yrkesroll. 

För att förtydliga syftet har frågeställningen varit ”Hur förstår och förhåller sig rektorer till 

sina arbetsbeskrivningar i relation till den egna rollförståelsen?”. 

 

Utifrån intervjuerna kunde det kartläggas att rektorerna ser olika på sina arbetsbeskrivningar 

och hur de använder dem i vardagen. Det var inte bara behovet av arbetsbeskrivningarna som 

intervjupersonerna hade olika åsikter om, utan även om innehållet och kvalitén på dem. 

Svaren varierade från att det inte går att beskriva vad ett rektorsuppdrag innebär, till att 

beskrivningarna var tydliga och enkla. En förklaring till deras olika behov och den varierade 

åsikten om arbetsbeskrivningarna kan vara att rektorerna har arbetat olika lång tid. Tiden gör 

att rektorerna får mer rutin i sitt arbete vilket verkar bidra till en minskad användning av 

styrdokument och arbetsbeskrivningar. Anna har gedigen erfarenhet att vara rektor och tyckte 

sig därför ha dokumenten i ryggmärgen och menar att hon inte behöver dem. Cecilia ansåg 

istället att hon använder dem nästan varje dag. 
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Utifrån resultatet gällande intervjupersonernas uppfattning om deras arbetsbeskrivningar, kan 

det konstateras att rektorer har ett omfattande uppdrag. Det krävs därför att rektorerna 

behärskar skollagen (2010) och delegationsordningen ordentligt. Däremot kan de enskilda 

lokala dokumenten från Örebro kommun komma i andra hand. Utifrån tidigare forskning 

verkar det dock inte vara någon nackdel om man även har kontroll på resterande dokument. 

Brownfield et al (2012) menar att om det saknas tydliga arbetsbeskrivningar kan det leda till 

en osäkerhet hos rektorerna. Osäkerheten kan dock reduceras om rektorerna själva har 

kontroll över sina lokala styrdokument. Tydliga arbetsbeskrivningar med mätbara mål kan 

även främja ledarskapsutveckling inom organisationen (Brownfield et al 2012). Detta kan 

ligga till grund för vidare förslag till kommunen att arbeta vidare med, eftersom inte alla 

intervjupersoner ansåg att arbetsbeskrivningarna var tillräckligt klara och tydliga. 

 

Intervjupersonerna var överens om att arbetsbeskrivningarna förklarar uppdraget till visst del, 

även om de inte var överens om att de förklarade uppdraget till fullo. De flesta tyckte dock att 

de gjorde arbetsuppgifter som inte ingick i deras uppdrag, vilket kan uppfattas som 

motsägelsefullt. Därför stödjer intervjupersonerna delvis Meyer och Rowans (1977) teori om 

att formella strukturer, som arbetsbeskrivningarna, inte stämmer överens med det som utförs i 

praktiken. Enligt Meyer och Rowans (1977) resonemang skulle rektorernas 

arbetsbeskrivningar klassas som en rationell myt som skapar legitimitet och stabilitet i skolan. 

Legitimiteten skulle till exempel göra att skolan blir konkurrenskraftig gentemot andra skolor. 

 

Spendlove (2007) menar att det är viktigt med rätt erfarenhet och rätt kompetenser för att 

kunna axla ett rektorsuppdrag. Detta stämde in på alla intervjupersonerna då de var lärare i 

grunden och hade erfarenhet inom skolans värld innan de började som rektorer. Däremot var 

rektorsutbildningen hos intervjupersonerna olika. Cecilia och Diana, som har erfarenhet av 

den nya rektorsutbildningen, ansåg att det var i och med utbildningen som de har fått 

förståelse för rektorsuppdraget i sin helhet. De såg även utbildningen som en möjlighet att 

diskutera komplexiteten inom rektorstjänsten. Anna, som har gått den gamla utbildningen, 

menar att det inte är utbildningen som gjort att hon har kontroll på sitt uppdrag. Hon menar 

istället att det är praktisk erfarenhet med många års arbete som ligger till grund för hennes 

kunskap. Utbildningen genomfördes för många år sedan, vilket kan bidra till att hon inte 

kommer ihåg vad som ingick i den. Därför ligger hennes praktiska erfarenhet närmare till 

hands och är lättare att relatera till. Det finns anledning att tro att den nya utbildningen ger 
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rektorerna mer inblick i rollen, vilket även stämmer med vad Leo (2010) skriver. Han menar 

att förväntningarna på rektorerna har blivit högre och utbildningen mer omfattande. 

Förhoppningsvis ger den nya utbildningen således mer kunskap och tydlig inblick i uppdraget 

på en kortare tid. 

 

Vad gäller intervjupersonernas rollförståelse framgick det av intervjuerna att de har en tydlig 

bild av sin roll och sitt uppdrag som rektor. Deras rollförståelse gjorde att Goffmans (2009) 

teori om inträdande i olika roller kunde appliceras direkt på rektorernas vardag. Det framkom 

tydliga exempel på hur rektorerna är medvetna om sina uppdrag, sin roll som rektor samt hur 

de framträder inför olika publik beroende på var de befinner sig. Annas försök att särskilja sin 

privata roll, hemma på gatan, från sin rektorsroll på skolan anser jag är intressant. Jag tror 

dock att det kan vara svårt för människor att skilja på Annas roller då man oftast förknippar 

henne med att vara rektor oavsett var hon befinner sig. En offentlig ledarroll, så som 

rektorerna har, kan bidra till att människor har svårt att se bortom yrkesrollen hos den 

personen. 

 

 Goffman (2009) menar att vi bygger våra roller på tidigare erfarenheter och igenkännande, 

vilket delvis kan vara en förklaring till att rektorerna är duktiga på att urskilja sina roller i den 

främre och i den bakre regionen. När rektorerna tidigare har arbetat som lärare har de kunnat 

se hur den dåvarande rektorn arbetade. Detta kan ha bidragit till att de lättare kan känna igen 

sig i sin roll idag. Anna var dessutom biträdande rektor innan hon fick sin rektorstjänst, vilket 

gör att hon har haft ytterligare inblick i rollen. 

 

Något som kan anses vara en brist i uppsatsen är att den endast bygger på de fyra intervjuer 

som genomfördes. Om jag hade haft fler intervjuer skulle det förmodligen påverkat resultatet. 

Antingen genom att resultatet förstärkts i form av att fler intervjuer gett liknande svar som de 

intervjuer som nu genomfördes. Det andra alternativet är att de svaren och åsikterna skulle 

gått emot vad mina fyra intervjupersoner sagt. Detta skulle ha bidragit till ett vidare 

resonemang inom ett eller flera områden. Intervjuer är en metod som ofta kompletteras med 

andra metoder, till exempel deltagande observationer. Om jag hade kompletterat svaren från 

mina intervjupersoner med deltagande observationer, kanske jag skulle ha fått en djupare och 

vidare förståelse för hur de träder in i sina roller på arbetet. Deltagande observationer ger mig 

också en annan typ av information, eftersom jag inte får materialet filtrerat genom 
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intervjupersonernas egna åsikter, utan ser det direkt med egna ögon. Denna reflektion gjorde 

jag först vid analys av resultatet, vilket tyvärr innebar att det blev försent att genomföra.  

 

Att förstå sitt uppdrag och sin roll som rektor är viktigt då man som rektor har ett stort ansvar 

som täcker många delar inom skolan. Intervjupersonerna hade en bra förståelse för sin roll 

som rektor men trots det var det återkommande att rektorerna kände sig ensamma i sin roll 

som rektor. Alla intervjupersoner menar att det skulle vara bra att få träffa övriga rektorer 

inom kommunen och diskutera uppkomna frågor och vardagliga problem. Cecilia berättade 

att hon gått med i sociala medier för att få erfarenhetsutbyte med övriga rektorer i landet. För 

att vidareutveckla det kollegiala lärandet hos rektorerna skulle därför Örebro kommun kunna 

använda sig dels av sociala medier, dels av rektorsträffar över olika områden inom 

kommunen. De skulle även kunna använda uppsatsens resultat på andra områden inom 

kommunen, då man har roller inom alla yrkeskategorier. 

 

För att kunna uppnå ett kollegialt lärande för rektorerna skulle det även vara intressant att 

jämföra med de privata grundskolerektorerna och se hur de använder sina arbetsbeskrivningar 

och hur de ser på sitt uppdrag som rektor. Skiljer sig arbetsbeskrivningarna åt, trots att de 

förhåller sig till samma lag? Hur ser rektorerna inom privat regi på sitt uppdrag som rektor? 

Med dessa frågor som utgångspunkt skulle därför en jämförande studie mellan kommunal 

verksamhet och privat verksamhet vara intressant. 

 

Goffmans definition av roller kunde tydligt användas i uppsatsen. Däremot finns det delar 

inom Goffmans teori som kan anses vara föråldrande och passa mindre bra då teorin är från 

1959. Till exempel kan ledaregenskaperna som nämndes i teoridelen diskuteras då det finns 

andra synsätt på auktoritär fördelningen inom grupper idag. Trots att Goffmans teori är 

gammal har den varit återkommande i många studier och avhandlingar som påträffats under 

uppsatsens gång. Detta kan tolkas som att hans teori trots allt fortfarande är aktuell. 

 

Med bakgrund av den svenska och den internationella forskningen om rektorers roller och 

arbetsbeskrivningar kan det vara svårt att översätta rektorsuppdraget till något kort och 

koncist. Detta kan även kopplas till den kartläggningen som Skolinspektionen (2012) gjorde, 

där de kom fram till att rektorsrollen skulle behöva förtydligas. Rektorstjänsten är ett 

komplext uppdrag som innehåller många olika områden. Utifrån mitt resultat kunde det 

konstateras att rektorerna ansåg att det var få personer som hade förståelse för deras uppdrag. 
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Genom att titulera om rektorstjänsten kan det bidra till att det skapas en tydligare förståelse 

för innebörden av deras uppdrag. Farrington och Ismaili (2011) gjorde detta i Makedonien, 

där rektorerna idag tituleras som akademiska ledare och VD i ekonomisk bemärkelse. Med 

den bakgrunden kan ett namnbyte för rektorerna även internationellt sett vara förslag på 

framtida forskning. 

 

Idag är skolan och dess styre en av de viktigaste valfrågorna, vilket påvisar hur aktuellt detta 

ämne är. För att nå upp till skollagens (2010) krav och de övriga dokumenten som beskriver 

rektorernas uppdrag, krävs det förståelse för innehållet i dokumenten och vad deras roll som 

rektor innebär. Då rektorerna är den förlängda armen till tjänstemän och politiker har de en 

stor och viktig uppgift att axla. De ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande 

samt en livslång lust att lära. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide (En förkortad version) 

Till en början berättar jag syftet med studien och de fyra kraven som finns för en etisk 

forskning. Vidare frågar jag om deras samtycke till att spela in intervjun och om jag skulle 

kunna kontakta dem igen om jag har några ytterligare frågor. 

 

Bakgrund 

Frågor om:  

Utbildning 

Erfarenhet 

Antal år i branschen 

 

Arbetsbeskrivningar 

När du blev anställd som rektor i Örebro kommun fick du ett antal styrdokument bland annat 

delar som ska beskriva arbetet som rektor.  

 

-Känner du till dessa? Kommer du ihåg hur du fick del av dem? Använder du dig av dessa? 

Kan du ge exempel på hur du använder dem och vilka dokument som du använder och vilka 

som du inte använder? 

-Om du inte använder dem, kan du beskriva varför och vad du saknar för att du skulle börja 

använda dem.  

 

-I vilken utsträckning tycker du att arbetsbeskrivningarna speglar vad ditt uppdrag som rektor 

innebär? Kan du ge exempel på varför de är bra/dåliga? Kan du ge exempel på när 

dokumenten har varit ett stöd? 

I arbetsbeskrivningarna finne ett antal styrdokument som är ganska ”stora/breda” till exempel 

ett antal lagar som skollagen (2010), kommunallagen, offentlighets-och sekretesslagen. Men 

även styrdokument som är snävare till exempel läroplaner och verksamhetsmål. 

-Hur gör du för att förhålla dig till dessa i praktiken? Kan du ge ett specifikt exempel? 

-Hur förhåller du dig till de bredare dokumenten som lagarna? I vilka situationer? 

-Hur förhåller du dig till läroplaner och verksamhetsmål? I vilka situationer? 
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Som rektor har du ett antal ansvarsområde. 

-Vilka ansvarsområden anser du vara viktigast? Svårast? Där du behöver mest stöd? Vilken 

typ av stöd önskar du? Kan du ge exempel på hur du förhåller dig till dessa ansvarsområden i 

praktiken? 

 

-I vilken utsträckning diskuteras dokumenten med övriga rektorer? Lärare? Övrig personal? 

Din/dina chef/chefer? Kan du ge exempel? Vad i dokumenten diskuteras? Diskuteras 

innehållet eller finns de med som stöd, eller på något annat sätt?  

 

Rollförståelse 

-Hur ser du på ditt uppdrag som rektor? Kan du ge exempel på situationer som ligger innanför 

respektive utanför ditt uppdrag? 

 

-Kan du ge exempel på vad du tycker är den viktigaste kärnan i uppdraget som rektor? 

Varför? På vilket sätt? 

 

I styrdokumenten står det att en rektor ska vara en pedagogisk ledare, en säker chef, 

initiativrik utvecklare, en klar ledare? Hur tolkar du det? Kan du ge exempel på situationer när 

du är så? Vilken av dessa tycker du är den viktigaste funktionen? Saknar du någon funktion?  

-I vilken utsträckning tycker du att din syn på rektorsuppdraget och dess arbetsbeskrivningar 

stämmer överens med styrdokumenten? I vilka avseende skiljer de sig åt?  

 

-Saknar du något i arbetsbeskrivningarna? Kan du ge exempel? Saknar du någon form av stöd 

i ditt uppdrag som rektor? Vilken typ av stöd efterfrågas?  

 

-Tycker du att din syn på uppdraget som rektor skiljer sig utifrån en mer allmän förståelse av 

uppdraget? På vilket sätt? Upplever du att olika aktörer har olika uppfattning om 

rektorsuppdraget? Politiker? Skolförvaltningen? Föräldrar? Barn? 

  

-Ålder? 


