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SAMMANFATTNING 
 
Vad är pedagogisk insikt? Vad är värdegrund? Denna studie tar avstamp i skollagens 
formulering som säger att ”som rektor får bara den anställas som genom utbildning och 
erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt” (skollagen  2 kap. § 2). Studien belyser således 
dels hur begreppen pedagogisk insikt och värdegrund kan tolkas av rektorer och 
skolledarrekryterare, dels vilken yrkes- och utbildningsbakgrund i kombination med 
personliga egenskaper som förekommer hos ett urval rektorer vid fristående gymnasieskolor.  
 
Studien har en kvalitativ ansats, vilket för oss innebär att studien syftar till att generera 
överförbar kunskap snarare än att kunna generalisera resultatet. Genom en kombination av 
enkätundersökning och intervju studeras ovannämnda begrepp ur olika perspektiv. Enkäten 
kartlägger förutom hur begreppen kan tolkas, även urvalsgruppens utbildning, yrkesmässiga 
erfarenheter samt vilka personliga egenskaper de anser vara viktiga i sitt yrkesutövande. 
Intervjun speglar samma frågor, men ur ett skolledarrekryterarperspektiv. Enkäten utgör ett 
kvantitativt mått i den kvalitativa studien. Enkäten är semistrukturerad, vilket innebär att 
ungefär hälften av frågorna har slutna svarskategorier, de andra frågorna är öppna. Frågorna i 
enkäten präglas alltså av kvalitativ karaktär, och svaren kan sägas representera delar av 
”livsberättelser”. Frågorna i enkäten baseras på en pilotstudie, genomförd av författarna 
under november månad 2007. Enkätundersökningens urvalsgrupp består av 171 enheter, 
varav nettourvalet utgörs av 40 stycken enheter. Urvalet har skett genom att kombinera 
tillfällighetsurval med principerna för ett slumpmässigt urval. Det innebär i det här fallet att 
urvalet är baserat på ett register över nu verksamma och av Skolverket godkända fristående 
gymnasieskolor, ur vilka ett slumpmässigt urval om motsvarande hälften av dessa har gjorts.   
 
Studiens resultat analyseras tematiskt utifrån studiens forskningsfrågor (yrkes- och 
utbildningsmässig bakgrund, personliga egenskaper, pedagogisk insikt och värdegrund). 
Sammantaget visar studien att begreppet pedagogisk insikt i princip omfattar tre lika viktiga 
delar: utbildning, erfarenhet och en kombination av vissa personliga egenskaper. Exempel på 
personliga egenskaper som anses vara viktiga i arbetet som rektor är att ha ett mål- och 
resultatinriktat arbetssätt, att ha humor, en förmåga till empati samt personligt mod. Den som 
uppfyller dessa krav får anses ha pedagogisk insikt. Att arbeta som rektor innebär till stor del 
att tolka och omsätta styrdokument i handling. I läroplanen återfinns krav på att varje skola 
skall utforma en likabehandlingsplan utifrån begreppet värdegrund. I studien framkommer att 
begreppet värdegrund kan uppfattas som en överenskommelse om en gemensam uppfattning 
om något. Inom skolväsendet kan det sammanfattas som det fundamentala tankeinnehållet i 
förhållningssättet till existentiella och ideologiska frågor. Vidare visar studien att pedagogisk 
insikt i princip är en förutsättning för att kunna tolka och konkretisera begreppet värdegrund 
på den enskilda skolan.  
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1 INLEDNING 
I uppsatsens inledande avsnitt ges läsaren en inblick i uppsatsens samhälleliga relevans och 
det aktuella forskningsläget. Därefter presenteras studiens syfte som preciseras ytterligare i 
frågeställningar och avgränsningar. 
 

VÄLKOMMEN TILL SKOLVÄSENDET  
 
I den pågående samhällsdebatten om den svenska skolan har lärarnas utbildning och 
behörighet diskuterats mycket, detta tycks vara särskilt aktuellt för det fristående 
skolsystemet. Däremot har inte frågan om rektorers utbildning och bakgrund och dess 
betydelse för skolverksamheten lyfts fram i samma utsträckning, även om detta också 
regleras i lag. Skollagen säger att ”som rektor får bara den anställas som genom utbildning 
och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt.”1 I januari 2006 ställer sig Fredrik Reinfeldt i 
DN Debatt frågande till skollagens formulering och skriver att denna inte ställer tillräckligt 
tydliga kompetenskrav på den som aspirerar på en rektorstjänst. Reinfeldt hävdar att en 
skärpt skollag, det vill säga ett behörighetskrav för rektorer liknande det som finns för lärare, 
skulle underlätta tolkningen av begreppet pedagogisk insikt såsom det uttrycks i skollagen.2  
 
På vilket sätt kan då pedagogisk insikt tolkas och vilken utbildning och erfarenhet skulle 
kunna sägas leda till en sådan? Vilken bakgrund i bemärkelsen utbildning och yrkesmässig 
erfarenhet kan en rektor ha? Är utbildning + erfarenhet = pedagogisk insikt eller är det något 
mer som ska till?  
 
Ovanstående frågor har hos oss väckt frågor kring rekrytering av skolledare för fristående 
gymnasieskolor. Det decentraliserade skolsystemet medför en större valfrihet än innan 
decentraliseringen trädde i kraft. Detta innebär i sin tur stora variationer mellan skolor.3 
Eftersom gymnasieskolan inte omfattas av skolplikten kan konkurrensen om eleverna bli stor, 
då de kommunala bidragen per elev utgör en stor del av skolans ekonomi. För att positionera 
sig på en konkurrensutsatt marknad är det vanligt att fristående gymnasieskolor har en uttalad 
profil. Oavsett vilken profil skolan har så måste skolan följa styrdokumenten (skollagen och 
Lpf 94). I det ingår att arbeta med värdegrund. Vår avsikt är alltså att belysa vilken utbildning 
och erfarenhet som förekommer hos ett urval av rektorer vid fristående gymnasieskolor samt 
hur begreppen pedagogisk insikt och värdegrund kan tolkas utifrån denna kontext .  
 
Yrkesbeteckningar som skolchef, skolledare, rektor samt biträdande rektor benämns 
fortsättningsvis i uppsatsen som ”rektor”. Yrkesbeteckningar som utbildningschef, 
rektorsrekryterare samt gymnasiechef benämns vidare som ”skolledarrekryterare”. 

FORSKNINGSLÄGE 
 
Denna studie belyser ett urval av rektorers bakgrund gällande utbildning och erfarenhet samt 
hur begreppet pedagogisk insikt kan tolkas dels av den som rekryterar skolledare, dels av 

                                                 
1 Riksdagens hemsida, (utan år): Svensk författningssamling. Skollagen, förordning 2000:1107. (besökt 2007-
11-23)<http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1996:1206>  
2 Reinfeldt, F. (2006) Dagens Nyheter: DN Debatt: Vi skärper skollagen och inför behörighetskrav för rektorer. 
(besökt 2007-11-23) <http://www.dn.se/DNet/jsp/polopy.jsp?d=569&a=510629&previousRenderType=2> 
3 Lindensjö, B. & Lundgren, U.P. (2000) Utbildningsreformer och politisk styrning. s. 117 
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verksamma rektorer. Studien är också ett försök att åskådliggöra hur begreppet värdegrund 
kan tolkas. En del forskning har tidigare skett inom samma område, dock inte med den 
inriktning som denna studie har. En studie som bör nämnas i sammanhanget är Catrin 
Olssons C-uppsats vid namn ”Pedagogisk kompetens – vad är det? En studie av 
skolledarrekryterares uppfattningar av begreppet pedagogisk insikt” som lades fram vid 
pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet 1993. Uppsatsen behandlar hur 
uppfattningar om begreppet pedagogisk insikt relateras till Olssons bild av pedagogiken som 
forskningsdisciplin, samt hur pedagogisk kompetens tolkas av ett urval av 
skolledarrekryterare. Vi har vidare sökt referensmaterial för begreppet pedagogisk insikt i 
databaserna DISA och Libris samt via Skolverkets hemsida. Dock har vi inte funnit någon 
bok, skrift eller rapport som enbart behandlar begreppet pedagogisk insikt, vilket gör frågan 
än mer intressant, då det skulle kunna tolkas som att detta är ett område där relativt lite 
forskning hittills skett. Gällande begreppet pedagogisk insikt är vår 
informationssökningsskörd således ringa. Denna studie kan därför också betraktas som ett 
försök till att bidra till mer kunskap om begreppet pedagogisk insikt. 
 
Värdegrund handlar mycket kortfattat om hur man skall uppföra sig mot varandra för att 
skapa ett bra arbetsklimat i skolan. Det är ett uppmärksammat fenomen, till exempel utsåg 
Sveriges regering år 1999 till ”värdegrundsåret”.4 Under studiens gång har vi sökt 
referensmaterial till begreppet värdegrund och har i databaserna DISA och Libris hittat ett 
flertal böcker som tangerar begreppet. Det är värt att notera att Skolverket har publicerat en 
övervägande del av detta material, vilket också ofta återfinns som pdf-filer på Skolverkets 
hemsida. Efter att ha studerat relevant material från Skolverket och sökt vidare utifrån de 
referenser som anges där, upplever vi att vi är i ett moment 22-läge och gång efter annan 
återkommer till material som är publicerat av Skolverket eller på uppdrag av Skolverket. 
Detta material som ofta är gediget och användbart tenderar dock att främst behandla den 
kommunala skolan, och inte fristående skolor ur det perspektiv som denna studie har. Det 
finns med andra ord mycket material om begreppet värdegrund.  
 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med denna studie är att försöka ringa in en förståelse av begreppet pedagogisk insikt 
och hur den kan förvärvas. Med detta följer att kartlägga vilken yrkes- och 
utbildningsbakgrund ett urval av rektorer vid fristående gymnasieskolor har, vilka personliga 
egenskaper dessa rektorer anser vara viktiga i sitt yrkesutövande samt att lyfta fram dessa 
rektorers och en skolledarrekryterares personliga tolkningar av begreppet. Slutligen önskar vi 
med föreliggande uppsats belysa hur begreppet värdegrund definieras och kan tolkas av en 
skolledarrekryterare och ett urval av rektorer vid fristående gymnasieskolor. Studiens syfte 
tydliggörs ytterligare i frågeställningarna: 

 
• Vilken yrkes- och utbildningsmässig bakgrund har ett urval av rektorer vid fristående 

gymnasieskolor? 

• Vilka personliga egenskaper anser ett urval av rektorer vid fristående gymnasieskolor 

och en skolledarrekryterare vara värdefulla i arbetet som rektor?  

                                                 
4 Andersson, B. (2000) Samhällets demokratiska värdegrund. En fråga om mångfald, olikhet men lika värde. 
s.185 
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• På vilket sätt tolkar ett urval av rektorer vid fristående gymnasieskolor och en 

skolledarrekryterare begreppet pedagogisk insikt? 

• På vilket sätt tolkar ett urval av rektorer vid fristående gymnasieskolor och en 

skolledarrekryterare begreppet värdegrund? 

 

AVGRÄNSNINGAR 
 
I studien görs ingen jämförelse mellan fristående och kommunala gymnasieskolor, ej heller 
mellan olika utbildningsprogram, kön eller ort gällande fristående gymnasieskolor. Urvalet 
utgår ifrån alla av Skolverket godkända och verksamma fristående gymnasieskolor.5 Av 
dessa har 200 skolor kontaktats. Det är vanligt att diskutera begreppen pedagogisk insikt och 
värdegrund i samband med läroplansteori,6 i denna studie har vi dock valt bort att fördjupa 
oss i hur läroplansteori kopplas samman med begreppen pedagogisk insikt och värdegrund. 
Vi avser vidare att inte göra några kopplingar eller jämförelser mellan begreppen pedagogisk 
insikt och värdegrund, utan istället ringa in en förståelse av begreppen. 
 

2 BAKGRUND  
 
För att ge läsaren en kontext att relatera studien till presenteras nedan överskådliga 
beskrivningar om det svenska skolsystemets utveckling och decentralisering, det fristående 
skolsystemet, rektors uppdrag samt den statliga rektorsutbildningen. 

DET SVENSKA SKOLSYSTEMETS UTVECKLING OCH DECENTRALISERING 
 
Under 1960-talet expanderade det svenska utbildningsväsendet och i och med detta uppstod 
krav på en effektivare och mer produktiv skola, något som kom att bli början till skolans 
decentralisering. Argumenten för detta var att skolan behövde närma sig det lokala samhället 
för att skola och arbetsliv skulle kunna samverka i högre grad än tidigare. Det talades också 
mycket om jämlikhet, vilket tolkades som resursfördelning med syfte att skapa likvärdiga 
förhållanden.7 Under 1980-talet fokuserade man istället på ökad valfrihet. Det blev ett sätt att 
konkurrensutsätta skolan, då en jämförelse av olika skolors resultat kunde fungera som ett 
mått på respektive skolas effektivitet och produktivitet. Under 1990-talet överfördes skolans 
huvudmannaskap från stat till kommun och Lindensjö & Lundgren menar att detta berodde 
på statens ökade svårighet att styra ett välfärdssystem som var en konsekvens av en alltmer 
internationellt anpassad ekonomi och arbetsmarknad. Denna decentralisering krävde en 
tydligare ansvarsfördelning mellan stat och kommun och verksamheten för den nya 
myndigheten Skolverket rörde i huvudsak de två områdena utveckling och uppföljning av 
skolan samt utvärdering och tillsyn av skolans verksamhet. Skolans styrmodell bygger 
därefter på pelarna målstyrning, resultatutvärdering och redovisning.8 Förutom 

                                                 
5 Skolverkets hemsida, 2007: Fristående skolor: Fristående skolor totalt (besökt 2007-12-09) 
6 Lundahl, C. (2003) Pedagogiken i det moderna projektet – några utgångspunkter för ett kunskapshistoriskt 
program. s. 1 
7 Lindensjö & Lundgren, 2000:73-82 
8 a.a. s. 82-123 
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decentraliseringen genomgick den svenska skolan en annan stor förändring under 1980- och 
90-talen, nämligen det fristående skolsystemets etablering och utformning. 

DET FRISTÅENDE SKOLSYSTEMET 
 
Privata och enskilda skolor har funnits länge i Sverige, men 1984 tillkom en förordning om 
statsbidrag för fristående gymnasieskolor, vilken ledde till att generella och enhetliga regler 
för skolan infördes. Villkoret för att huvudmannen skulle få statligt bidrag var att skolan 
skulle vara öppen för alla. 1992 beslutade riksdagen att kommunala bidrag, som motsvarar 
cirka 85 % av kostnaden per elev i det offentliga skolsystemet, även skulle kunna sökas av 
fristående skolor. Sedan 1993 har de fristående gymnasieskolorna lagfäst rätt att ta emot 
bidrag från elevernas hemkommuner. När en ansökan om att starta en fristående skola prövas 
läggs stor vikt vid att utbildningen skall präglas av de grundläggande värden och allmänna 
mål som återfinns i skollagen.9 Dessa värden kan sammanfattas i begreppet värdegrund.10  
 
En fristående skola skiljer sig ifrån en kommunal skola på flera sätt, bland annat bedrivs 
undervisningsverksamheten med en annan huvudman än de som anordnas av kommuner eller 
landsting. Vidare är det vanligt att den enskilda skolan väljer en särskild profil eller inriktning 
på sin verksamhet, såsom en viss typ av pedagogik eller utbildningsprogram som är enbart 
yrkes- eller studieförberedande. En annan viktig skillnad är att rektorer för kommunala skolor 
i princip tillsätts av den politiska majoritet som råder i kommunen. Det innebär att 
anställningsförfarande och urval av kandidater till en rektorstjänst är beroende av 
kommunledningens värderingar och ekonomiska resurser.11 I det fristående skolsystemet 
tillsätts rektor däremot av bolagets ledning, det vill säga det bolag i vars regi skolan drivs. 
Det medför att andra krav utöver de som uttrycks i skollagen kan ställas på den som söker en 
rektorstjänst. Fristående skolor finns på såväl grundskole- som gymnasienivå och kan verka 
som enskilda skolor eller tillhöra en ”utbildningskedja”, vars organisatoriska uppbyggnad kan 
liknas vid företagsformen koncern eller affärskedja. Idag finns det ca 300 fristående 
gymnasieskolor i landet, med en mängd olika inriktningar.12 
 

REKTORS UPPDRAG 
 
Skolan har i huvudsak två uppdrag, nämligen att förmedla kunskap till eleverna och att fostra 
dem till demokratiska världsmedborgare och det ligger på rektors bord att detta genomförs.13  
Utöver dessa två uppdrag kan en rektorstjänst innebära olika uppgifter beroende på skolnivå 
och inriktning. Dessa faktorer är avgörande för kraven på rektors kompetens. Sedan 
kommunerna övertog driftsansvaret från staten är den enskilda skolans möjligheter att 
påverka verksamheten större än innan. I samband med detta förändrades rektors roll och från 
att lärarkåren tidigare i princip varit autonom tydliggjordes rektors chefsroll gentemot 
lärarna. Alltsedan denna förändring omfattar en rektorsbefattning två huvudsakliga 
uppgiftsområden, för det första att leda utvecklingen av den pedagogiska verksamheten, för 
det andra att mobilisera personalens utvecklingspotential. Utöver detta har rektor det yttersta 

                                                 
9 Lindensjö & Lundgren, 2000:109 
10 Orlenius, K. (2001) Värdegrunden – finns den? s. 21 
11 Skolverkets hemsida, (utan år): Ansvarsfördelning mellan stat, kommun och verksamhet. (besökt 2008-01-07) 
<http://www.skolverket.se/sb/d/139/a/2406> 
12 Friskolornas Riksförbunds hemsida, (utan år): Om friskolor i siffror (besökt 2007-12-11) 
< http://www.friskola.se/Om_friskolor_Friskolorna_i_siffror_DXNI-25907_.aspx>  
13 Modigh, F. & Ekholm, M. (1999) Med demokrati som uppdrag. s. 31 
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ansvaret för att uppfylla de mål och resultat som har satts upp för den enskilda skolan.14 I 
Skolverkets rapport 160 (Nationella kvalitetsgranskningar 1998) beskrivs den nya 
rektorsrollen på följande sätt:  
 

Den rektorsroll som är under utveckling ställer helt andra krav på 
innehavaren än tidigare. Rektorn är mer utsatt och arbetsuppgifterna betydligt 
mer mångfacetterade. Kompetensen att arbeta med förändringar är betydligt 
viktigare i dag.15 

 
Det är på sin plats att poängtera att trots att ovanstående citat speglar en generell beskrivning 
av rektors uppdrag och att det har förändrats över tid, utgår rapporten ifrån den kommunala 
skolans styrning och nämner inte det fristående skolsystemet. Dock utgår vi ifrån att 
uppdraget per se inte bör skilja sig nämnvärt mellan fristående och kommunala 
gymnasieskolor eftersom båda systemen regleras av skollagen. I skollagens 2 kap. 2 § står: 
 

För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn 
skall hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan. Det åligger rektorn 
att särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Som rektor får bara den 
anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk 
insikt.16 

 
Vad gäller rektorer vid fristående skolor så regleras dessas uppdrag enligt skollagens 2 kap. 4 
§ som lyder: 
 

För ledningen av utbildningen skall det finnas en rektor. Om det finns 
särskilda skäl med hänsyn till skolans pedagogiska inriktning får ledningen 
av utbildningen utövas av flera personer. [författarnas kursivering] Som rektor får 
bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat 
pedagogisk insikt. Förordning (2000:1107).17 

 
Beskrivningen av rektorers uppdrag skiljer sig alltså något men kravet på att ha förvärvat 
pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet är detsamma.   
 

DEN STATLIGA REKTORSUTBILDNINGEN (RUT) 
 
I det decentraliserade skolsystemet finns en uppsjö av inriktningar och skolprofiler och för 
att ändå kunna garantera någon slags likvärdighet, kvalitet och rättssäkerhet har staten 
inrättat en statlig rektorsutbildning (RUT).18 Den statliga rektorsutbildningen erbjuder 
utbildning och kompetensutveckling för skolledare inom både kommunala och fristående 
skolor.19 Målet med rektorsutbildningen är att deltagarna skall nå en fördjupad kunskap om 
rektorsuppdraget för att på ett målinriktat sätt kunna leda och utveckla verksamheten. 
Utbildningen skall alltså verka för att fördjupa rektors förståelse för sitt uppdrag så att 

                                                 
14 Skolverket (1998) Nationella kvalitetsgranskningar 1998. Rapport 160. s. 14-18 
15 Skolverket, 1998:15 
16 Riksdagens hemsida, (utan år): Svensk författningssamling: Skollagen 2 kap. §2 (besökt 2008-01-02) 
<http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1985:1100> 
17 Riksdagens hemsida, (utan år): Svensk författningssamling: Skollagen 2 kap § 4. Förordning 2000:1107  
(besökt 2008-01-02) 
<http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1996:1206>  
18 Växjö universitet, (utan år): Rektorsutbildningen (besökt 2007-11-23) 
<http://www.vxu.se/rektorsutbildningen> 
19 Karlstads universitet, 2007 : Rektorsutbildningen (besökt 2007-11-11) <http://www.rut.kau.se> 
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rektor därigenom står bättre rustad att utöva det ansvar som åligger rektor, vilket kommer 
till uttryck genom till exempel läroplaner och övriga författningar. Efter genomförd 
utbildning skall rektor dels ha en bättre möjlighet att förklara verksamhetens villkor och 
dess behov för sina uppdragsgivare, dels utöva ett ledarskap som präglas av 
kommunikation, demokrati och lärande.20 Det råder olika uppfattning om vid vilken 
tidpunkt i karriären rektor bör påbörja rektorsutbildningen. Som exempel kan nämnas att 
rektorsutbildningen vid Linköpings universitet på sin hemsida skriver att det lämpligt att 
deltagarna har 1-2 års erfarenhet av rektorsarbete när utbildningen påbörjas.21 
  

3 TEORETISKA ANSATSER 
 

Vi har valt att inte begränsa oss till en specifik teori, utan skapar i stället en teoretisk 
referensram genom att koppla samman vedertagna begrepp ifrån det pedagogiska 
forskningsområdet. Teoretiska resonemang stöds på böcker och artiklar som beskriver ett 
visst fenomen eller en viss händelse som knyter an till studiens syfte, utan att förbinda detta 
med en särskild teori. I förekommande fall refereras även till hemsidor på Internet, där vi 
upplever att vi har hittat den mest aktuella uppdateringen av rapporter, lagar etcetera.  
 

PEDAGOGISK INSIKT 
 
I skollagen formuleras ett krav på att rektor genom utbildning och erfarenhet ska ha förvärvat 
pedagogisk insikt, men vad pedagogisk insikt i praktiken innebär tycks vara upp till den 
enskilda skolledarrekryteraren att uttolka. Som ett första försök att närma oss begreppet slog 
vi upp dess beståndsdelar i ordböcker och andra uppslagsverk. Enligt Bonniers lexikons 
ordbok definieras pedagogik som vetenskapen om uppfostran, undervisning och 
undervisningskonst och insikt definieras som förståelse för eller kunskap om något. Andra 
definitioner av pedagogik är läran om utbildning, lärandets biologiska, sociala och 
psykologiska handlingar samt personlig utveckling.22 Pedagogisk insikt skulle således kunna 
tolkas som att ha kunskap om och förståelse för pedagogiska processer.23 I sin uppsats om 
pedagogisk kompetens och pedagogisk insikt skriver Olsson att pedagogiska processer 
handlar om frågor kring undervisning och annan systematisk påverkan och hur dessa 
processer kan leda till en förändring i kunskaper, attityder och/eller beteenden. Ibland 
används begreppet pedagogisk kompetens synonymt med begreppet pedagogisk insikt. 
Pedagogisk kompetens är dock enligt Olsson en konsekvens av hur någon använder sin 
pedagogiska insikt, det är alltså först när den pedagogiska insikten omsätts i handling som det 
är riktigt att tala om pedagogisk kompetens.24 Det föreligger således en skillnad mellan 
kunskap och färdigheter på så sätt att det är möjligt att ha insikt i färdighetsämne utan att för 
den skull ha kunskaper i det. Som exempel på detta kan nämnas musikkritiker, eftersom de 
kan analysera en konsert utan att för den sakens skull själva behöva kunna behärska ett 
instrument eller en teknik.  
                                                 
20 Myndigheten för skolutveckling, (utan år): Den statliga befattningsutbildningen för rektorer: Skolverkets 
måldokument 2001-12-18 (besökt 2008-01- 25) 
<rut.skolutveckling.se/stockholm/docs/skolverkets_maldokument.doc2002-10-21> 
21 Linköpings universitet, 2007 : Rektorsutbildningen (besökt 2007-11-27) <http://www.ibv.liu.se/rut/> 
22 Hederstedt, J. & Lindholm, M. (2000) Pedagogiska grunder.  s. 373 
23 Bonniers lexikon, band 23 Ordboken 1991:234 (”insikt”), 1991:402 (”pedagogik”) 
24 Olsson, C. (1993) Pedagogisk kompetens – vad är det? En studie av skolledarrekryterares uppfattningar av 
begreppet pedagogisk insikt. s. 31-32 
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Pedagogisk insikt är följaktligen ett abstrakt formulerat begrepp som lämnar stort utrymme 
för tolkning. Lindensjö & Lundgren kan ge en förklaring till detta. I sin bok ”Politisk styrning 
och utbildningsreformer” beskriver de klyftan mellan formella krav och individuell tolkning 
av dessa genom att presentera olika arenor för formulering och realisering av styrdokument. 
De menar att det finns en tydlig gräns mellan till exempel beslut om utbildningsmål och dess 
innehåll och metoder för att för att förmedla målen, det vill säga att realisera dem. Lindensjö 
& Lundgren kallar detta för formuleringsarena respektive realiseringsarena. Det är således 
de arenor där utbildningspolitik utformas respektive realiseras.25 På formuleringsarenan 
agerar aktörer som fattar beslut som skall vara generella och gälla de som agerar på 
realiseringsarenan. Dessa beslut påverkas av agerandet på realiseringsarenan i form av vilka 
krav aktörerna där ställer på till exempel utbildning och arbetstillfällen. Det medför krav på 
olika reformer för att skapa någon form av likvärdighet mellan till exempel olika utbildningar 
eller hur erfarenhet skall värderas. Den verklighet där mål formuleras och den verklighet där 
mål realiseras styrs således av olika villkor. Därför menar Lindensjö & Lundgren att de beslut 
som fattas på formuleringsarenan formuleras i abstrakta termer för att kunna lämna utrymme 
för tolkning hos aktörerna på realiseringsarenan.26  

VÄRDEGRUND 
Värdegrund är ett, inom skolväsendet, vedertaget begrepp som myntades i och med 
Läroplanskommitténs utredning ”Skola för bildning (1992:94)”. 27 Trots att det numera är ett 
välkänt begrepp är det svårt att finna en definition av det i litteratur som inte har direkt med 
skolväsendet att göra. Det finns till exempel inte upptaget som ett eget ord eller uttryck i 
Svenska akademins ordlista eller andra ordlistor över svenska språket.28 Ordet värdegrund 
finns inte heller explicit uttryckt i vare sig skollagen eller läroplanerna. Lindensjö & 
Lundgren menar att en ökad decentralisering medför att styrning av reformer måste ske med 
vida ramar för målen. Det är också en förutsättning att lärarna och rektorn delar den 
värdegemenskap på vilka målen vilar.29Orlenius skriver i ”Värdegrunden – finns den?” att det 
finns vissa grundläggande värden som är centrala för en demokratisk skola.30 Dessa värden 
bygger på skollagen (1985: 1100) 1 kap. 2 § som lyder: 
 

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete 
med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar.31 

 
Skollagens uttryck för de demokratiska värdena tolkas i läroplanen för de frivilliga 
skolformerna (Lpf 94) på följande sätt:  
 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna 
förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta 
är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med 
den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker 

                                                 
25 Lindensjö, B. & Lundgren, U.P. (1986) Politisk styrning och utbildningsreformer. s. 72-76 
26a.a. s. 41-42 
27 Modigh, F. & Zackari, G. (2002) Värdegrundsboken. Om samtal för demokrati i skolan. s.35 
28 Andersson, 2000:185 
29 Lindensjö & Lundgren, 1986:77 
30 Orlenius, 2001:21 
31 Riksdagens hemsida (utan år): Svensk författningssamling: Skollagen (1985: 1100) 1 kap. 2 § (besökt 2007-
12-01) <http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1996:1206>  
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detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 
ansvarstagande. 32 

 
Vidare står det i Lpf 94 att: 
 

Det är inte tillräckligt att genom undervisningen förmedla kunskap om 
grundläggande demokratiska värden. Undervisningen ska bedrivas i 
demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta 
personligt ansvar och aktivt deltaga i samhällslivet. 33  
 

Värdegrundsbegreppets essens är med andra ord integrerad i alla läroplaner, och skall enligt 
Skolverket vara en utgångspunkt för all skolverksamhet.34 Däremot speglar den stora mängd 
böcker som är skrivna om värdegrund att det råder olika uppfattningar om hur begreppet skall 
tolkas. De idéer ur vilka värdegrund är sprungna kan verka självklara - vem skulle till 
exempel skriva under på en ideologi som förespråkar att vara odemokratisk och finna det 
naturligt att kränka andra, eller vara av den åsikten att människor är olika mycket värda? 
Förmodligen ingen, men även om de idéer som värdegrund baseras på kan tyckas obestridliga 
så är det inte lika självfallet hur de skall omsättas i praktiken. Värdegrundsmålen är abstrakt 
formulerade och ansvaret för att göra dem konkreta vilar på skolans personal och huvudman. 
Tolkningarna av styrdokumenten kan därav bli många beroende på vilken syn man har på 
skolans uppdrag. Skolverket ser dock inte olika praktiska tillämpningar av arbetet med 
värdegrund som något problem, tvärtom är det naturligt och till och med önskvärt att så sker. 
En förutsättning för att skolväsendet skall kunna uppnå likvärdighet är dock att de fria 
tolkningarna inte grusar de grundläggande värdena i vår demokrati.35  
 
I ”Samhällets demokratiska värdegrund. En fråga om mångfald, olikhet men lika värde” 
skriver Andersson att på samma gång som värdegrund innebär något gemensamt för hela 
skolväsendet är det också något särskilt för den enskilda skolan.36  Värdegrund är alltså 
kontextuellt och måste betraktas med ett kritiskt förhållningssätt. Andersson hävdar att 
samtalet om vad värdegrund är och skulle kunna vara ständigt måste hållas levande.  
 
Sammantaget skulle detta kunna visualiseras i följande figur:  
 
 

Figur 1 Författarnas uppfattning om relationen mellan skolväsendet och begreppen pedagogisk insikt och 
värdegrund. Sundkvist & Cruz 2008. 

 
                                                 
32 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, ISBN 978-91-85545-14-8. Stockholm: Fritzes förlag.  
33a.a. 
34 Modigh & Zackari, 2002:35 
35 Modigh & Ekholm, 1999:49  
36 Andersson, 2000: 13, 23 
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I figuren på föregående sida visas hur vi uppfattar sambanden mellan styrdokument, 
skolväsendet och begreppen pedagogisk insikt och värdegrund. Utifrån den teoretiska 
referensram vi har skapat tolkar vi det som att den pedagogiska insikten och värdegrund är 
två fristående element som figurerar i bakgrunden till rektors konkreta arbete. 
Skolledarrekryteraren rekryterar rektorn och måste ta hänsyn till de styrdokument som 
reglerar rektors uppdrag, det vill säga skollagen. I skollagen formuleras krav på rektors 
kompetenser genom det abstrakta begreppet pedagogisk insikt. Skolledarrekryteraren måste 
således tolka begreppet och utifrån det värdera aspirantens utbildning och erfarenhet. Således 
påverkas både rektor och skolledarrekryterare av hur begreppet pedagogisk insikt kan tolkas. 
Vidare åligger det rektor att tillsammans med elever och skolpersonal tolka och konkretisera 
hur den enskilda skolan skall arbeta med begreppet värdegrund. Värdegrundsvärdena är i sin 
tur sprungna ur skollagen och formulerade i läroplanen. På så sätt påverkas både rektor, 
skolpersonal och elever av begreppet värdegrund. Teoretiskt sett är rektors uppdrag bland 
annat att med hjälp av pedagogisk insikt kanalisera värdegrund till skolpersonal och elever.  

 

4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH METODDISKUSSION 
 
I detta avsnitt beskrivs på vilket sätt studiens empiriska delar har tillkommit. Inledningsvis 
beskriver vi hur studiens pilotundersökning utfördes och vilka lärdomar vi har dragit av 
denna. Därefter presenteras den slutgiltiga enkätundersökningen och intervjun. Kapitlet 
fortsätter sedan med en diskussion av datas giltighet och tillförlitlighet, urvalet för studien 
samt bortfall, varpå vi resonerar ett stycke runt e-metodologi. Därefter diskuterar vi 
metodtriangulering för att sedan avsluta kapitlet med några forskningsetiska överväganden.  

PILOTSTUDIEN – ENKÄTEN VÄXER FRAM 
 
Trots att enkätundersökningar traditionellt sett brukar ha en mer kvantitativ metodansats, är 
enkätundersökningen i föreliggande studie av kvalitativ karaktär. Svaren representerar delar 
av ”livsberättelser” eftersom vi inte strävar efter att validera uppgifterna som sanna eller 
falska genom att till exempel kontrollera dem mot någon form av objektiva uppgifter.37 
 
Enkätundersökningar är fördelaktiga på flera sätt. Det är ett praktiskt och effektivt sätt att 
samla in data och ger goda möjligheter att se strukturella mönster som bryter mot 
vardagsföreställningar. Nackdelen med enkäter är att det föreligger en risk för stora bortfall, 
både externa (att respondenten låter bli att svara) och interna (att respondenten utelämnar 
vissa frågor).38 Om det interna bortfallet är stort på samma fråga eller samma typ av fråga är 
det troligt att det beror på frågans formulering. Det kan också hända att respondenten 
missuppfattar en fråga och har då, till skillnad från vid en intervju, ingen möjlighet att få 
frågan förtydligad.39 Frågorna i en enkätundersökning måste formuleras så att de ger 
adekvata svar på studiens forskningsfrågor, varför det är viktigt att ställa så konkreta frågor 
som möjligt. Det gör det både lättare för respondenten att svara och ger detaljerad 
information som gör det lättare för forskaren att tolka data.40  
                                                 
37 Heyman, I. & Pérez Prieto, H. (1998) Om berättelser som redskap i pedagogisk forskning. En rapport från 
forskningsgruppen Utbildning: kultur – interaktion – karriär UTKIK. s. 61-63 
38 Ejlertsson, G. (1996) Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik. s. 22 
39 Gustavsson, B. (2004) Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen s. 49 
40 Johannessen, A. & Tufte, P. A. (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod., 2003:148 
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En enkät kan utformas på olika sätt, till exempel kan frågorna vara av öppen eller sluten 
karaktär. Det semistrukturerade frågeformuläret innehåller både frågor av öppen karaktär och 
frågor av sluten karaktär, det vill säga, med givna svarskategorier. Vidare bör 
enkätkonstruktören överväga hur många frågor som skall ställas. Ett frågeformulär kan 
nämligen vara uppbyggt så att det innehåller så få frågor som möjligt, men ändå tillräckligt 
för ändamålet. Ju fler frågor man har, desto mer omfattande blir analysen och vice versa. Det 
är alltså antalet frågor som styr hur omfattande analysen blir, inte i första hand antalet 
respondenter.41 Öppna frågor kan bidra till att ge uttömmande information men är svårare att 
både formulera, analysera och generalisera. Det är också viktigt att tänka på att frågorna inte 
är ledande. Där svaren kan utgöras av ”ja” eller ”nej” är det bra att ha med ett ”vet ej”-
alternativ för att undvika interna bortfall. Om detta svarsalternativ inte står med riskerar man 
att frågor förblir obesvarade utan att forskaren vet varför.42 
 
I studiens inledningsskede var ordet bakgrund ett vitt begrepp för oss och omfattade då i 
princip allting som vi senare bröt ner i de olika områdena bakgrund, personliga egenskaper, 
pedagogisk insikt och värdegrund. Vi upplevde att det var svårt att operationalisera 
bakgrunden i frågor som både var begripliga för respondenten och lätta för oss att 
sammanställa. Vi ställde inte direkta frågor om pedagogisk insikt och värdegrund, då vi 
trodde att det skulle kunna påverka respondenterna att svara på ett visst sätt eller i en viss 
riktning. För att lättare kunna sammanställa en enkätundersökning är slutna svarsalternativ att 
föredra och för att kunna skapa lämpliga svarsalternativ gjorde vi därför en pilotstudie. 
Svarsalternativen i enkätundersökningen bygger således på de svar som framkom ur 
pilotundersökningen. Några frågor kunde vi dock formulera med slutna svarsalternativ redan 
i pilotundersökningen, nämligen frågor som rymmer bakgrundsvariabler till exempel kön, 
ålder, utbildning och yrkeserfarenhet. Frågor av den karaktären utgör ungefär enkätens halva 
omfång. På frågan om utbildning angavs ett stort antal svarskategorier eftersom 
utbildningssystemet har genomgått stora förändringar under andra halvan av 1900-talet och 
exempelvis skolnivån gymnasium inte är detsamma för alla generationer.43 Vi uppskattade att 
de äldsta av respondenterna troligtvis är födda under 1940-talet och därför hunnit gå klart 
skolan innan gymnasiereformen 1969. På just denna fråga formulerade vi svarskategorier 
utifrån Richardssons ”Svensk utbildningshistoria”.44  
 
Pilotundersökningen var ett sätt att testa de frågor som dittills formulerats, då vi ville ställa 
frågor som skulle kunna tyda på huruvida personen ifråga har förvärvat pedagogisk insikt, 
och i så fall på vilket sätt. Exempel på sådana frågor är vad i respondentens samlade yrkes- 
och utbildningserfarenhet som vederbörande anser vara relevant för den nuvarande 
befattningen, vilka meriter som åberopats och vilka personliga egenskaper som vederbörande 
anser vara viktiga för sin nuvarande befattning. Dessa frågor har öppna svarsalternativ. För 
exakta frågeformuleringar, se bilaga 2. Det är värt att notera att frågor med helt öppna 
svarsalternativ ställer höga krav på respondenten då det kan vara svårt att förstå hur 
detaljerade svar som önskas. Det tar också betydligt längre tid att svara varför många kanske 
helt enkelt avstår att delta, vilket påverkar bortfallet och i förlängningen studiens giltighet 
och trovärdighet.  
 

                                                 
41 Johannessen & Tufte, 2003:158 
42 a.a. s. 155 
43 Ejlertsson, 1996:76. 
44 Richardsson, G. (2004) Svensk utbildningshistoria. s.130-137 
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Med pilotundersökningen följde ett följebrev där respondenterna upplystes om 
undersökningens syfte, att vederbörandes medverkan är frivillig och att uppgifterna som 
framkommer ur pilotundersökningen behandlas konfidentiellt (se bilaga 1). Däremot 
upplystes respondenterna inte om att det rörde sig om en pilotundersökning, då vi trodde att 
denna upplysning skulle kunna bidra till att många helt enkelt inte skulle fästa någon vikt vid 
att delta i en undersökning där svaren inte kommer att redovisas och analyseras. 
Pilotundersökningen skickades till 37 rektorer vid två fristående gymnasiekedjor. Den ena 
gymnasiekedjan har en studieförberedande profil, den andra har en yrkesförberedande profil. 
Kedjorna återfinns bland de största huvudmännen för fristående skolor i Sverige. Den största 
delen av svaren fick vi inom 48 timmar vilket tyder på att de som var angelägna att svara 
också gjorde det snabbt. Efter en dryg vecka hade 12 svar inkommit, samtliga från den ena 
kedjan. Efter sista svarsdatumet var responsen på enkäten cirka 30 %. Gällande den andra 
kedjan fick vi 1 e-postsvar, i vilket svaren på pilotstudien tyvärr inte var bifogade. Vi 
kontaktade då denna respondent igen, dock utan framgång.  
 
Pilotundersökningens svar var högst användbara data för oss på så sätt att de avslöjade vilka 
frågor som var svårbegripliga och/eller onödiga, och vilka frågor som fungerade ungefär som 
vi hade tänkt oss, det vill säga där vi fick svar som stämde med uppsatsens syfte. En del av 
frågorna gav inte tillräckligt uttömmande svar, vilket kan tyda på att frågorna var otydligt 
formulerade. Några frågor togs bort då det interna bortfallet på dessa var närmare 100 %, 
vilket av oss tolkades som att frågan var dåligt formulerad och/eller överflödig.  

DEN SLUTGILTIGA ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 
 
Att göra en pilotundersökning har varit mycket lärorikt för oss och förutom ovan nämnda 
spörsmål har det visuella intrycket setts över. Det handlar om hur enkäten ser ut på en 
datorskärm och rör allt ifrån ordval, understrykningar och kursiveringar till layout-tekniska 
frågor. Vid enkäter föreligger ingen risk för intervjuareffekt, dock finns bara ett tillfälle att 
göra ett gott intryck. Det finns ingen möjlighet att interagera med respondenten genom att 
anpassa sitt kroppsspråk, tonläge etcetera. Därför måste allt detta uttryckas genom ordval och 
layout. Att undvika understrykningar och utropstecken kan vara ett sätt att försöka vara artig 
och vänlig. Utropstecken kan till exempel uppfattas som skrikigt. Att markera något i fet stil 
kan uppfattas som att ”skriva någon på näsan”, varför vi i den senare versionen ändrade detta 
till kursiv stil. Vidare gjorde svarskategorier med kryssrutor det enklare för respondenterna 
att svara. I övrigt skiljer sig inte innehållet i frågorna nämnvärt, dock har det faktum att vi har 
slutna svarsalternativ påverkat frågornas formulering. Som ett exempel på detta kan nämnas 
fråga nummer 14 i pilotstudien som ändrades från ”Vad i Din samlade utbildning och/eller i 
Din samlade yrkeserfarenhet anser Du vara relevant för Din nuvarande befattning?” till fråga 
nummer 7 i den slutgiltiga versionen som lyder ”Vilka andra yrken har Du haft som har gett 
Dig viktiga erfarenheter för Din nuvarande befattning. Ange yrke samt antal år i detta yrke.”. 
 
Vi utformade frågor och svarskategorier till den slutgiltiga versionen i samråd med vår 
handledare. På samtliga frågor lämnade vi det öppna alternativet ”annat”. Vi lade också till 
frågor om hur vederbörande tolkar begreppen pedagogisk insikt och värdegrund. 
Anledningen till detta var att vi insåg att det var nödvändigt för att besvara studiens 
forskningsfrågor. Utifrån pilotstudiens resultat förstod vi att oavsett hur många frågor om 
bakgrundsfaktorer vi än hade ställt, så hade detta inte varit tillräckligt för att kunna utröna hur 
begreppen pedagogisk insikt och värdegrund kan tolkas. För exakta frågeformuleringar, se 
bilaga 4. 
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Efter att pilotstudien var genomförd kontaktades föreningen Friskolornas riksförbund i syfte 
att få en förteckning över fristående gymnasieskolor. De hänvisade oss till Skolverket som i 
sin tur tillhandahöll nödvändig information. Syftet med detta var att komma i kontakt med 
andra fristående gymnasieskolor än de som ingick i pilotstudien. I Skolverkets register fanns i 
de flesta fall e-postadresser till skolor angivna. I dessa fall skickades ett e-postmeddelande 
direkt till den adressen och i övrigt besökte vi skolornas egna hemsidor för att hitta 
användbara e-postadresser, företrädelsevis till rektor och biträdande rektor. I de fall denna 
information inte fanns skickades ett e-postmeddelande till rektors 
förnamn.efternamn@skolansnamn.se. Om det visade sig inte fungera skickades ett 
meddelande till skolans allmänna informationsadress. Till samtliga adresser skickade vi 
följebrev och enkät. Ur populationen (rektorer vid verksamma och av Skolverket godkända 
fristående gymnasieskolor) som uppgick till ca 400 enheter skickades enkäten till ett 
slumpvis urval om 200 av dessa. Anledningen att populationen anges som en ungefärlig siffra 
är att vi inte vet exakt hur många av dessa e-postadresser som var aktuella. Av urvalet 
återstod 171 enheter sedan det visat sig att 29 e-postadresser inte var i bruk. Vi vill förtydliga 
att de rektorer som kontaktades i samband med pilotstudien inte ingår i 
enkätundersökningens population.  
 
Enkäter kan administreras per post eller med hjälp av e-metoder,45 vilket gör det är lätt att nå 
stora urval och standardisera datainsamlingen. Att skicka ut enkäten i form av bilaga i e-
postmeddelande var för oss ett effektivt sätt att både få svar på enkäten och information om 
den adress vi skickat till var i bruk. Vi var angelägna om att få så många svar som möjligt, 
och ansåg att svarsfrekvensen torde öka vid ett sådant tillvägagångssätt, eftersom det är 
smidigt för respondenten att svara på enkäten via dator. Valet att skicka ut enkäterna per e-
post var också en kostnadsfråga. 

INTERVJU  
 
Det har varit svårt att hitta information om vem som skulle kunna tänkas bära ansvar för 
rekrytering av rektorer vid de olika gymnasieskolorna. Vissa av skolorna är små, och skolan 
som bolag drivs av rektorn själv. Andra skolor tillhör en viss kedja, och det framgår inte 
alltid på respektive skolas hemsida vem som rekryterar rektorer till den enskilda skolan. I 
något fall har rektorn för skolan tillsatts med hjälp av rekryteringsfirmor av olika slag. I det 
fallet har vi lämnat frågan därhän, då vi bedömde att studiens omfång inte skulle rymma att 
även söka upp och intervjua dessa. Vi kom i kontakt med några tänkbara informanter och en 
av dessa hade möjlighet att ställa upp inom de tidsramar som förelåg för studiens 
genomförande. Därför begränsas antalet intervjuer till en (1) och bör betraktas som en enskild 
individs åsikt och inte som något generellt tyckande. Ingrid Heyman skriver i rapporten Om 
berättelser som redskap i pedagogisk forskning om metodologiska spörsmål på följande sätt: 
 

De datakällor jag utnyttjat kan värderas mot källkritikens tre viktigaste 
kännetecken: samtidighet, tendens och kravet på oberoende källor. [...] Om 
jag betraktar mina datakällor ur källkritisk synvinkel måste båda underkännas 
totalt. Jag är i detta sammanhang inte intresserad av en oberoende Sanning – 
jag är intresserad av Beatas utsagor för att möjligen förstå en del av hennes 
sociala värld. [...] Min konstruerade berättelse har inga anspråk på att vara 
’den rätta’ och är inte vare sig objektiv eller ”sann” i korrespondensteorins 
mening. Men det är en bild.46 

 

                                                 
45Gustavsson, 2004:257-278 
46 Heyman & Pérez Prieto, 1998:85-86. 
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På liknande sätt värderar vi datan intervjun har resulterat i. Den utgör en viktig åsikt i 
sammanhanget men gör inte anspråk på att vara den enda sanningen. Det är en del av 
verkligheten och det är inte givet att verkligheten förhåller sig på det sättet för andra 
individer.  
 
Avsikten med intervjun är att utröna hur skollagens krav på att den sökande genom erfarenhet 
och utbildning har förvärvat pedagogisk insikt tillgodoses när nya rektorstjänster tillsätts. Det 
vill säga att vi vill ha reda på hur informanten bedömer rektorstjänstaspiranters utbildnings- 
och yrkesmässiga bakgrund samt hur informanten tolkar begreppen pedagogisk insikt och 
värdegrund. Till detta kommer att utröna vilka personliga egenskaper som informanten anser 
vara viktiga för uppdraget. Till intervjun har en intervjuguide utarbetats med inspiration av 
Olssons intervjuguide.47 I intervjun ställer vi också frågor om rekryteringsprocessen, 
önskemål som uttryckts i platsannonsen, gymnasiekedjans organisation, samt vad 
informanten anser att rektors roll och uppdrag är (för exakta frågeformuleringar se bilaga 5). 
För att en intervju skall resultera i så mycket användbar data som möjligt är det viktigt att 
frågorna är tydligt formulerade och lätta att förstå. Det är också viktigt att varje fråga bara 
behandlar en sak i taget, det vill säga att det är bättre att ställa fler enkla och korta frågor än 
ett fåtal komplexa och långa frågor. Frågor av typen vad och vem är att föredra framför 
varför-frågor som lämpar sig bättre för studiens analysdel48 eftersom informanten vid varför-
frågor kan ha svårt att avgöra hur detaljerat svar denne förväntas lämna.49  
  
Informanten hade på egen begäran fått intervjuguiden skickad i förväg via e-post. Det var 
inget som vi ifrågasatte vid den aktuella tidpunkten, men i efterhand kan vi se både för- och 
nackdelar med detta förfarande. Å ena sidan verkar informantens svar vara väl understödda 
och genomtänkta, å andra sidan kan vi ha gått miste om spontana reaktioner och 
formuleringar. Vi lade till två frågor om begreppet värdegrund som inte fanns i den 
intervjuguide som informanten fått via e-post. Det visade sig att dessa frågor fick svar som 
till strukturen skiljde sig ifrån de andra svaren på så sätt att vi upplevde att dessa svar var mer 
spontana och att informanten funderade längre innan svaren formulerades. Exempelvis 
innehåller svaren fler tankepauser och fler uttryck av karaktären ”hmm”, ”eehh” etcetera än 
de andra svaren. Vi lägger ingen värdering i det, utan konstaterar bara detta faktum. Dessa 
svar är i omfång lika innehållsrika som de andra svaren, varför de också kommer att värderas 
på samma sätt.  
 
Det råder olika uppfattningar om huruvida en intervju skall transkriberas enligt vad som 
faktiskt sägs och hur det sägs (talspråk), eller om den kan skrivas ut och återges på ett mer 
lättläst skriftspråk.50 Vi har valt att transkribera intervjun och därmed markera till exempel 
pauser. Holme och Solvang skriver: 
 

... utskriften [ska] i görligaste mån spegla klimatet och tonen i intervjun. Vi 
behöver därför inte ändra talspråk till skriftspråk, utan tvärtom i ganska stor 
utsträckning bibehålla de muntliga särdragen.51 

 
Informanten i denna studie har ett annat modersmål än svenska, varför det föreligger en viss 
risk att vi genom att göra om talspråket till skriftspråk förvanskar det som informanten säger.  
I enlighet med Holme & Solvangs citat vill vi komma så nära originalet som möjligt.  
                                                 
47 Olsson, 1993: bilaga 6 
48 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 91f 
49 Johannessen & Tufte, 2003:100 
50 Kvale, 1997:155f  
51 Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997) Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder s.141 
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Den data som uppkommer under intervjun analyseras utifrån studiens syfte och teoretiska 
referensram.52 I denna studie används den delvis strukturerade intervjun, vilket innebär att 
utgå ifrån en intervjuguide eller frågemall med övergripande teman. Intervjuguiden baseras 
naturligtvis på de forskningsfrågor som studien ämnar belysa.53 Att göra på det sättet har gett 
oss frihet att lägga till följdfrågor där det behövts för att försäkra oss om att svaren har 
uppfattats på det sätt som informanten menade. Det har också gett oss en möjlighet att ställa 
kompletterande frågor beroende på samtalets vändning. Kvale menar att den kvalitativa 
forskningsintervjun är ”ett samtal med struktur och syfte”. Den har alltså till avsikt att få fram 
beskrivningar av informanternas vardag, så att man kan tolka betydelsen av de fenomen som 
informanterna beskriver.54 Transkriptet av intervjun finns hos uppsatsens författare. I 
uppsatsen återges en sammanfattning av intervjun för att ge läsaren en uppfattning om hur 
intervjun har fortlöpt och vad som har diskuterats. Det är också ett sätt att låta informanten 
komma till uttryck i studien.  
 

TILLFÖRLITLIGHET OCH GILTIGHET  
 
Deltagarna i en undersökning skall representera en miniatyrvärld av den population ur vilken 
urvalet har gjorts. De data som framkommer ur detta kan betraktas som pusselbitar av 
verkligheten. Hur väl dessa data representerar de forskningsfrågor studien söker besvara är 
därför avgörande för studiens tillförlitlighet och giltighet. I forskningssammanhang talar man 
då om reliabilitet och validitet.55 Johannessen & Tufte menar att reliabilitet handlar om hur 
man samlar in data, vilka data som framkommer och hur datan sedan bearbetas.56 All form av 
reliabilitet förutsätter någon form av standardisering. Enkätundersökningen kännetecknas 
traditionellt sett av en högre grad av standardisering än en intervju. Den enkätundersökning 
som ligger till grund för den här studien kännetecknas dessutom av att vissa frågor är mer 
standardiserade än andra. Med detta avser vi att övervägande delen av frågorna har givna 
svarskategorier.   
 
Gällande intervjuer måste datainsamlingen ske på ett övertygande sätt för att datan och 
analysen av datan skall vara tillförlitliga.57 Bjereld, Demker & Hinnfors menar att validitet 
handlar om ”i vilken utsträckning vi verkligen undersöker det vi avser att undersöka”.58 Ett 
exempel på validitet vid kvalitativa forskningsintervjuer är att informanten måste känna igen 
sina uttalanden i den tryckta texten. Ett sätt att låta informanten avgöra om dennas åsikter 
återges på ett riktigt sätt är att be informanten godkänna exempelvis citat och i vilka 
sammanhang dessa används innan uppsatsen går i tryck.59 Av den anledningen skickades 
transkriptet och intervjusammanfattningen till informanten för genomläsning och 
godkännande, varpå informanten godkände materialet. Intersubjektivitet uppnås genom att 
beskriva arbetsprocessen på ett sådant sätt att samma resultat i princip skulle kunna uppnås 
av andra forskare som arbetar på liknande sätt i andra sammanhang.60 Den här studien gör 

                                                 
52 Kvale, 1997:121 
53 Johannessen & Tufte, 2003:97-98 
54 a.a. s. 96 
55 a.a. s. 47 
56 Johannessen & Tufte, 2003:28 
57 Kvale, 1997:Kap.1 
58 Bjereld, U., Demker, M. & Hinnfors, J. (2002) Varför vetenskap? s.108. 
59 Holme & Solvang, 1997:140 - 141 
60 Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002:111 
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inte anspråk på att bevisa någonting, utan att tala om på vilket sätt begreppen pedagogisk 
insikt och värdegrund kan tolkas i särskilda sammanhang. Därför är det inte heller 
vederhäftigt att tala om generaliserbarhet, utan om kunskapsöverföring. Det handlar således 
om i vilken utsträckning den kunskap som resultaten av dataanalysen ger kan överföras till 
andra situationer och vara meningsfulla utanför just den här studien.61 

VEM DELTAR I UNDERSÖKNINGEN OCH VARFÖR? 
 
Urvalsramen är en förteckning över den population, alltså undersökningens målgrupp, ur 
vilken vi har gjort vårt urval.62 Vår målgrupp utgörs av verksamma rektorer vid aktiva och av 
Skolverket godkända fristående gymnasieskolor. Urvalet är en kombination av ett 
tillgänglighetsurval och ett slumpmässigt urval. Ett tillgänglighetsurval innebär att man väljer 
de enheter som är lättast att komma i kontakt med. Urvalet är ett tillgänglighetsurval eftersom 
vi har använt oss av ett register på nu aktiva och av Skolverket godkända fristående 
gymnasieskolor. En svårighet med tillgänglighetsurval är att enheterna oftast inte är 
representativa för hela populationen vilket kan leda till missvisande slutsatser.63 Vi upplever 
dock inte det som ett problem då den här studien inte gör anspråk på att presentera generella 
slutsatser om populationen rektorer vid fristående gymnasieskolor. Snarare vill vi undersöka 
hur studiens forskningsfrågor kan tolkas utifrån några enskilda rektorers erfarenheter. Urvalet 
är dessutom slumpmässigt därför att vi på ett slumpmässigt sätt har valt ut cirka hälften av 
det totala antalet enheter i populationen. Vi har varit angelägna om att alla 
utbildningsprogram ska ha samma chans att finnas representerade i urvalet. Urvalet skall 
spegla populationen, alltså vara som en miniatyrvärld av populationen.64  

BORTFALL 
 
Vid en enkätundersökning måste forskaren räkna med ett visst bortfall, vilket i sin tur 
påverkar storleken på urvalet. Bortfallet påverkar också resultaten, vilket innebär att om 
bortfallet är rimligt (ca 30 % av enheterna) så är resultatet av hur respondenterna i urvalet har 
svarat fortfarande giltigt och representativt. Är bortfallet större än så är det fråga om i vilken 
grad resultaten är giltiga. Bortfallet är alltså att betrakta som en felkälla. Ju mindre bortfall, 
desto mindre blir osäkerheten när man skall generalisera resultat från urvalet till 
populationen.65 Bruttourval är det första urvalet, alltså så många enheter man väljer ut, 
nettourval är de ur bruttourvalet som svarar och det skall vara representativt ur bruttourvalets 
”alla” faktorer.  Av urvalet om 200 enheter var det 29 e-postadresser som inte fungerade. 
Således begränsades vårt bruttourval till 171 enheter. Av dessa utgjorde nettourvalet 40 
svarande enheter, vilket motsvarar ca 23 %. Vi anser dock att nettourvalet trots detta relativt 
stora bortfall fortfarande är giltigt och användbart för oss i den här studien, eftersom vi inte 
har för avsikt att göra några generaliseringar vad gäller rektorer och skolledarrekryterare vid 
fristående gymnasieskolor. Dock är vår förhoppning att denna studie kan generera överförbar 
kunskap till andra närliggande områden. Intervjun hade inget internt bortfall.  
 
 
 
 
                                                 
61 Johannessen & Tufte, 2003:125 
62 a.a. s. 132 
63 Holme & Solvang, 1997:183 
64 Johannessen & Tufte, 2003:134 
65 a.a. s. 136 
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E-METODOLOGI  
 
Datainsamlingen för denna uppsats har skett med hjälp av informationsteknik på så sätt att 
enkäterna har sänts ut och besvarats via e-post. Vidare har intervjun har genomförts med 
hjälp av Skype, ett dataprogram för att ringa via IP-telefoni. Det förenklar inspelning och 
lagring av samtalet som en ljudfil i Mp3-format. Utöver detta har en stor del av det 
referensmaterial som ligger till grund för de teoretiska ansatserna kommit oss tillhanda via 
Internet.  
 
Richard Gatarski skriver i Bengt Gustavssons bok Kunskapande metoder inom 
samhällsvetenskapen om informationsteknikens möjligheter i forskningssammanhang och 
samlar detta under begreppet e-metodologi. Gatarski nämner fyra egenskaper hos Internet 
som man behöver vara vaksam på i forskningssammanhang. För det första är Internet ett 
öppet system. Med det menar Gatarski att trots att Internet tillhandahåller otroligt mycket 
information, så kan inte alla användare ta del av denna på grund av så kallade brandväggar 
och andra former av virusskydd. För det andra är informationen på Internet av en flyktig 
natur. Det innebär att informationen åldras snabbt och kan göra det svårt att kontrollera 
källor. Ett problem av denna art som vi har stött på i denna studie är till exempel att många av 
de e-postadresser som vi har fått oss tillhanda har varit inaktuella och därmed oanvändbara. 
För det tredje skriver Gatarski att källorna på Internet ofta är anonyma, vilket är kritiskt såväl 
för forskningens reliabilitet som för validiteten. Enligt god forskningssed bör forskning vara 
så transparent som möjligt, men det kan vara svårt att leva upp till när källorna är anonyma. 
Den fjärde egenskapen som Gatarski nämner är interaktivitet,66 det vill säga att användaren 
kan interagera med dokumentets utformning och informationsinnehåll, till exempel som i den 
internetbaserade encyklopedin Wikipedia med öppet innehåll som utvecklas av användarna. I 
den här studien är interaktiviteten särskilt aktuell eftersom respondenterna teoretiskt sett 
skulle kunna ändra uppgifter i enkäten, till exempel frågeformuleringar.  
 
I ett första skede kan det tyckas att man sparar mycket tid genom att använda Internet som 
informationskälla för kontaktuppgifter och dylikt. Vi har dock blivit varse om att mycket 
information är inaktuell vilket istället för oss har lett till en hel del dubbelarbete. Exempelvis 
var det så att flera av de e-postadresser som återfinns i det register som vi fick genom 
Skolverket inte fungerade, varvid vi istället sökte information om en fungerande e-postadress 
på respektive skolas hemsida.  

METODTRIANGULERING  
 
I studien angrips reliabilitetsbegreppet på flera sätt, i och med att en kombination av flera 
metoder används. En annan term för detta är metodtriangulering.67 En anledning att göra så 
är att det ofta är fruktbart att undersöka ett fenomen ur flera perspektiv. Man använder alltså 
flera olika tekniker för att samla in data, vilket kan stärka validiteten.68 Samstämmighet 
mellan olika källor kan tolkas som god validitet. Samma fenomen kan te sig olika beroende 
på genom vilka glasögon fenomenet betraktas, vilket nödvändigtvis inte innebär att det ena 
perspektivet är mer eller mindre sant än det andra. Beroende på vad forskaren menar att 
sanning innebär kan kritik riktas mot att använda sig av metodtriangulering. Å ena sidan 
bygger all redovisning av rådata på ett urval av verkligheten, vilket medför att resultaten 
skulle kunna vara helt annorlunda om forskaren hade valt andra källor, andra händelser. Å 

                                                 
66 Gustavsson, 2004: 260ff 
67 Johannessen & Tufte, 2003:77 
68 Johannessen & Tufte, 2003:263 
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andra sidan kan poängen med att betrakta ett fenomen ur olika synvinklar vara att generera 
överförbar kunskap till liknande situationer, snarare än en strävan efter att bevisa någonting. 
Beskrivningen av ett fenomen skall således helst överensstämma med andra möjliga sätt att 
uppleva detsamma, essensen skall finnas i alla tänkbara upplevelser av fenomenet.69 
Enkätundersökningen utgör en betydande del av studien, men speglar enbart 
rektorsperspektivet. För att få en mer sammansatt bild av det vi ämnar undersöka har vi 
därför valt att komplettera enkätundersökningen genom att intervjua en skolledarrekryterare. 
På så sätt belyses forskningsfrågorna ur olika perspektiv.  

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
Samhällsvetenskaplig forskning rör nästan uteslutande individer och därför är det oundvikligt 
att individer också på ett eller annat sätt ligger till grund för undersökningens data. Dessa 
omständigheter medför etiska spörsmål att ta ställning till. Vetenskapsrådets etiska principer 
för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap ger riktlinjer för hur forskare skall 
hantera dessa frågor.  Det grundläggande kravet, som bland annat innebär att individer är 
berättigade till skydd mot kränkning, förödmjukelse, psykisk eller fysisk skada i samband 
med forskning, kallas individskyddskravet.70 Individskyddskravet omfattar 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.71  
 
Informationskravet innebär bland annat att deltagare i en undersökning har rätt att när som 
helst under studiens gång avbryta sin medverkan. Vidare skall den information som 
förmedlas till studiens deltagare tydliggöra alla avseenden i studien som kan påverka 
respondentens vilja att delta i studien.72 Genom att i ett följebrev till enkätundersökningen 
informera respondenterna om undersökningens syfte, samt vilken funktion de fyller i studien 
och villkoren för deras deltagande (att medverkan är frivillig) har vi strävat efter att uppfylla 
informationskravet. 
 
Respondenterna äger rätten att bestämma över sitt deltagande i studien. För att försäkra sig 
om detta skall forskaren få respondentens samtycke till deltagandet, vilket regleras av 
samtyckeskravet.73 Samtycket gällande enkätundersökningen har uppnåtts genom att de 
respondenter som av olika skäl valde att avstå meddelade oss detta. Samtycket gällande 
intervjun gavs vid förfrågan om att delta i en intervju.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om respondenter behandlas på ett sådant sätt att 
respondentens identitet inte skall kunna röjas.74 Vi har tillgodosett detta krav genom att 
försäkra respondenterna om att ingen redovisning av enkätsvar kommer att ske per skola. Det 
innebär i praktiken att det, trots att enkäten har skickats till e-postadresser som ibland 
innehåller personnamn, inte har förts någon form av register eller liknande över vem som har 
svarat vad. Vid transkriptionen av intervjun har informantens namn och namnet på dennes 
arbetsplats fingerats. De data som framkommit under studiens gång kommer endast att 
användas i forskningsändamål. Vidare är det enbart författarna som har tillgång till ljudfiler, 
transkript och enkätsvar. På så sätt uppfylls nyttjandekravet.75 

                                                 
69 Starrin, B. & Svensson, P-G. (1994) Kvalitativ metod och vetenskapsteori. s.182 
70 Forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, 2002:5 
71 a.a. s. 6 
72 a.a. s. 7 
73 a.a. s. 9-10 
74 a.a. s. 14  
75 a.a. s. 12 
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5 RESULTAT  
 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat. Frågorna i enkätundersökningen och intervjun 
har delats upp tematiskt enligt forskningsfrågornas formulering. Dessutom används i detta 
avsnitt rubriken ”övrigt” för information eller frågor som inte direkt kan anknytas till 
forskningsfrågorna, men som ändå är intressanta i sammanhanget. Det gäller till exempel den 
sista frågan i enkäten och information som framkommit genom intervjun till följd av att vi 
har ställt följdfrågor eller bett informanten att utveckla sitt svar på en viss fråga.  

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTUNDERSÖKNING 
 
Några av frågorna redovisas med hjälp av diagram för att tydliggöra antal förekomster per 
svarskategori. Samtliga frågor med tillhörande diagram återfinns i bilaga 6. För exakta 
frågeformuleringar och svarskategorier, se bilaga 4. 

YRKES- OCH UTBILDNINGSMÄSSIG BAKGRUND  
Respondenterna är födda 1944 - 1981 och majoriteten under (i fallande ordning) 1960-, 1950- 
och 1940-talen. Nettourvalet präglas av en jämn könsfördelning. Större delen av 
respondenterna har varit verksamma på sin nuvarande position mellan 1-5 år. Cirka hälften 
av de svarande uppger att de har haft andra befattningar på samma arbetsplats och av dem har 
en klar majoritet lärarbakgrund.  Ungefär en tiondel av dem har varit verksamma som 
biträdande rektorer på samma arbetsplats där de nu är rektorer. Andra förekommande yrken 
är bland annat bibliotekarie, fackligt ombud, SYO-konsulent, schemaläggare och 
projektledare. Ungefär tre fjärdedelar uppger att de har tidigare erfarenhet av chefspositioner. 
I en av frågorna har vi har bett respondenten att uppge typ av sysselsättning, antal år i detta 
yrke samt om de varit verksamma i den offentliga eller den privata sektorn. Vid genomgång 
av svaren har det framgått för oss att denna fråga i själva verket rymmer flera frågor. Det kan 
vara en av förklaringarna till att det interna bortfallet på just den frågan är relativt stort. 
Många har svarat på delar av frågan, det vill säga, att respondenterna tenderar att uppge 
befattning, men inte i vilken sektor etcetera. Därför har vi valt att redovisa svaren utifrån de 
olika yrkeskategorier som respondenterna har uppgivit. Majoriteten av dessa är platschef, 
ledningsansvarig och rektor.  
 

 
Figur 2 Respondenternas tidigare erfarenheter av ledande positioner 
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På frågan om vilka av respondenternas tidigare yrken som har gett dem viktiga erfarenheter 
för deras nuvarande position uppgår det interna bortfallet till 10 respondenter vilket kan bero 
på ett flertal faktorer, till exempel på frågans formulering, att det är en öppen fråga och att 
respondenten kan ha upplevt att de redan har svarat på det i föregående frågor. Många uppger 
åter att de har en lärarbakgrund, men vi avsåg egentligen yrken utanför skolsfären. Frågan är 
alltså otydligt formulerad. Bland de svar vi trots allt har fått är de största yrkesgrupperna 
pedagog/lärare, ledare i någon form (exempelvis projektledare), säljare, vårdpersonal, 
platschef, författare, hantverkare. Bland andra intressanta kategorier kan nämnas mäklare, 
egen företagare, musiker/skådespelare, sjöman, speditör, forskare, civilekonom samt ledamot 
i olika projektgrupper.  
 
Figur 3 Vanligt förekommande yrken som respondenterna har haft innan de tillträdde sin nuvarande befattning 
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Respondenterna uppmanades att ange sina samtliga utbildningsnivåer, till exempel 
grundskola+gymnasium+universitet. Flera respondenter angav enbart sin högsta 
utbildningsnivå, men vi förutsätter att den som har studerat på högskolenivå också har 
genomgått grundskola och gymnasium, trots att detta inte syns i svaren. Utbildningsnivån 
bland respondenterna är hög. I stort sett alla uppger att de har en universitets-
/högskoleutbildning. De allra flesta uppger dessutom att de har en eller flera eftergymnasiala 
examina i flera ämnen och på flera nivåer. Den största gruppen är lärare av olika slag, dock 
har vi valt att redovisa dem alla under examenskategorin lärare. Under det tidsspann som 
respondenterna i den här studien har studerat har lärarutbildningen genomgått flera 
förändringar. Därför anser vi att det blir mer hanterbart att i den här studien placera alla 
former av lärarexamina i en kategori. För övrigt återfinns exempelvis ekonomie kandidat, 
ekonomie magister, filosofie kandidat och filosofie magister bland exemplen, men också 
sjuksköterskeexamen och mäklarexamen. Den huvudsakliga ämnesinriktningen är för de allra 
flesta språk och SO-ämnen (historia, religion, samhällskunskap och geografi). Relativt många 
uppger matematik och NO-ämnen (kemi, fysik, biologi och naturkunskap) samt pedagogik 
och humaniora. Några anger dessutom ekonomi, idrott, psykologi, kulturuttryck, vård och el. 
Figuren på nästa sida uppvisar de vanligast förekommande ämnesinriktningarna på 
respondenternas examina. 
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Figur 4 Vanliga ämnesinriktningar på examina bland respondenterna 
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Ungefär hälften anger att de har annan relevant pedagogisk utbildning än den de tidigare 
angett. Påfallande många uppger att de har tagit sin högsta examen år 2007, vilket kan 
indikera att vederbörande syftar på att de har slutfört den statliga rektorsutbildningen (RUT) 
under detta år. Vi grundar detta påstående på att ungefär lika många har uppgett RUT som sin 
högsta examen. Många har uppgett flera examina och har därför svårt att värdera vilken av 
dessa som är den ”högsta”. Detta lär oss att det kanske inte är varken möjligt eller 
meningsfullt att vikta olika examina mot varandra.  

PERSONLIGA EGENSKAPER 
 
De personliga egenskaper som respondenterna anser vara viktigast för sitt rektorsuppdrag är 
(i fallande ordning) mål- och resultatinriktat arbetssätt, demokratiskt arbetssätt, humor, 
empati och lyhördhet. Många anger också stresstålighet, driftighet, mod, tålamod och 
flexibilitet. Lägsta antal förekomster har svarsalternativen ordningsamhet, uthållighet, lugn 
och strukturerat arbetssätt. På svarsalternativet ”andra” anger ett fåtal förmåga att 
entusiasmera och förändringsbenägen som de viktigaste personliga egenskaperna i arbetet 
som rektor.  
 
Figur 5 Viktiga personliga egenskaper i arbetet som rektor. 
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Vidare uppger respondenterna att de uppfattade att arbetsgivarens främsta önskemål om 
personliga egenskaper var (i fallande ordning) chefs- och ledaregenskaper, vilja att utveckla 
en verksamhet, ansvarsfullhet, erfarenhet av både skola och näringsliv, driftighet, mod, 
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förmåga till strategisk planering och entreprenörsanda. Ett fåtal uppger svarsalternativet 
förmåga att ta regi.  
 

PEDAGOGISK INSIKT 
 
Frågan om hur respondenten tolkar begreppet pedagogisk insikt är öppen. Utifrån svaren att 
döma har respondenterna flera liknande tolkningar av begreppet, men uttrycker det på olika 
sätt. Den kategori som benämns ”internt bortfall” avser de fall där respondenten har svarat 
utförligt, men som vi upplever det, inte på frågan (hur begreppet tolkas), utan hur pedagogisk 
insikt kan omsättas i handling. För att förenkla sammanställningen har vi grupperat svaren i 
sex kategorier. Dessa kategorier speglar sex olika sätt att tolka pedagogisk insikt, och skiljer 
sig således åt sinsemellan. Vi har valt att döpa varje kategori efter det eller de ord som 
präglade svaren, det vill säga, som gav svaren karaktär och särskiljde dem.  
 
Den första kategorin kallar vi individanpassning med vilket menas att pedagogisk insikt 
tolkas som förmågan att kunna anpassa kunskapsförmedling till individuella förutsättningar. 
Den andra kategorin kallar vi konkretisering av styrdokument med vilket menas att 
pedagogisk insikt tolkas som förmågan att förstå, tolka och konkretisera styrdokumenten. 
Den tredje kategorin, lärprocesser, kännetecknas av att pedagogisk insikt tolkas som att ha 
fördjupad förståelse för hur människors lärprocesser fungerar. Föränderligt samhälle kallar 
vi den fjärde kategorin. Det innebär att pedagogisk insikt tolkas som förmågan att förstå att 
lärandets villkor förändras i ett föränderligt samhälle. Den femte kategorin kallar vi 
kunskapssyn och arbetsmetod och avser med detta att pedagogisk insikt tolkas som förmågan 
att kombinera förhållningssätt (kunskapssyn) och arbetssätt (arbetsmetod). Det kan till 
exempel innebära att den enskilda skolan arbetar enligt en viss pedagogik, vilket ofta medför 
specialiserade arbetsmetoder. Den sjätte och sista kategorin har vi valt att kalla 
ledarperspektiv i vilken pedagogisk insikt tolkas som förmågan att ur ett ledarperspektiv 
skapa goda lärmiljöer och förståelse för mötet mellan lärare och elev, alltså att skapa en skola 
som främjar mötet mellan lärare och elev.  

 
Figur 6. Ett urval av rektorers olika tolkningar av begreppet pedagogisk insikt. 
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VÄRDEGRUND  
 
I likhet med föregående stycke är även denna fråga öppen. Dock har vi på samma sätt som på 
frågan om pedagogisk insikt, skapat kategorier utifrån respondenternas svar för att göra 
redovisningen av tolkningarna överskådlig. Respondenterna har många gånger liknande 
tolkningar av begreppet, men uttrycker det på olika sätt. Den kategori som benämns ”internt 
bortfall” avser de fall där respondenten har svarat utförligt, men som vi upplever det, inte på 
frågan (hur begreppet tolkas), utan hur vederbörande arbetar med värdegrund på skolan. 
Svaren på denna fråga har grupperats i fem kategorier som speglar fem olika sätt att tolka 
begreppet värdegrund. Varje kategori har namngetts efter det eller de ord som karaktäriserar 
och separerar svaren. 
 
Den första kategorin kallar vi passivt förhållningssätt med vilket menas att värdegrund tolkas 
som kollektiva värderingar (värderingar som finns i Lpf 94) och måluppfyllelse, det vill säga, 
att den enskilda skolan försöker att efterleva och uppfylla målen som återfinns i Lpf 94. Med 
passivt förhållningssätt menar vi att svaren inte uttrycker ett aktivt ställningstagande till vad 
som uttrycks i styrdokumenten, utan att skolan helt enkelt accepterar styrdokumenten som de 
är. Den andra kategorin kallar vi likabehandling med vilket menas att värdegrund tolkas som 
att skolan präglas av ett demokratiskt synsätt och att man strävar efter likabehandling. Den 
tredje kategorin kallar vi frihet och integritet eftersom svaren i denna kategori tolkar 
värdegrund som vikten av att värna om individens frihet, integritet och okränkbarhet. I 
motsats till den första kategorin kallar vi den fjärde kategorin för aktivt förhållningssätt med 
vilket vi menar att värdegrund tolkas som att skolan gemensamt har nått en 
övertygelse/överenskommelse om hur människor skall agera gentemot varandra. Denna 
uppfattning har utarbetats av såväl elever och föräldrar som skolpersonal med inspiration av 
styrdokumenten. Den femte och sista kategorin är en ytterligare preciserad variant av 
kategorin nummer fyra och kallas kritiskt och aktivt förhållningssätt. Med detta avser vi att 
svaren präglas av en uppfattning om att värdegrund är en ständigt pågående process och ett 
kritiskt förhållningssätt till grundläggande värdefrågor. 
 

Figur 7. Ett urval av rektorers olika tolkningar av begreppet värdegrund 
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ÖVRIGT 
 
Det är i sammanhanget intressant att notera vilka olika incitament för att söka en rektorstjänst 
som förekommer.  De allra flesta av respondenterna har svarat att möjligheten att få utlopp 
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för sin kreativitet och sina idéer om hur en skola skall vara var den främsta anledningen till 
att de sökte sin nuvarande befattning. Andra vanliga orsaker var (i fallande ordning) att de 
blev rekommenderade att söka tjänsten, att de ville ha nya utmaningar, att de ville arbeta i en 
dynamisk organisation, att de ville arbeta i en fristående skola eller att de var trötta på sitt 
tidigare arbete. Några respondenter har uppgett andra orsaker och att dessa var skolans 
specialinriktning, att de var med och startade skolan eller att det är en ära och utmaning att 
utveckla och driva en skola som de känner sig nöjda med.  
 

Figur 8 Olika drivkrafter till att söka en rektorstjänst 
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Enkätundersökningens sista fråga lyder ”Är det något annat som Du tänker på, som Du tycker 
är viktigt för den här undersökningen?”  Ett par svar på denna fråga är värda att lyfta fram:  

 
Om man ska bli skolledare är det viktigt att man inte har valt bort från något 
(t.ex. läraruppdraget), utan har valt till något. Att se det goda hos varje 
människa istället för att leta fel. Att dessutom vara synlig och ge positiv 
feedback så att både elever och personal känner sig sedda är oerhört viktigt. 
Slutligen en positiv inställning och ett glatt humör, gör vardagen på en skola så 
mycket bättre. Att vara tillfreds med sig själv är alltid en bra grund om du ska 
orka att vara ledare. 
 

 
En för mig intressant fråga är vad vi rektorer tror är morgondagens 
kompetensbehov för skolledare/rektor, och om vi har den och om inte, hur får vi 
den. 
 
 

SAMMANFATTNING AV INTERVJU 
 
I enlighet med individskyddskravet väljer vi att benämna vår informant med bokstaven N och 
dennes arbetsorganisation som A.  

YRKES- OCH UTBILDNINGSMÄSSIG BAKGRUND  
 
Yrkes- och utbildningsmässig kompetens hos den som söker en rektorstjänst värderas 
individuellt. N framhåller vikten av att ha en högskoleutbildning, vilken inriktning denna har 
spelar dock mindre roll. Det viktiga är enligt N att den som aspirerar på en rektorstjänst kan 
visa att han eller hon kan processa en viss mängd material, till exempel att man kan skriva 
uppsats på en viss nivå. Lärar- eller undervisningserfarenhet är meriterande, likaså att ha varit 
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syokonsulent och/eller arbetslagsledare. Till rektors uppdrag hör också att driva den 
pedagogiska utvecklingen framåt och att säkerställa att det sker en kunskapsinhämtning, samt 
att denna dokumenteras och följs upp. Inom A eftersträvas att alla verksamma rektorer och 
biträdande rektorer skall ha genomgått eller skall genomgå den statliga rektorsutbildningen. 
Rektor måste ha goda relationer med arbetslivet utanför skolan, då en stor del av 
undervisningen är arbetsplatsförlagd. N menar att man därför gärna ser att den som söker en 
rektorstjänst har en dubbelkompetens, med vilket N avser erfarenhet ifrån både skola och 
näringsliv. N menar att en rektorstjänst är en av de svåraste tjänsterna som finns på 
arbetsmarknaden, och det kräver att man snabbt kan överblicka situationer som uppstår i det 
vardagliga arbetet. En rektorstjänst är enligt N ett hårt och ansvarsfullt arbete, och den som 
söker tjänsten ska vara villig att lägga ner den tid och det engagemang som krävs.  
 
N menar att rektor har en ledarroll, men skall också fungera som förnyare, genom att skapa 
en organisation där alla goda krafter och goda idéer synliggörs och konkretiseras. Därför är 
det enligt N viktigt att den som är rektor har en förmåga att entusiasmera andra i sin 
omgivning. I rektors roll ingår också ett pedagogiskt såväl som ett ekonomiskt och 
administrativt ansvar. N menar att om olika individer ansvarar för pedagogik och 
ekonomi/administration bygger man in konflikter i systemet och därför är det naturligt för A 
att en och samma individ bär ansvar för båda dessa delar. N framhåller att rektor även skall 
fungera som elevens advokat, att eleverna är själva anledningen till skolans 
existensberättigande, och därför skall eleverna alltid prioriteras, i alla lägen.  

PERSONLIGA EGENSKAPER 
 
N anser att det finns vissa personliga egenskaper som en rektor inte kan vara utan. Till dessa 
hör (förutom de ”självklara” egenskaperna, exempelvis att vara en god organisatör) personlig 
värme och en förmåga att kunna förmedla denna. Andra viktiga personliga egenskaper är 
glädje, entusiasm och förmågan att glädjas med andra. Slutligen framhåller N ”personligt 
mod” som den viktigaste personliga egenskapen. Personligt mod handlar då om att kunna 
driva igenom A:s grundidéer för skolverksamheten. Till dessa hör att stora delar av 
undervisningen bedrivs på olika arbetsplatser där eleverna gör sin praktik. Mod handlar också 
om anmälningsplikten, det vill säga att våga anmäla till kommunens socialtjänst vid 
misstanke om att någon elev far illa.  

PEDAGOGISK INSIKT 
 
N menar att pedagogisk insikt är ett komplext begrepp, det är inte något en individ har eller 
inte har, utan individen har det i större eller mindre utsträckning. Vidare tolkar N begreppet 
pedagogisk insikt som en syntes, eller fusion av formell och reell erfarenhet. En person som 
förstår hur kunskapsinhämtning ser ut och kan förvalta, processa och genomföra det har 
enligt N pedagogisk insikt. Vidare menar N att pedagogisk insikt inte är en absolut term, utan 
en processterm och säger att en individ som saknar pedagogisk insikt inte kan säkerställa 
kunskapsinhämtning.  

VÄRDEGRUND 
 
N tolkar värdegrund som den gemensamma uppsättning av värdebaserade eller normativa 
spelregler som skolväsendet har att följa. Det gäller både kommunala och fristående skolor. 
Dessa regler konkretiseras bland annat i A:s likabehandlingsplan som revideras varje år och 
som såväl huvudkontor som elever, föräldrar och lärare skall känna till och skapa gemensamt.  
Värdegrund handlar enligt A om systematiskt processarbete som skall vara framåtskridande. 
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Det hela avspeglas också i skolans kvalitetsredovisning. A utgår ifrån den värdegrund som 
uttrycks i Lpf 94. Det åligger rektor att göra den mer angriplig och försöka gestalta den på 
olika sätt. N tycker att värdegrunden, såsom den formuleras i Lpf 94, kunde ha formulerats 
kortare ”så att folk inte blir så förvirrade”. Vidare menar N att samhället är inne i skolan, 
därför är värdegrund en ständigt aktuell fråga. N uttrycker att värdegrund är ”en superviktig 
fråga” – utan en adekvat modern och humanistisk värdegrund anser N att vi inte skall bedriva 
skola i Sverige.  

ÖVRIGT  
 
N är ansvarig för att rekrytera rektorer till kedjans skolor. Eftersom A är i ett 
expanderingsskede säger N att rekryteringsprocessen är lång. N menar att det beror på att 
man i många fall rekryterar rektorer till skolor som ännu inte har startat sin verksamhet. A 
använder sig inte av rekryteringsfirmor, utan annonserar på traditionellt sätt. Platsannonsen 
uttrycker att man söker människor som vill arbeta i en ny och modern organisation. A söker 
efter ”skolinnovatörer”, det vill säga, individer som kan utveckla skolan. A:s interna 
anställningskommitté kallar de kandidater som är intressanta för uppdraget till korta 
intervjuer, där de får tillfälle att presentera sig ordentligt in persona. De som går vidare till 
nästa urval kallas sedan till djupintervju och genomgår då också två perceptionstester. Vidare 
är det önskvärt att individen passar in i rektorsgruppen, men hänsyn tas också till jämlik 
köns- och etnicitetsfördelning. 
 
Skolorna som ingår i A präglas av något som N kallar ”vardagsledarskap”, vilket innebär dels 
att rektor är synlig på skolan, dels en ständig kontakt med huvudkontoret och andra rektorer i 
samma koncern, dels en tät kontakt med elevråd och skyddsombud. På regelbunden basis 
besöker A:s skolbesöksorganisation alla skolor som ingår i A. Vid sådana besök tillbringar 
skolbesöksorganisationen en hel dag på varje skola och bland annat är lunchen tillsammans 
elevrådets ordförande och skolans skyddsombud en viktig del av besöket. Detta för att 
tydliggöra sambandet och samverkan mellan de olika enheterna.  
 

6 ANALYS 
 
I detta kapitel analyserar vi studiens resultat utifrån studiens forskningsfrågor och 
teoriavsnitt. Analysen redovisas enligt rubrikerna yrkes- och utbildningsmässig bakgrund, 
personliga egenskaper, pedagogisk insikt och värdegrund.   

YRKES- OCH UTBILDNINGSMÄSSIG BAKGRUND 
 
Vi kan konstatera att majoriteten av respondenterna har en gedigen yrkesbakgrund som ofta 
bottnar i skolvärlden. Många har haft flera tidigare befattningar inom skolväsendet, allt ifrån 
bibliotekarie till biträdande rektor och fackligt ombud. De största grupperna av tidigare yrken 
är lärare, biträdande rektor/rektor och studievägledare (SYO). Dessutom har många varit 
verksamma inom näringslivet exempelvis i ledande positioner som VD och/eller egen 
företagare vilket kan vittna om entreprenörsanda och drivkraft. Andra yrken som uppges ha 
gett viktiga erfarenheter för den nuvarande befattningen är exempelvis speditör, författare, 
sjöman, säljare samt mäklare. Det skulle vara intressant att veta vad i dessa yrken som har 
gett viktiga erfarenheter. Det behöver inte vara yrkeskategorin i sig, utan kanske snarare 
situationer som uppstått i det ämbete respondenten tidigare haft. Informanten poängterar att 
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en dubbelkompetens i form av erfarenhet från både skola och näringsliv är meriterande för en 
rektorsroll. Exempelvis säger informanten: 
 

att både ha en pedagogisk kompetens och att ha vart ute i [näringslivet förf. anm.] 
och vart företagsledare till exempel det är inte nån dålig [...] kombination 

 
Kanske kan det faktum att fristående skolor befinner sig på en konkurrensutsatt marknad vara 
en av anledningarna till att den ”dubbla kompetensen” lyfts fram i så stor utsträckning. 
Vidare uttryckte informanten att rektorsyrket är ett av de svåraste arbeten man kan ha. I 
menar också att:  
 

det det är ju inget [rektorsuppdraget förf. anm.] man får när man precis har lämnat 
högskolan och man har rätt utbildning men man har ingen erfarenhet, det går 
inte alltså [...] det är för belastande [...] det är ett tungt uppdrag  

 
Detta påstående kan vägas mot det faktum att den yngsta respondenten är född så sent som 
1981. Den äldsta respondenten i undersökningen är född i mitten av 1940-talet och den 
största delen är födda under 1960-talet. Det är ett stort åldersspann och det skulle kunna tyda 
på att de yngsta respondenterna i urvalet har kombinerat studier och yrkeskarriär under 
samma tidsperiod.  
 
I stort sett alla respondenter i enkätundersökningen har en universitetsutbildning, många har 
dessutom flera examina och på flera nivåer. Överlag är respondenterna välutbildade och 
verkar ha haft ett intresse för kontinuerlig kunskapsutveckling. Enkätsvaren speglar att 
respondenternas utbildning ofta rymmer både bredd och djup. Av enkätsvaren att döma, det 
vill säga vid vilken tidpunkt respondenterna har tagit sina examina och vilka ämnen de har 
studerat, får vi intryck av att de inte har valt utbildning i syfte att senare i livet arbeta som 
rektor. Det kan tolkas som att rektorsuppdraget är ett karriärssteg, eller ett uppdrag 
vederbörande får efter lång tids erfarenhet av andra yrken, och inte en karriär i sig. Val av 
utbildning verkar alltså inte ha varit strategiskt för den nuvarande befattningen. Vid en analys 
av respondenternas studiers ämnesinriktning visar svaren att de flesta har en lärarexamen i 
något SO-ämne eller språk, eller matematik/NO. Andra vanliga ämnesinriktningar är 
pedagogik och olika humanistiska ämnen. I intervjun klargör informanten att vilken 
inriktning någons utbildning har är sekundärt, det primära är att personen i fråga har en 
högskoleutbildning och därmed har visat att denne är kapabel att ta in, processa och på ett 
självständigt sätt presentera stora mängder information. Informanten säger dessutom:  

 
jag vill poängtera det att det kan vara en bred register av olika 
högskoleutbildningar som kan kvalificera till att bli rektor 

 
Intressant i sammanhanget är att informanten inte uttrycker något speciellt önskemål om en 
högskoleutbildning inom det pedagogiska området. Dock kan man anta att denna 
pedagogiska utbildning i mångt och mycket motsvaras av den statliga rektorsutbildningen 
(RUT). Det är inte ett formellt krav att ha genomgått RUT vid tillträdet, istället är det vanligt 
att den nytillträdda rektorn genomgår RUT parallellt med arbetet under en tid. RUT är med 
andra ord en utbildning som kompletterar andra erfarenheter i form av utbildning och 
erfarenhet och kopplas till skolledarens vardag. En genomgången rektorsutbildning väljer vi 
därför att tolka som något som kompletterar den pedagogiska insikten, inte något som väcker 
den. Informanten uttrycker det på följande sätt:  
 

det är så att man får tjänsten och så parallellt med det så söker man in på 
rektorsutbildningen det är väldigt svårt att komma in på den statliga 
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rektorsutbildningen om inte man har en tjänst som rektor [...] alltså [...] det 
finns ju större behov än det finns platser 

 
Vad kan det då vara som driver en person att söka en rektorstjänst vid en fristående 
gymnasieskola? Några av respondenterna har angett att ett av skälen var att de ville göra 
karriär. De allra flesta har dock svarat att de antingen blev rekommenderade att söka tjänsten 
eller att de såg möjligheter att få utlopp för sin kreativitet och sina idéer om hur en skola 
skall vara. Andra vanliga skäl var att man ville ha nya utmaningar och/eller att man vill 
arbeta i en dynamisk organisation. Flera av respondenterna har själva varit med och startat 
skolan. De erfarenheter som en lärarbakgrund ger kan medföra både för- och nackdelar i 
uppdraget som rektor. Att ha arbetat lärare gör kanske att man glömmer bort 
ledningsperspektivet/helhetsperspektivet. En respondent säger:   

 
Om man ska bli skolledare är det viktigt att man inte har valt bort från något (t.ex. 
läraruppdraget), utan har valt till något. Att se det goda hos varje människa istället för 
att leta fel. Att dessutom vara synlig och ge positiv feedback så att både elever och 
personal känner sig sedda är oerhört viktigt. Slutligen en positiv inställning och ett 
glatt humör, gör vardagen på en skola så mycket bättre. Att vara tillfreds med sig själv 
är alltid en bra grund om du ska orka att vara ledare. 
 

Skollagen säger att för ledning av utbildning vid en skola skall det finnas en rektor som 
genom utbildning och erfarenhet skall ha förvärvat pedagogisk insikt.76 Olsson menar att 
pedagogisk insikt kan innebära pedagogisk utbildning som till exempel lärarutbildningen.77 
Hur dessa krav uttrycks av arbetsgivaren varierar. Platsannonser kan vara ett sätt att få 
information om vad arbetsgivaren önskar att den som söker har för motiv att söka tjänsten. 
Det skulle i det här fallet kunna tolkas som att trots att skollagen uttrycker ett krav på att den 
sökande skall ha förvärvat pedagogisk insikt genom erfarenhet och utbildning, formuleras det 
inte explicit. Kravet på hur pedagogisk insikt förvärvats skrivs istället ofta fram i termer av 
önskemål om särskilda egenskaper eller formella krav på utbildning eller erfarenhet. Som ett 
exempel på detta säger informanten:  
 

Den [platsannonsen förf. anm.] uttrycker att [...] vi vill ha [...] folk som vill jobba i 
en [...] rätt ny och tycker vi modern organisation. Den uttrycker att vi vill ha 
skolinnovatörer alltså folk som vill utveckla skolan [...] mycket tryck på att 
det är ett ansvarsfullt och hårt arbete. Och det är det man ska vilja [...] 
utvecklingsambitionen och kravet från vår sida det är alltså allvarligt menat 
 

 

PERSONLIGA EGENSKAPER 
 
Bland svarsalternativen på frågan om vilka personliga egenskaper respondenterna anser vara 
viktiga för en rektor återfinns såväl ”mjuka” som ”hårda” egenskaper. De som vi har valt att 
betrakta som mjuka är sådana som har en informell karaktär såsom empati och humor. De 
hårda egenskaperna anser vi vara de som utmärker en individs förmåga att driva en 
verksamhet såsom: ett mål- och resultatinriktat arbetssätt, ett strukturerat arbetssätt och att 
vederbörande är ordningsam. Det alternativ som flest respondenter har valt är att de har ett 
mål- och resultatinriktat arbetssätt. Sammantaget är det dock de så kallade mjuka 
egenskaperna som dominerar. När vi formulerade ovan nämnda svarskategori hade vi skolans 

                                                 
76 Riksdagens hemsida, (utan år): Svensk författningssamling: Skollagen (besökt 2008-01-06) 
<http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1996:1206>  
77 Olsson, 1993:17 
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ekonomiska verksamhet i åtanke. Eftersom skolan är en unik verksamhet på många sätt, inte 
minst relation till i hur begreppet värdegrund tolkas, skulle denna svarskategori för 
respondenten lika gärna kunna åsyfta de mål som återfinns i Lpf 94. Om detta vet vi intet, men 
tanken kvarstår. I fallande ordning följer svarskategorierna: demokratiskt arbetssätt, humor, 
empati och lyhördhet. Personligt mod är också en kategori som många har angivit. Vid 
intervjun anger informanten att personligt mod, vid sidan av de som informanten uttrycker 
som mer traditionella som att vara ordningsam, är den kanske viktigaste personliga 
egenskapen för en rektor. Personligt mod kan omfatta allt ifrån att ha mod att driva igenom de 
grundtankar som finns på den aktuella skolan till att ha mod att hantera konflikter som till 
exempel att våga anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att en elev far illa. Vilka övriga 
personliga egenskaper som är viktiga sammanfattas i citatet:  
 

... det finns vissa personliga egenskaper man inte kan leva utan som rektor [...] och [...] 
en sån egenskap är personlig värme det låter lite flummigt att säga det men det menar 
jag verkligen alltså [...] med tanke på hur mycket människor som rör sig i en skola [...] 
en ledare som inte har personlig värme och kan hitta den i sig själv och dela ut den [...] 
ska inte ha ett sånt jobb [...] sen krävs det mycket glädje [...] och entusiasm [...] och 
framförallt att man kan hitta glädjen i att andra lyckas... 

 

PEDAGOGISK INSIKT 
 
Det faktum att samtliga av respondenterna har besvarat frågan kan tolkas som att pedagogisk 
insikt är ett angeläget begrepp. Några svarar också uttryckligen att de tycker att begreppet är 
viktigt. Vissa av svaren handlar inte om hur vederbörande tolkar begreppet, utan hur de arbetar 
med det, varför dessa svar inte vägs in i analysen. Trots att pedagogisk insikt uppenbarligen är 
ett mångtydigt begrepp, finns det i enkätsvaren flera gemensamma referenspunkter. Utifrån 
dessa har vi samlat enkätsvaren i sex kategorier. Dessa speglar både konkreta uppfattningar 
om till exempel särskilda arbetsmetoder såväl som reflektioner på en metanivå. En del av 
respondenterna tolkar begreppet ur ett ledarperspektiv. I det ligger att hela verksamheten 
måste genomsyras av den pedagogiska insikten. Hur vederbörande som rektor kan skapa goda 
lärmiljöer utifrån detta är konkretionen av begreppet. Andra respondenter tycks betrakta det 
hela ur ett undervisningsperspektiv, det vill säga i mötet mellan lärare och elev. Vissa menar 
att pedagogisk insikt för en rektor handlar om konsten att konkretisera styrdokument i det 
vardagliga arbetet. Några tolkar pedagogisk insikt som att det handlar om att förstå att 
lärandets villkor förändras med ett föränderligt samhälle. Slutligen anser någon att begreppet 
handlar om hur det abstrakta och det konkreta förenas.  
 
Det som de flesta tycks vara överens om är att pedagogisk insikt innebär en förmåga att 
anpassa kunskapsförmedling till individuella förutsättningar, vilket också utgör den första 
kategorin, som vi kallar individanpassning. Exempel på hur detta kan uttryckas är:  
 

 
Att jag måste kunna säga/förmedla samma sak på många olika vis utan att innehållet 
går förlorat 
 
Att jag som rektor måste kunna analysera samband mellan undervisningsmönster och 
utvecklingen av olika förmågor hos eleverna, samt kunna analysera samband mellan 
pedagogisk inriktning och utformningen av skolans organisation 
 
förmåga att möta varje elev, enskilt och i grupp med ett medvetet och varierat 
arbetssätt och utifrån individuella förutsättningar 
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Den andra kategorin som vi har valt att kalla konkretisering av styrdokument, innebär att man 
tolkar pedagogisk insikt som en förmåga att förstå, uttyda och konkretisera styrdokumentet. 
Det handlar alltså om att implementera läroplanens mål i undervisning och skolverksamhet. 
Respondenterna har bland annat svarat så här: 
 

Pedagogiskt tänkande ska genomsyra hela skolans verksamhet allt ifrån lektionernas 
innehåll, schemaläggning, poängplaner/verksamhet, rekrytering av medarbetare till 
bemötande av elever 
 
insikt/kännedom om läroplaner, kursmål, elevernas sätt att ta till sig kunskap. 
Kännedom om elevers svårigheter. Lyhördhet för lärarnas situation, problem och 
behov   
 

Den tredje kategorin, som vi har döpt till lärprocesser, innebär att pedagogisk insikt kan tolkas 
som att ha en fördjupad förståelse för människors lärprocesser. Med det menar vi inte 
förmågan att kunna anpassa undervisningen till varje enskild individ och situation, utan att ha 
teoretisk kunskap och förförståelse om på vilket sätt lärande sker. Två av respondenterna 
uttrycker det på följande sätt:  

 
Veta hur, när och var inlärning sker, vara förtrogen med elevers utveckling och möta 
dem där de är 

 
Att möta människor där de är och utifrån var och en handleda att nå de olika mål vi 
har i verksamheten 

 
I den fjärde kategorin, föränderligt samhälle, placerar vi citat som enligt oss uttrycker en syn 
på pedagogisk insikt som en förmåga att förstå att lärandets villkor förändras beroende på 
kontext. Det kan spegla en kunskapssyn som handlar om att dels anpassa lärsituationen till de 
nya redskap samhället kan medföra (exempelvis IT), dels att acceptera att pedagoger/lärare 
och samhällsutveckling är avhängiga varandra. Ett par citat belyser detta:  
 

Jag ser inte eleverna som ’tomma tunnor’ de har erfarenheter och drömmar med sig till 
oss som de skall förvalta och utveckla tillsammans med sina kamrater och lärare 
 
Nyfiken inställning till de vägar som lärandet kan ta sig beroende på vilken individ 
lärandet fokuserar och en vilja att som ledare lära av detta. Förståelse för att lärandet 
äger rum överallt om man vill och ingenstans om man inte förvaltar första meningens 
innehåll rätt 
 
Att förstå att lärandets villkor förändras i ett föränderligt samhälle 

 
Förmågan att kombinera förhållningssätt (kunskapssyn) och arbetssätt (arbetsmetod) är den 
tolkning som utgör den femte kategorin, som vi har valt att kalla kunskapssyn och 
arbetsmetod. Detta statuerar exempel på de mer abstrakta tolkningarna av vad pedagogisk 
insikt är. Med ”förhållningssätt – kunskapssyn” avser vi till exempel en medvetet vald form av 
pedagogik, och med ”arbetssätt – arbetsmetod”, de redskap som olika former av pedagogik 
ofta medför. Exempel på kunskapssyn kan vara vikten arbetsplatsförlagd utbildning, eller att 
skolan har en särskild profil såsom Waldorfpedagogik. Några av respondenterna formulerar 
det enligt följande:  
 

kunskap om pedagogik och om hur olika pedagogiska inriktningar påverkar utbildning 
och kunskapsförmedling 
 
Vara väl bevandrad i skolformen man arbetar i och ha goda kunskaper om den 
verksamhet man bedriver 

 



SUNDKVIST & CRUZ 

 - 35 - 

Den sista kategorin, som vi kallar ledarperspektiv, fokuserar ledarens perspektiv och handlar 
om att tolka pedagogisk insikt som en förmåga att ur ett ledarperspektiv ha en förståelse för 
mötet mellan lärare och elev och utifrån det skapa goda lärmiljöer. Det speglar att 
respondenten har ett helhetsperspektiv på skolan som verksamhet, och inte enbart på lärandet. 
Det kan tolkas som att respondenten betraktar sig själv som ledare, och är den som ledsagar de 
som använder pedagogiska redskap i sin vardag och skapar en miljö där lärandet kan utvecklas 
på ett så fruktbart sätt som möjligt. Några av respondenterna uttrycker det på detta sätt:  
 

Att vara så väl förtrogen med det pedagogiska arbetet att man ur ett 
ledningsperspektiv kan understödja och skapa goda förutsättningar för det och för 
den pedagogiska utvecklingen. Detta förutsätter även en viss egen pedagogisk 
förmåga och erfarenhet även om det inte med nödvändighet behöver vara en 
lärarutbildning och/eller lärargärning inom just den skolform man leder 
 
vara förtrolig med ämnet. Detta måste dock inte rektor alltid vara bäst på, man kan 
låta en lärare driva viktiga frågor inom pedagogiken (delegera) 

 
Att förstå rollfördelningen i det pedagogiska ledarskapet. Idealsituationen vore att 
man kan fungera för lärare som handledare såväl som samtalspartner och rådgivare i 
pedagogiska frågor 

 
Sammantaget ger respondenterna komplexa svar, där svarets olika delar skulle kunna passa in 
under flera av de kategorier som vi har ställt upp. Det kan tolkas som att respondenterna bär 
med sig flera tolkningar – både på en metanivå och på en konkret nivå. Begreppet tycks alltså 
röra sig inom ett brett spektrum för var och en, där olika tolkningar överlappar varandra. Varje 
respondent har en mångfacetterad uppfattning. I intervjun menar informanten att begreppet 
pedagogisk insikt är komplext och svårtolkat, men väljer ändå att definiera det hela som en 
fusion av formell och reell erfarenhet. Informanten menar att det inte är en absolut term, det 
vill säga, något man har eller inte har. Den som besitter pedagogisk insikt gör det i större eller 
mindre utsträckning. En sådan individ är enligt informanten en person som har förståelse för 
hur kunskapsinhämtning ser ut och kan förvalta det på ett bra sätt. Informanten har, i likhet 
med respondenterna, en sammansatt bild och uttrycker att:  
 

det rektorns uppdrag är det är [...] den som ska driva pedagogisk utbildning och som 
kan säkerställa att kunskapsinhämtning sker [...] och att denna följs upp [...] han 
eller hon har enligt mina begrepp pedagogisk insikt [...] eller [...] det är omöjligt att 
göra det om inte man har det 

 
I likhet med det som uttrycks i studiens teoridel skulle pedagogisk insikt kunna betraktas som 
att en individ har kunskap om och förståelse för pedagogiska processer och utifrån detta anses 
vara pedagogiskt kompetent. I teoridelen framhålls också att det är viktigt att skilja på kunskap 
och färdigheter. Olsson säger att eftersom skolan är en unik arbetsplats måste man som 
skolledare förstå hur skolan fungerar och respektera lärarens yrkesroll.78 För rektorer och andra 
skolledare blir detta aktuellt, i synnerhet om man tolkar pedagogisk insikt ut ett 
ledarperspektiv. De behöver alltså inte själva besitta pedagogiska färdigheter men de måste ha 
kunskap om pedagogiska processer och utifrån det skapa en arbetsmiljö som främjar lärande.  
  

VÄRDEGRUND 
 
Hur begreppet värdegrund tolkas är uppenbarligen en laddad fråga. Till skillnad från hur 
respondenterna tolkar begreppet pedagogisk insikt verkar respondenterna ha en klarare bild för 

                                                 
78 Olsson, 1993:17 
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sig vad värdegrund innebär och/eller hur man tolkar det på vederbörandes arbetsplats. Svaren 
är kortare och mer koncisa och som läsare kan man tycka sig förstå att begreppets innebörd 
processats. Några anser att värdegrund utgörs av en samling självklarheter medan andra har ett 
mer kritiskt förhållningssätt. Det speglas också i att en del talar om värdegrund medan andra 
talar om värdegrunden i bestämd form. Att tala om värdegrunden i bestämd betydelse 
signalerar att begreppet är känt.79 Ett sätt att hantera de omfångsrika enkätsvaren har varit att i 
likhet med föregående fråga organisera dem i olika kategorier. Även om alla svar är 
detaljerade och genomtänkta så tenderar några av svaren att handla om hur man arbetar med 
värdegrund och inte hur det tolkas, varför dessa svar redovisas som interna bortfall och inte 
vägs in i analysen. Många anser att värdegrund står för kollektiva värderingar och 
måluppfyllelse. Samtliga respondenter verkar dock vara överens om att värdegrund är en 
gemensam uppfattning om hur man skall förhålla sig till andra människor. Några av 
respondenterna verkar anse att det är de mål som formuleras i läroplanen som utgör 
värdegrunden, andra verkar snarare ha inspirerats av styrdokumenten och själva utvecklat ett 
förhållningssätt. Bland de som har gjort det är det några som uttryckligen säger att såväl elever 
och föräldrar som lärare och annan skolpersonal tillsammans formulerar vad värdegrund är 
och hur det skall efterlevas. I den första svarskategorin, som vi har valt att kalla passivt 
förhållningssätt, samlas svar där värdegrund tolkas som kollektiva värderingar och 
måluppfyllelse. Exempel på detta är:  
 

Vad företaget/skolan inkl samhällets lagar o förordningar och dess personal står för 
 
Är den gemensamma bas av värderingar som ska genomsyra skolan - alltifrån 
ordningsregler till demokratiska, etiska, moraliska etc. ställningstaganden.  
 
Det sätt som vi vill att skolan ska arbeta på i relation med skolverkets regler och 
normer.   
 
En idealiserad värdegrund i den meningen att den innehåller en rad, på förhand 
definierade, värderingar som syftar till de demokratiska målen för skolan. 

 
Kategori nummer två, som vi har benämnt likabehandling, omfattar svar som tolkar 
värdegrund som ett demokratiskt synsätt och likabehandling. De svar som placerats i denna 
kategori tar fasta på just ordet demokrati och låter det fungera som ett paraplybegrepp för 
värdena i värdegrund. Likabehandling innebär att alla skall ha lika rätt att komma till tals och 
allas åsikter skall värderas lika, vilket skulle kunna tolkas som att likabehandling är en 
förutsättning för demokrati. Av den anledningen har vi valt att kategorisera dessa begrepp 
tillsammans. Några röster:  
 

Värdegrund är de övergripande förhållningssätt som ska finnas med hela tiden. Allas 
rätt till att känna sig trygga, likabehandling, nolltolerans av mobbning, demokratiska 
arbetssätt är några exempel. 
 
de värderingar som svensk skola vilar på: demokrati, allas lika värde, jämställdhet, 
solidaritet, individens frihet och integritet, och allas ansvar för att vi inom skolan ska 
leva upp till den 
 
 
De grundläggande värderingar som både jag som chef och människa står för till de 
basala värden som skolan, samhället står för i sin syn på jämlikhet, demokrati, respekt. 
 
Läroplanens värdegrund som lutar sig på begreppet demokrati med all dess innebörd. 
 

Att värna om individens frihet, integritet och okränkbarhet är en tolkning som delas av 
många. Därför utgör det den tredje kategorin, vilken vi har döpt till frihet och integritet. Man 
                                                 
79 Dahl, Ö. (1982) Grammatik. s.29. 
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kan tycka att dessa svar skulle kunna rymmas i kategori två, men många av respondenterna 
har lyft fram ovanstående ord utan att nämna dem i samband med demokrati. Här verkar 
värdegrund i stället tolkas som individens möjligheter att nå sina drömmars mål är fullt 
genomförbara, förutsatt att ovanstående värden är tillgodosedda. Teoretiskt sett finns det inga 
gränser för att få den utbildning eller lära sig det yrke man drömmer om. Ur det här 
tolkningsperspektivet handlar värdegrund om att se varje individ och stödja denna i dennas 
val. Några exempel på ett sådant synsätt är:  
 

Allas rätt att bli hörda och sedda. Individens frihet är okränkbar så 
länge som användandet av den friheten inte kränker andra. 
 
En demokratisk syn på elever och kollegor. Allas rätt till utveckling och möjlighet att 
bli trygga individer. 
 
Rätten till likabehandling oavsett kön, etnicitet, handikapp, religion etc. Rätten till 
integritet. 

 
Den fjärde kategorin, som vi kallar aktivt förhållningssätt, präglas av svar som speglar en 
uppfattning om att värdegrund är en gemensam övertygelse/överenskommelse om hur 
människor skall agera gentemot varandra. Vi poängterar att svar i den här kategorin präglas 
av ett mer självständigt förhållningssätt till hur värdegrund skall utformas och vilka som skall 
vara med och göra det. Man tycks ha inspirerats av styrdokumenten och utifrån dem 
diskuterat hur man vill arbeta med dessa värden på den enskilda skolan. Givet skolans profil 
kanske värdena i värdegrund måste anpassas för att man skall kunna se hur man kan omsätta 
dem i den verklighet som råder. Det är alltså ett mer aktivt ställningstagande till begreppet 
värdegrund. Några citat som belyser detta är:  
 

Skolans plattform! Vår värdegrund är framtagen i ett stort arbete där alla föräldrar 
elever och studenter på skolan tillsammans med personalen (ca 300 personer) bestämt 
vad vår värdegrund är. Den bygger på 4 ord Respekt Ansvar Trygghet och Gemenskap. 
 
Eleverna skall känna sig trygga i skolan, alla skall vara delaktiga i processen. Vi 
arbetar mycket med Ansvarstagande-Likvärdighet-Egenvärde-Jämställdhet m.m. 
 
En gemensam plattform av värden och övertygelser som människor delar och lever genom. 

 
Den sista kategorin, som vi kallar kritiskt och aktivt förhållningssätt, är intressant eftersom 
den inte bara har ett självständigt utan också ett mer kritiskt förhållningssätt till begreppet 
värdegrund. De svar som har placerats i denna kategori visar en tolkning av värdegrund som 
en ständigt pågående process och ett ifrågasättande ställningstagande till grundläggande 
värdefrågor. Det indikerar att värdegrund är något föränderligt och som måste anpassas 
beroende på kontext. Citaten lyder:  
 

Varför har vi valt en kristen värdegrund istället för tex en filosofisk? Och om vi valde 
en filosofisk har vi också gjort ett val. Kan man göra det? Knappast. Ett öppet och 
förutsättningslöst förhållningssätt, som möjliggör kritiskt tänkande kring 
grundläggande värdefrågor, är det enda rimliga. Vi bör tänka i termerna överlappande 
samförstånd i praktiska frågor som rimliga ordningsregler eller arbetsformer. 

 
Fullkomliga självklarheter och oomtvistliga värden som ska visas i handling mer än 
diskuteras kravlöst. 
 
Gemensam tankeplattform vilken ofta benämns förståelsehorisont. Intressant 
diskussion när värdegrunder krockar och vad som då uppstår: konflikt eller utveckling 
eller annat? 
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Informanten vidhåller att värdegrund är ett av de viktigaste begreppen att förhålla sig till 
inom skolväsendet. Rektors ansvar är därför att göra värdegrunden mer angriplig och gestalta 
den. De värdegrundsmål som uttrycks i Lpf 94 anser dock informanten vara tämligen oklara 
och lämna mycket uttryck för tolkning. Detta kommer också till uttryck genom en av 
respondenterna som säger att:  
 

Vad jag prioriterar ur de ca 500 målen i LPO som viktigast för min verksamhet för att 
fostra elever och personal på ett värdigt sätt. 

 
Vill man vara lite djärv så kan man nästan ana en smula ironi i ovanstående citat. 
Informanten menar att det i Sverige inte är valfritt att arbeta utifrån värdegrund. All 
skolverksamhet måste tolka värdegrunden utifrån sina villkor, vilket enligt informanten kan 
vara svårt då informanten anser att målformuleringarna stundtals är så abstrakta att folk helt 
enkelt blir förvirrade. Alla skolor skall enligt lag utarbeta en likabehandlingsplan som 
säkerställer att man håller sig till den värdegrund som finns. På A revideras 
likabehandlingsplanen varje år av alla som också ska känna till den, nämligen elever, 
föräldrar, lärare och skolledning.  Detta belyses kanske bäst med citatet: 
 

Det är ju en superviktig fråga alltså [...] utan en adekvat modern och humanistisk 
värdegrund ska vi inte bedriva skola i Sverige [...] för vår del så är det också väldigt 
viktigt [...] att budskapet är klart vilka elever vi vill ha på våra skolor alltså det ska 
vara en skola för alla vi vill ha dom tjocka och dom tunga och dom rödhåriga och dom 
alla färger på och [...] alla storlekar alla tjocklekar och alla dom duktigaste elever som 
bara stryker igenom systemet och vi vill ha dom här som är begåvade men ändå dom är 
lite halvslöa och så vill vi ha dom här som verkligen måste ha hjälp för att ta sej 
igenom gymnasiet [...] det ska vara en skola för alla  [...] och jag brukar säga det menar 
vi också.  

 
Således kan vi konstatera att värdegrund är ett basalt uttryck för skolans verksamhet som kan 
vara svårt att omsätta i handling. Det svåra ligger enligt respondenter och informant inte i att 
skapa en värdegrund, utan i att låta den genomsyra hela verksamheten och agera utifrån den i 
alla situationer. Modigh & Zackari menar att värden måste vägas mot normer, och normer 
måste i sin tur vägas mot regler. Det är en sak att enas om ett förhållningssätt och ett antal 
normer, men en helt annan sak att agera utifrån dem när andra regler styr, såsom grupptryck 
och maktspel. Vidare menar Modigh & Zackari att skillnaden mellan regler och normer är att 
regler fungerar som rättesnören medan normer är kopplat till moral och hur man bör agera i 
en viss situation. Normer kan därför enligt ovanstående författare konkretiseras i regler som 
en slags garanti för att normerna efterlevs.80 Det skulle alltså kunna överföras till när rektor 
och skolans personal tillsammans med elever och föräldrar formulerar vad värdegrund 
betyder för dem – det är alltså på det sättet de skapar rättesnören av normerna. Andersson 
menar att det kritiska tänkandet är demokratins medel och att styrdokumenten betonar vikten 
av att arbeta med källkritikens verktyg såsom att ha ett mer allmänt ifrågasättande 
förhållningssätt.81 Både respondenter och informanten lyfter fram dels demokrati, dels det 
kritiska tänkandet som en viktig del av värdegrund. 
 

7 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 
I detta avsnitt för vi en sammanfattande diskussion om studiens resultat och frågor som har 
uppkommit under studiens gång. Det gäller till exempel frågor som skulle vara intressanta att 
                                                 
80 Modigh & Zackari, 2002:36-37 
81 Andersson, 2000:186 
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utforska vidare såsom vad ett behörighetskrav på rektorer skulle kunna omfatta och hur 
rektorsrollen kan komma att förändras i framtiden.   
 
Hur skall säcken nu knytas ihop? Studien visar att olika individers yrkes- och 
utbildningsbakgrund spelar en avgörande roll för dels tilldelningen av en rektorstjänst, dels 
för vad begreppet pedagogisk insikt kan innefatta och hur det kan tolkas. Analysen visar att 
urvalet av rektorer och skolledarrekryteraren delar någon slags gemensam uppfattning av vad 
pedagogisk insikt innebär, men att denna uppfattning har många nyanser. Att uttrycka sig i 
termer av att ”som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogik 
insikt” tycks vara ett sätt att låta uttrycket pedagogisk insikt omfatta hela det spektra av yrkes- 
och utbildningserfarenheter i kombination med vissa personliga egenskaper. Begreppets 
[pedagogisk insikt] vaga formulering kan sägas vara ett resultat av formuleringsarenans 
aktörers vilja att tillgodose realiseringsarenans aktörers önskemål. Skollagens uttryck för 
detta är alltså ett sätt att utesluta den som inte har formell behörighet men att samtidigt lämna 
tolkningsutrymme för att göra individuella bedömningar. Det är följaktligen lika viktigt att 
”hitta rätt person” som att efterfråga eller ställa krav på en specifik utbildning och/eller 
yrkeserfarenhet. Som ett exempel på detta kan nämnas att informanten i studien inte uttrycker 
krav eller önskemål om en utbildning inom det pedagogiska området, dock säger informanten 
att en stor del av rektorerna inom den gymnasiekedja som informanten är verksam inom har 
lärarbakgrund. En övervägande del av respondenterna i enkätundersökningen har också 
lärarbakgrund. Sammantaget skulle man kunna betrakta lärarutbildning och lärarerfarenhet 
som ett av flera sätt att förvärva pedagogisk insikt. Den sista pusselbiten som gör pedagogisk 
insikt greppbart skulle enligt oss kunna vara de personliga egenskaper som respondenter och 
informant i studien menar är viktiga i arbetet som rektor. Någonting som har varit 
överraskande för oss är det faktum att så kallade mjuka personliga egenskaper ofta anges som 
de viktigaste personliga egenskaperna, exempelvis att ha humor och en förmåga till empati. 
Informanten nämner dessutom personligt mod som en av de viktigaste personliga 

egenskaperna i arbetet som rektor. Vad innebär det då 
att ha humor i detta sammanhang och varför verkar 
det vara så viktigt? Innebär humor att vara en skojig 
clown eller innebär det en förmåga till självdistans i 
den meningen att man på ett intellektuellt sätt skall 
kunna gå ut ur sig själv i en given situation och utifrån 
detta perspektiv iaktta sig själv och kunna le åt sig 
själv och sitt beteende? Det är frågor som vi inte får 
svar på i den här studien, men likväl är det något att 
fundera över. I figuren till vänster försöker vi gestalta 
hur vi uppfattar begreppet pedagogisk insikt utefter 
resultaten av denna studie.  
 
Figur 9 Visuell tolkning av begreppet pedagogisk 

             insikt. Sundkvist & Cruz 2008. 
 
Utbildning och erfarenhet är de formella krav som finns, men vi menar att för att besitta 
pedagogisk insikt krävs också en viss uppsättning personliga egenskaper. Där cirklarna i 
figuren smälter samman uppstår pedagogisk insikt. 
 
Vad har vi då lärt oss om värdegrund? Baserat på studiens resultat kan värdegrund uppfattas 
som en överenskommelse om en gemensam uppfattning om något. Inom skolväsendet kan 
det sammanfattas som det fundamentala tankeinnehållet i förhållningssättet till existentiella 
och ideologiska frågor. Både respondenter och informant bekräftar att värdegrund är något 
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man måste uppdatera och arbeta med kontinuerligt, till exempel kan det uppstå situationer 
eller händelser i tillvaron som ställer värdegrunden på sin spets vilket kan vidga begreppets 
innebörd och i förlängningen kräva att man måste omformulera värdegrunden och arbetet 
med denna på den enskilda skolan. Att arbeta med värdegrund kan också vara ett sätt att dra 
lärdom av tidigare händelser och kan därför få en preventiv funktion. Finns det då någon 
koppling mellan de fyra teman (yrkes- och utbildningsmässig bakgrund, personliga 
egenskaper, pedagogisk insikt och värdegrund) vi har ställt upp i studien? Det tre första 
hänger tydligt samman med varandra enligt resonemanget på föregående sida. Hur 
värdegrund i sin tur hänger ihop med detta är inte självklart. Det hänger nämligen inte ihop, 
istället anser vi att vi efter genomförandet av denna studie tycker oss förstå att det krävs 
någon form av pedagogisk insikt för att kunna ta till sig och arbeta med värdegrund. Att 
besitta pedagogisk insikt kan alltså sägas vara en förutsättning för att kunna arbeta med 
värdegrund på ett adekvat och relevant sätt. Figuren nedan är ett försök att tydliggöra hur vi 
resonerar.  
 
Figur 10 Författarnas uppfattning om sambandet mellan yrkes- och utbildningsmässig bakgrund, personliga 
egenskaper, pedagogisk insikt och värdegrund. Sundkvist & Cruz, 2008. 

 
 
 
Den cirkelfigur (återfinns som figur 9) som ryms i den kvadratfigur med pil, vars mittersta 
område visualiserar vad pedagogisk insikt är innebär för oss att pedagogisk insikt är en 
förutsättning för att kunna ta till sig och arbeta med värdegrund. Det finns en poäng med att 
pedagogisk insikt presenteras på grafiskt olika sätt, nämligen att den rektangulära figuren som 
benämns pedagogisk insikt består av den cirkelfigur som ryms i kvadratfiguren med samma 
namn. Den pedagogiska insikten, som är nödvändig i arbete som rektor, består alltså av en 
kombination av utbildning, erfarenhet och vissa personliga egenskaper.   
 
Ett spår som har framkommit i svaren, men inte analyserats i uppsatsen är en djupare 
diskussion om den statliga rektorsutbildningen (RUT). En respondent uttrycker det som 
följer: 
 

En för mig intressant fråga är vad vi rektorer tror är morgondagens 
kompetensbehov för skolledare/rektor, och om vi har den och om inte, hur får 
vi den. 
 

 
Även informanten uttrycker liknande tankar: 
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INSIKT 
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individer har svårt att komma in om de inte har en tjänst [...] det är först när vi 
anställer dom som dom kommer in [...] det är lite synd kan man tycka för [...] 
även i ett framtidsperspektiv det behövs verkligen utbildade rektorer  

 
Fredrik Reinfeldts debattartikel på DN Debatt i januari 2006 om ett behörighetskrav för 
rektorer kan kanske tolkas som ett uttryck för frustration över formuleringsarenans 
handikapp – nämligen att uttryck för formella krav och vissa önskemål måste formuleras vagt 
för att vara både allmängiltiga och kunna lämna utrymme för tolkning och individuell 
värdering (se inledning).82 Man kan fråga sig om huruvida ett behörighetskrav skulle kunna 
ringa in de delar som vi anser att pedagogisk insikt består i? Vi sätter oss inte emot ett 
behörighetskrav, men efter att ha genomfört denna studie ställer vi oss frågande till om och i 
så fall på vilket sätt en formell rektorsbehörighet då skulle kunna motsvara hela spektrat av 
utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper som framkommit i denna studie. Kanske 
skulle en diskussion om behörighetskrav för rektorer kunna utgöra underlag för en annan 
studie? 

 
 

                                                 
82 Reinfeldt, F. 2006 Dagens Nyheter: DN Debatt: Vi skärper skollagen och inför behörighetskrav för rektorer 
(besökt 2007-11-23) <http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=569&a=510629&previousRenderType=2>  
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BILAGA 1 [FÖLJEBREV TILL PILOTUNDERSÖKNING]

Till Dig som är rektor eller skolchef 

Vi är två studenter vid Pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet. Vårt 
examensarbete i pedagogik C handlar om att kartlägga utbildning och yrkeserfarenhet hos 
rektorer och skolchefer vid fristående gymnasieskolor. Som ett led i detta arbete genomför vi 
en enkätundersökning där vi ställer frågor om utbildnings- och yrkesbakgrund samt till viss 
del personliga egenskaper. Syftet med undersökningen är att ta reda på vilken yrkes- och 
utbildningsbakgrund som rektorer och skolchefer inom fristående gymnasieskolor har.  

I den samhälleliga debatten om fristående skolor har lärares utbildning och behörighet 
diskuterats mycket. Däremot har inte frågan om rektorer och skolchefers utbildning och 
yrkesbakgrund lyfts fram i samma utsträckning. Enligt skollagen1 får bara den anställas som 
rektor [eller skolchef] som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt. 
Vi är intresserade av hur uttrycket ”pedagogisk insikt” tolkas i praktiken.  

Mot denna bakgrund skickar vi ut en mindre enkät till Dig och andra rektorer och skolchefer 
vid två gymnasiekedjor i Sverige. Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, 
men det är viktigt för undersökningens kvalitet att så många av respondenterna som möjligt 
besvarar enkäten så utförligt som möjligt.  

Enkäten omfattar 22 frågor med öppna svarsalternativ och bör inte ta mer än en halvtimme i 
anspråk att besvara. Du besvarar enkäten genom att skriva Dina svar på dator direkt i 
dokumentet. Bifoga därefter dokumentet som en egen fil i ett mejl-svar till oss senast den 4 
december 2007.

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! 

Svaren kommer att databehandlas utan identitetsuppgifter. När undersökningen är slutförd 
kommer identitetsuppgifter såsom namn, mejl-adress etc. att förstöras. Ingen redovisning av 
svar kommer att ske per skola eller gymnasiekedja.  

Om Du har några problem med frågorna eller vill veta mer är Du välkommen att kontakta 
nedanstående personer.  

Trots att vi begär en del av Din tid i anspråk hoppas vi att Du vill hjälpa oss att genomföra 
undersökningen.  

Tack på förhand för Din medverkan! 

Uppsala, november 2007 

Fil. Stud. Sara Cruz                                               Fil. Stud. Annica Sundkvist 
Ansvarig för undersökningen                                 Ansvarig för undersökningen 
0731 – 50 54 45                                                    0709- 24 24 21 
sara.annica@gmail.com                                       sara.annica@gmail.com

1 Skollagen, förordning 2000:1107 

BILAGA 2 [PILOTUNDERSÖKNING]

Enkätundersökning till rektorer och skolchefer 

Den här enkäten syftar till att kartlägga bakgrund gällande utbildning och 
yrkeserfarenhet hos rektorer och skolchefer på fristående gymnasieskolor.

Du kommer att få besvara 22 frågor som rör Dig själv och Din utbildning och Dina 
yrkeserfarenheter. Du skriver Dina svar på dator direkt i de olika fälten. I en av 
frågorna finns olika svarsalternativ angivna. Vi ber Dig att markera Dina svar för just 
den frågan genom att markera det svar som passar Dig bäst med fetstil. Spara 
dokumentet och mejla tillbaka det hela som en bifogad fil.  

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Ingen redovisning av svar kommer att 
ske per skola. Dina svar är viktiga för oss! Vi vill framföra ett tack på förhand för 
att Du tar dig tid att medverka i vår undersökning. Vi behöver ha Ditt svar senast
den 4 december 2007!

Om Du har frågor är du välkommen att kontakta någon av nedanstående personer: 

Sara Cruz      Annica Sundkvist 
Ansvarig för undersökningen     Ansvarig för undersökningen 
0731 – 50 54 45                                    0709 – 24 24 21
sara.annica@gmail.com sara.annica@gmail.com

1. Vilket år är Du född? 

2. Ange Ditt kön:  

       3. Vilken befattning har Du idag?  

       4. Hur länge har Du haft den befattning som Du har idag? 

       5. Har Du haft andra befattningar på samma arbetsplats?

           Om ja, ange typ av befattning: 

       6. Har Du haft andra befattningar inom skolvärlden?

           Om ja, ange typ av befattning: 

7. Har Du tidigare erfarenhet av ledande positioner?

     Om ja, ange typ av ledande position:  

8. Ange övrig yrkeserfarenhet som är relevant för Din nuvarande befattning: 

9. Vilken utbildning har Du?  

     Markera alla alternativ som gäller Dig med fetstil:

Folkskola

Flickskola

Läroverk

Realskola

Folkskollärarseminarium 

Folkhögskola

Grundskola

Gymnasium 

Universitet/högskola

Annan:   



10. Har Du någon eftergymnasial examen?  

      Om nej, gå till fråga 13. 

      Om ja, ange vilken/vilka examina Du har:  

11. Vilken var Din huvudsakliga ämnesinriktning?  

12. Vilket år tog Du Din högsta examen?  

13. Har Du någon pedagogisk utbildning?  

      Om ja, ange namn på kurs eller utbildning samt utbildningsanordnare:  

14. Vad i Din samlade utbildning och/eller i Din samlade yrkeserfarenhet anser Du 
vara relevant för Din nuvarande befattning? 

15. Vilken/vilka personliga egenskaper uppfattar Du som viktiga för Din nuvarande 
befattning?  

16. Vilken/vilka av Dina tidigare yrkes- och/eller utbildningsmeriter åberopade Du när 
Du sökte Din nuvarande befattning?  

17. Vilken var den främsta anledningen till att Du sökte Din nuvarande befattning? 

18. Vilka krav/önskemål uppfattade Du att Din arbetsgivare uttryckte under 
rekryteringsprocessen för Din nuvarande befattning? 

19. Hur fick Du information om Din nuvarande befattning?  

20. Känner Du till den statliga rektorsutbildningen?  
Om nej, gå till fråga 22 

21. Har Du genomgått den statliga rektorsutbildningen?  
     Svara jakande om Du genomgår den just nu eller om Du vet att Du ska genomgå den: 

22. Har Du genomgått någon annan form av fortbildning på Din arbetsplats som är 
relevant för Din nuvarande befattning? Om ja, ange vilken: 

BILAGA 3 [FÖLJEBREV TILL ENKÄTUNDERSÖKNING]

Till Dig som är rektor eller skolchef 

Vi är två studenter vid Pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet. Vårt 
examensarbete i pedagogik C handlar om att kartlägga utbildning och yrkeserfarenhet hos 
rektorer och skolchefer vid fristående gymnasieskolor. Som ett led i detta arbete genomför vi 
en enkätundersökning där vi ställer frågor om utbildnings- och yrkesbakgrund samt till viss 
del personliga egenskaper. Syftet med undersökningen är att ta reda på vilken yrkes- och 
utbildningsbakgrund som rektorer och skolchefer inom fristående gymnasieskolor har.  

I den samhälleliga debatten om fristående skolor har lärares utbildning och behörighet 
diskuterats mycket. Däremot har inte frågan om rektorer och skolchefers utbildning och 
yrkesbakgrund lyfts fram i samma utsträckning. Enligt skollagen2 får bara den anställas som 
rektor [eller skolchef] som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt. 
Vi är intresserade av hur uttrycket ”pedagogisk insikt” tolkas i praktiken.  

Mot denna bakgrund skickar vi ut en mindre enkät till Dig och andra rektorer och skolchefer 
vid aktiva fristående gymnasieskolor i Sverige. Ditt deltagande i undersökningen är 
naturligtvis frivilligt, men det är viktigt för undersökningens kvalitet att så många av 
respondenterna som möjligt besvarar enkäten så utförligt som möjligt.  

Enkäten omfattar 23 frågor med öppna svarsalternativ och bör inte ta mer än en halvtimme i 
anspråk att besvara. Du besvarar enkäten genom att skriva Dina svar på dator direkt i 
dokumentet. Bifoga därefter dokumentet som en egen fil i ett mejl-svar till oss senast den 19 
december 2007.

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! 

Svaren kommer att databehandlas utan identitetsuppgifter. När undersökningen är slutförd 
kommer identitetsuppgifter såsom namn, mejl-adress etc. att förstöras. Ingen redovisning av 
svar kommer att ske per skola eller gymnasiekedja.  

Om Du har några problem med frågorna eller vill veta mer är Du välkommen att kontakta 
nedanstående personer.  

Trots att vi begär en del av Din tid i anspråk hoppas vi att Du vill hjälpa oss att genomföra 
undersökningen.  

Tack på förhand för Din medverkan! 

Uppsala, december 2007 

Fil. Stud. Sara Cruz                                               Fil. Stud. Annica Sundkvist 
Ansvarig för undersökningen                                 Ansvarig för undersökningen 
0731 – 50 54 45                                                    0709- 24 24 21 
sara.annica@gmail.com                                       sara.annica@gmail.com

2 Skollagen, förordning 2000:1107 



BILAGA 4 [ENKÄTUNDERSÖKNING]

Enkätundersökning till rektorer och skolchefer 

Den här enkäten syftar till att kartlägga bakgrund hos rektorer och skolchefer på 
fristående gymnasieskolor gällande utbildning och yrkeserfarenhet.

Du kommer att få besvara 23 frågor som rör Din utbildning och Dina 
yrkeserfarenheter. I de flesta frågor finns olika svarskategorier angivna. Vi ber Dig att 
markera Dina svar för respektive fråga genom att kryssa i det/de svarsalternativ som 
passar Dig bäst. Vänligen, spara dokumentet och e-posta tillbaka det hela som en 
bifogad fil.

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Svaren kommer inte att redovisas per 
skola. Dina svar är viktiga för oss! Vi vill framföra ett tack på förhand för att Du 
tar Dig tid att medverka i vår undersökning. Vi behöver ha Ditt svar senast den 19
december 2007!

Om Du har frågor är du välkommen att kontakta någon av nedanstående personer: 

Sara Cruz      Annica Sundkvist 
Ansvarig för undersökningen     Ansvarig för undersökningen 
0731 – 50 54 45                                    0709 – 24 24 21
sara.annica@gmail.com sara.annica@gmail.com

1. Vilket år är Du född?       

2. Ange Ditt kön: 

Man

Kvinna

3. Vilken befattning har Du idag? 

Biträdande rektor

Studierektor

Rektor/Skolchef

Annan, nämligen: 

4. Hur länge har Du haft den befattning som Du har idag?  

Mindre än 1 år  

1-2 år

3-5 år

6-8 år

9 år eller mer  

Annat, nämligen:       

5. Har Du haft andra befattningar på samma arbetsplats? 

Ja

Nej

Om ja, ange typ av sysselsättning:       

Har Du haft andra befattningar inom skolvärlden? 

Ja

Nej

Om ja, ange typ av sysselsättning:       

6. Har Du tidigare erfarenhet av chefsbefattningar?

Ja

Nej

Om ja, ange typ av sysselsättning och om det var i privat eller offentlig sektor

samt antal år:       

7. Vilka andra yrken har Du haft som har gett dig viktiga erfarenheter 
för Din nuvarande befattning?

Ange yrke samt antal år i detta yrke:       

8. Vilken utbildning/utbildningar har Du? Fyll i alla alternativ som 
gäller Dig

Folkskola eller motsvarande  

Realskola eller motsvarande  

Folkhögskola

Grundskola eller motsvarande  

Gymnasium eller motsvarande  

Universitet/högskola

Annan, nämligen:      

9. Har Du någon/några eftergymnasiala examina?

Ja

Nej

Om ja, ange vilken/vilka examina Du har:       

10. Vilken var Din huvudsakliga ämnesinriktning?

           

11. Vilket år tog Du Din/Dina högsta examina?

           

12. Har Du någon annan pedagogisk utbildning förutom det Du har 
angett tidigare och som Du anser är relevant för Din 
chefsbefattning?



13. Vilken/vilka personliga egenskaper menar Du att har som gör Dig 
lämpad för Din nuvarande befattning? Välj minst 3 och max 5 st.

Tålamod  

Empati  

Mod

Uthållighet

Lugn

Ordningssamhet

Lyhördhet

Driftighet  

Strukturerat arbetssätt

Stresstålighet  

Humor  

Demokratiskt arbetssätt  

Flexibilitet

Mål- och resultatinriktat arbetssätt

Andra, nämligen:       

14. Vilken/vilka var den/de främsta anledningen/anledningarna till att 
Du sökte Din nuvarande befattning? Välj minst 3 och max 5 st.

Jag var trött på mitt tidigare arbete.  

Jag blev rekommenderad/tillfrågad att söka tjänsten.

Jag ville ha nya utmaningar.  

Jag ville göra karriär.

Jag ville arbeta i en dynamisk organisation.  

Jag ville arbeta på en särskild ort.

Jag såg möjligheter att få utlopp för min kreativitet och mina idéer om hur en skola 
skall vara.  

Jag ville arbeta i en fristående skola.

Andra, nämligen:       

15. Vilka av Dina egenskaper, förmågor och erfarenheter uppfattade 
Du att Din arbetsgivare uttryckte under rekryteringsprocessen för 
Din nuvarande befattning?

Chefsegenskaper/ledaregenskaper

Erfarenhet av både skolvärlden och näringslivet  

Vilja att utveckla en verksamhet  

Förmåga att ta regi  

Mod

Driftighet   

Entrepenörsanda

Förmåga till strategisk planering  

Ansvarsfullhet

Inga

Andra, nämligen:       

16. Har Du genomgått den statliga rektorsutbildningen?

Ja

Nej

17. Genomgår Du just nu den statliga rektorsutbildningen?

Ja

Nej

18. Ska Du genomgå den statliga rektorsutbildningen?

Ja

Nej

19. Har Du på Din arbetsplats fått någon annan typ av fortbildning 
som Du anser har varit viktig för Din nuvarande befattning?

Ja

Nej

20. Vad anser Du att begreppet pedagogisk insikt innebär?

21.  Vad anser Du att begreppet värdegrund innebär?

                      

22. Är det något annat som Du tänker på, som Du tycker är viktigt för 
den här undersökningen?



BILAGA 5 [INTERVJUGUIDE]

Intervjuguide

1. Hur går rekryteringsprocessen till? Beskriv rekryteringsprocessen, från annons 
till tillsättning.  

2. Vad uttrycks i annonsen? 

3. Kan du beskriva hur din skola/kedja är organiserad? (vem ansvarar för vad 
etc.)?

4. Vi har sett att några rektorer ansvarar för mer än en skola, varför är det så? 
Kan det påverka undervisningens kvalitet?  

5. Vad anser du vara rektors roll på skolan? 

6. Vilka tycker du är de viktigaste personliga egenskaperna hos en rektor?

7. Vilken yrkes- och/eller utbildningsmässig kompetens värdesätter du hos en 
rektor?

8. Vad anser du vara rektors uppdrag?

9. Hur kan rektor skaffa sig den insikt som behövs för att klara uppdraget? 

10. Vad är det avgör vem som får uppdraget när det står mellan två likvärdiga 
kandidater?

11. Vad innebär begreppet pedagogisk insikt för dig?

12. Känner du till begreppet värdegrund?

13. Vad innebär begreppet värdegrund för dig? 

BILAGA 6 [SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTUNDERSÖKNING]

Fråga 1) 
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               Internt bortfall: 4 respondener 

Fråga 2) 

Könsfördelning
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Män: 19 st 
              Kvinnor: 21 st 
              Internt bortfall: 0 

Fråga 3) 
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 Rektorer: 36 st 
              Biträdande rektorer: 4 st 
              Internt bortfall: 0 

Fråga 4) 
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               Internt bortfall: 0 

Fråga 5) 
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             Internt borfall: 0 

Fråga 6) Internt bortfall: 0
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Fråga 7) Internt bortfall: 2 responenter 
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Fråga 8) Internt bortfall: 10 enheter 
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Fråga 9) Internt bortfall: 1 respondent 
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Fråga 10) Internt borfall: 1 respondent 
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Fråga 11) Internt bortfall: 3 respondenter 
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Fråga 12) Internt borfall: 2 respondenter 
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Fråga 13) Ja: 24 respondenter 
                Nej: 7 respondenter 
                Internt bortfall: 9 respondenter 
Fråga 14) Internt bortfall: 0 

Viktiga personliga egenskaper
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Fråga 15)  Internt bortfall: 0 
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Fråga 16)  Internt bortfall: 1 respondent 
Arbetsgivares önskemål
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Fråga 17) 

Geno mg åt t  R U T
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                Ja: 17 respondenter 



                Nej: 21 respondenter 
                Internt bortfall: 2 respondenter 

Fråga 18) 

Genomgår RUT just nu

Ja

Nej

bortfall

                Ja: 21 respondenter 
                Nej: 25 respondenter 
                Internt bortfall: 8 respondenter 

Fråga 19) 

Skall genomgå RUT

Ja

Nej

bortfall

                Ja: 11 respondenter 
                Nej: 15 respondenter 
                Internt bortfall: 15 respondenter 

Fråga 20) 

Annan typ av relevant fortbildning

Ja

Nej

bort f all

                Ja: 33 respondenter 
                Nej: 5 respondenter 
                Internt bortfall: 2 respondenter 
Fråga 21) Internt bortfall: 7 st oanvändbara svar, alla respondenter har dock svarat på frågan
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Fråga 22)  Internt bortfall: 8 oanvändbara svar, alla respondenter har dock svarat på frågan 


