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SAMMANFATTNING 

Studien är en komparativ undersökning av norska och svenska rektorers upplevelse av 

autonomi i sitt arbete. Studien använder sig av teori och tidigare forskning gällande lärare 

och autonomi. Den forskningsdesign som används har i tidigare forskning använts för att 

studera lärares autonomi. Upplevelsen av autonomi undersöks genom att frågor om beslut 

och kontroll undersöks inom fyra olika domäner där rektor är verksam: den pedagogiska 

domänen, den sociala domänen, utvecklingsdomänen och den administrativa domänen. 

Undersökningen visar att rektorerna i Norge och Sverige styrs ungefär lika utifrån sina 

respektive länders statliga styrdokument. De norska och de svenska rektorerna upplever sig 

i ungefär lika hög grad autonoma i sitt arbete. Undersökningen visar dock att det finns en 

liten förskjutning hos de norska rektorerna, som upplever en något högre grad av 

autonomi.  

 

Nyckelord: Norge, Sverige, rektor, styrning, beslut, kontroll, autonomi 
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 1. INLEDNING 

Vi kan se på rektor som limmet som har ansvar över och håller ihop alla delarna i skolan, 

om vi ser på skolan som ett system av lösa kopplingar (Weick, 1976). Delarna handlar om 

behörighet av lärare så att en garant för elevernas kunskapsutveckling kan införlivas, att 

garantin för gällande timplan hålls, att det särskilda stöd som varje elev som har behov av 

det också får det, att skollokaler är trygga och hälsosamma att vistas i och att alla delar i 

läroplan och skollag uppfylls. Rektor har många olika förväntningar att leva upp till, det är 

krav på rektor både från stat och huvudman, där de kommunala kraven oftast är att hålla 

budget. Rektor har även höga förväntningar på sig från lärarna och annan personal som 

arbetar i skolan samt från vårdnadshavarna (Moos et al., 2016). I det arbetet är det viktigt 

att rektor har en känsla av motivation, en känsla av tillfredsställelse och ett tillräckligt stort 

handlingsutrymme för sina beslutstaganden, för att en hållbar arbetssituation ska kunna 

fungera (Nihlfors och Johansson, 2014). 

Denna studie undersöker rektorers handlingsutrymme i form av vilka beslut och vilka 

kontroller som rektor själv gör och därmed undersöks också autonomin hos rektor. 

Autonomi har ansetts vara en viktig fråga för lärare, för deras tillfredställelse och 

motivation med sitt arbete, vilket även kan antas gälla för rektorer, då båda 

yrkesprofessionerna arbetar i skolan (Ingersoll, 2003, Wermke & Olason Rick & 

Salokangas, 2018, Nihlfors och Johansson, 2013).  

Kathryn A. Ballou har utvecklat en definition av autonomi, som denna studie utgår ifrån: 

“Autonomy is the capacity of an agent to determine its own actions through independent 

choice within a system of principles and laws to which the agent is dedicated” (Ballou, 

1998:105).  

Rektors autonomi påverkas i stor grad av inramningen som en rektor har att förhålla sig 

till. Vilka plikter och rättigheter en rektor har och därigenom vilka beslut kan och vill en 

rektor ta och vilka beslut kontrolleras av rektor själv. Studien bygger på teorier av 

Ingersolls studie över lärares autonomi, där han menar att makten och autonomin hos lärare 

är nära relaterade till beslut och kontroll i frågor som har med yrkesutövningen som lärare 

att göra (Ingersoll, 2003). Hur inramningen påverkar rektors arbete kan undersökas genom 

en internationell jämförelse, där rektors upplevda autonomi i olika kontexter undersöks. 

Denna studie använder en design, en analysmodell, som har utvecklats i att undersöka 

lärares autonomi i internationella jämförelser (Wermke, Olason Rick, Salokangas, 2018). 

Studien blir här ett test för att se huruvida Ballous (1998) definition av autonomi, 

Ingersolls teori (2003) och analysmodellen över lärares autonomi, kan användas för att 

undersöka rektorers autonomi och med detta kan denna studie ses som en pilotstudie för 

större jämförande studier om rektorers autonomi i Norden.  

Sverige och Norge är intressanta att jämföra när det gäller skolfrågor, då dessa länder är 

nära varandra inom många områden (Moos, 2013). De har en gång i tiden tillhört samma 

kungadöme, unionsupplösningen från Sverige 1905 bidrog till att Norge blev en 

självständig stat. Geografiskt, historiskt, politiskt, kulturellt och språkligt står dessa länder 
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varandra nära. Under de senaste decennierna har en decentralisering av skolornas styrning 

funnits, i både Norge och Sverige, samtidigt som mer kontroller har införts från statens 

sida i förhållande till de centrala styrdokumenten av skolornas resultat och kvalitet. Alltmer 

fokus riktas nu mot mätningar av elevernas resultat, som en följd av ländernas medverkan i 

de internationella skolmätningarna PISA1, TIMSS2 och PIRLS3, där elevernas prestationer 

i läsförståelse, matematik, problemlösning och naturvetenskap mäts. Från att tidigare ha 

haft tillit till professionen, lärare och skolledare, har staterna i båda länderna nu ett 

förtroende för mätbara resultat (Uljens et al., 2013: 136-138). 

Rektorsrollen i länderna har förändrats under de två senaste decennierna i och med 

införandet av de internationella mätningarna och utvecklingen mot en nyliberal ideologi. 

Utbildningarna har influerats av nyliberalismen som betonar effektivitet, konkurrens, 

produktivitet och ökat individuellt ansvar. Det fria skolvalet och marknadskrafterna mellan 

skolor i Sverige har lett till ökad segregation och till privatisering av skolor, en stor andel 

friskolor finns just i Sverige (Moos et al., 2016: 145, Bergh, 2015b: 45,50, Frostensson, 

2015: 22).  

Det är intressant att jämföra de norska och de svenska rektorernas upplevelser av autonomi 

i arbetet, då skolan har utvecklats på liknande sätt i båda länderna, länderna står varandra 

nära inom ovan nämnda områden. En annan intressant aspekt är att de norska och de 

svenska högstadierektorerna stannar en kortare tid i yrket och arbetar kortare tid på en och 

samma skola jämfört med rektorer i de andra nordiska länderna4. En längre tid i yrket som 

rektor, på en och samma skola, visar på en större grad av utveckling och systematiskt 

kvalitetsarbete av elevers utbildning (Nihlfors och Johansson, 2013) 

Studien är ett samarbetsprojekt, vi är två studenter på Masterprogrammet i pedagogiskt 

ledarskap, som tillsammans intervjuat rektorer i Norge, Sverige och Finland. Vi är båda 

sedan många år verksamma som rektorer i en av de kommuner som förekommer i 

uppsatsen. Vi har tillsammans tagit fram och konstruerat intervjustudien, genomfört 

intervjuer samt arbetat igenom intervjuerna och diskuterat tidigare forskning och teori. 

Denna uppsats fokuserar på rektorer i Norge och Sverige. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Programme for International Student Assessment 
2 Trends in International Mathematics and Science Study 
3 Progress in International Reading Literacy Study 
4 OECD (2013): The OECD Teaching and Learning International Survey 
   OECD (2018): The OECD Teaching and Learning International Survey 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om rektorer i Norge och Sverige och 

deras upplevda autonomi när det gäller att fatta beslut och grad av kontroll.  

Forskningsfrågorna för studien är: 

- Vilken grad av autonomi (självbestämmande) vad gäller beslut upplever norska och 

svenska rektorer i sitt uppdrag? 

- Vilken grad av autonomi vad gäller kontroll upplever norska och svenska rektorer att de 

har i sitt uppdrag?  

- Vilka likheter och skillnader finns mellan de norska och de svenska rektorernas 

upplevelse av beslut och kontroll? 

 

1.2 Avgränsningar 

Denna studie undersöker den upplevda autonomin hos rektorer, enligt den statliga 

styrningen och den lokala styrningen. Rektorernas upplevelser av autonomi diskuteras dels 

i relation till definitionen av autonomi som används i denna studie och till den teori som 

denna studie grundar sig på och dels i relation till en multidimensionell analysmodell. 

Rektors autonomi kan ses som ett multidimensionellt fenomen inom olika domäner. De 

domäner som studeras här är den pedagogiska, den sociala, utvecklingsdomänen och den 

administrativa domänen (Wermke, Olason Rick, Salokangas, 2018). En ingående 

förklaring av den multidimensionella analysmodellen och de fyra domänerna presenteras 

längre fram i denna rapport. 
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2. BAKGRUND 

I bakgrunden tas autonomidefinitionen upp som den är utvecklad av Ballou (1998) och 

som används i denna studie, kort om forskning om lärares autonomi från de två senaste 

decennierna, ”den nordiska modellen”-där många likheter finns mellan Norge och Sverige 

när det gäller skolans utveckling och varande under de senaste decennierna samt hur den 

statliga styrningen, i Norge och i Sverige, gentemot rektor ser ut genom skollagar och 

läroplaner. 

 

2.1 Definitioner av autonomi 

Ballou har definierat begreppet autonomi som ett sätt att styra sig själv inom givna 

ramar:”Autonomy is the capacity of an agent to determine its own actions through independent 

choice within a system of principles and laws to which the agent is dedicated” (Ballou, 1998:105).   

De kriterier som denna definition bygger på är att individen är förmögen att bestämma sina 

egna handlingar inom de yrkesetiska riktlinjerna, är förmögen, har förmåga och kapacitet 

att agera inom sina egna beslut, att individens handlingar och beslut är baserade på en 

kritisk reflektion, att individens handlingar och beslut är konsistenta med individens egna 

interna system av lagar där individen är bunden till och att beslut är gjorda av individen 

oberoende av externa kontroller (Ballou, 1998: 106-108). 

Utifrån Ballous (1998) definition på autonomi, utgår denna studie ifrån att om det krävs i 

givna situationer, både kan och får rektor ta beslut, inom givna ramar och rektor ska även 

kunna kontrollera dessa beslut. Det ger då ett handlingsutrymme för att kunna möta alla 

förväntningar och även en självständighet i att kunna själv kontrollera dessa beslut. Här är 

det då viktigt med yrkesetiken så att rektor agerar enligt de yrkesetiska riktlinjerna. 

Rektorsautonomi kan förstås som något som aktivt utövas istället för att passivt tas emot. 

Wilches belyser skillnaden i lärares professionella autonomi mellan en subjektiv och en 

objektiv nivå. I den subjektiva nivån kan lärares upplevda autonomi begränsas av lärares 

personliga begränsningar som motivation eller kompetens och i den objektiva nivån kan 

lärares upplevda autonomi begränsas av externa faktorer som den enskilda läraren inte kan 

påverka. Enligt denna studie korrelerar lärares upplevda autonomi positivt med den 

upplevda tilltron till sin egen förmåga som lärare, tillfredsställelse med jobbet, egenmakt i 

jobbet samt ett positivt arbetsklimat (Wilches, 2007:257).  

Frostensson (2015) ser på tre nivåer av professionell autonomi: generell, kollegial och 

individuell. Han menar att om en ökning av autonomi sker i någon av nivåerna så sjunker 

den i någon av de andra nivåerna. Liknande resonemang redovisar Wermke och Höstfält 

(2014), den institutionella autonomin i skolan blir begränsad samtidigt som 

yrkesautonomin hos den enskilde läraren ökar. En studie av Wermke och Forsberg (2014) 

visar att den svenska lärarprofessionens autonomi begränsas genom ökad 

redovisningsskyldighet till staten samtidigt som styrningen centralt gentemot lärarna 

reducerar komplexiteten i lärares arbete. En annan studie visar att autonomi hos lärare är 
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beroende av kontexten, där det är viktigt att ta hänsyn till både den lokala och till den 

nationsspecifika styrningen av lärarna (Wermke & Salokangas, 2015). 

Även i studien av Wermke, Olason Rick och Salokangas (2018) lyfts den centrala 

nationella styrningen som en viktig ingrediens i förhållande till lärares upplevda autonomi, 

men också att kontrollen och begränsningar av läraren spelar en stor roll i den upplevda 

autonomin hos lärarna. Deras studie visar på lärares autonomi som ett multidimensionellt 

fenomen inom fyra domäner. De fyra domänerna är den pedagogiska, den sociala, 

utvecklingsdomänen och den administrativa. Deras multidimensionella analysmodell 

gällande de fyra domänerna, används i denna studie för att undersöka rektorers upplevda 

autonomi. 

Ingersoll (2003) menar att makten i en organisation tillhör de som tar de viktigaste besluten 

och de som kontrollerar de viktigaste besluten. I sin studie gällande lärares autonomi ser 

han på lärares inflytande och kontroll över viktiga beslut som påverkar lärarrollen, som 

innehåll, processer och utvärdering av deras vardagsarbete. För detta krävs att definiera 

vad de viktigaste besluten är som lärarna tar, vilka kriterier som ska användas till 

utvärdering och hur mäta vem som kontrollerar dessa beslut (Ingersoll, 2003: 46-47, 226). 

Ingersolls teori om vilka de viktigaste besluten är och vem som kontrollerar dem, ligger till 

grund för denna studie. 

 

2.2 Den nordiska modellen - Norge och Sverige 

Den nordiska välfärdsstaten byggdes upp efter andra världskriget, starka stater med 

centrala roller inom skolan och starka lokala huvudmän, kommuner. I de nordiska länderna 

fanns en stark tro på enhetsskolan, en skola utan nivågrupperingar bland eleverna. Skolan 

skulle utbilda kommande generationer till demokrati, genom en progressiv pedagogik, till 

en demokratisk bildning (Moos et al., 2016: 142-143). De pedagogiska besluten var i de 

nordiska länderna decentraliserade till skolan, skolledare och lärare för att stödja en 

demokratisk undervisning. Undervisningen byggde på tillit till den professionella 

expertisen som höll i undervisningen (Uljens et al., 2013: 134-137). De traditionella 

värdena i den svenska och norska skolan är fortfarande viktiga for en likvärdig skola, 

oavsett var i landet eleven bor och oavsett de sociala och ekonomiska förhållanden eleven 

lever under (Moos et al., 2013a: 118-122). Utbildningen ska ta extra hänsyn till de elever 

som har behov av extra stöd och alla som arbetar i skolan ska stödja jämställdhet mellan 

könen och motverka trakasserier och rasistiska beteenden. De sociala och civila målen 

finns nedskrivna i ländernas skollagar och läroplaner och är kopplade till välfärdsstaten 

och därmed till skapandet av det civila samhället (Uljens et al., 2013: 146). 

Det nordiska ledarskapet, i offentlig sektor där skolan ingår, visar på en låg grad av 

maktdistans mellan ledare och medarbetare, en hög grad av jämställdhet och ett ledarskap 

som bygger på allas tillgång till jämlika utbildningsmöjligheter. De fackliga 

organisationerna för lärarna har bidragit till hållbara förhandlingssituationer på 

arbetsplatserna, vilket har bidragit till att tillit finns mellan arbetstagare och arbetsgivare. 
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(Moos et al., 2013a: 127-128). Samtidigt som skolan i Norge och i Sverige har 

decentraliserats från 1990-talet och framåt har det också införts mer central reglering, 

etablering av utvärderingssystem och övervakning av utbildningskvalitet, speciellt efter de 

två första PISA5-rapporterna, vid millenniumskiftet (Möller, Skedsmo, 2013, Holmgren et 

al., 2013). 

Norge införde standardiserade tester första gången 2004 och nationella kvalitets- och 

utvärderingssystem 2005-2007 (Moos et al., 2013b: 162).  I Norge infördes ett 

kvalitetssäkringssystem 2005, som visar på ett skifte i den norska utbildningspolicyn från 

ett ”input”-regelverk där lagar, organisation och finansiering ingår till en ”output”-

orienterad policy som fokuserar på prestation (Johansson et al., 2013: 182, Helgöy och 

Homme, 2007: 246, Mausethagen & Mölstad, 2015, Möller, 2009). Som en hjälp för 

kommunerna och skolorna i detta arbete infördes LK 066, en reform som skulle underlätta 

arbetet i skolorna för att kunna utveckla resultaten hos eleverna och förbättra 

skolpraktiken. Det var ett sätt för staten att styra utvecklingen mot förväntningar och styra 

kraven gentemot resultaten (Möller et al., 2009, Johansson et al., 2013a: 183, Mausethagen 

& Mölstad, 2015). Den årliga tillståndsrapporten, innehållande kunskapsresultat och 

rapportering om lärmiljöerna, är en styrning från statens sida gentemot kommunerna. 

Dessa rapporter följs upp av de regionala utbildningsdirektörerna i fylkena (länen), som är 

representanter för staten (Moos et al., 2016: 50). Dock har de norska kommunerna och 

fylkena en viss autonomi gällande vad som ska rapporteras, enligt de lokala kraven och 

behoven (Johansson et al, 2013: 183-184). Då det norska landskapet består av höga fjäll 

och djupa fjordar, är befolkningen uppdelad i många små kommuner. Kommunerna har en 

större betydelse när det gäller skolans styrning än vad de har i Sverige, vilket gör att 

utbildningen är mer bunden till kommunala angelägenheter. 

I Sverige infördes i mitten 1990-talet ett ökat antal nationella tester och Sveriges resultat 

jämfördes alltmer med de internationella resultaten. Sverige var första gången med i 

TIMSS7 år 1995 och i PISA år 2000. Med decentraliseringen under 1990-talet infördes 

krav på årliga kvalitetsrapporter utifrån de lokala skolplanerna från huvudman. Då den nya 

skollagen8 infördes i Sverige 2011, blev också styrningen annorlunda gentemot rektorerna. 

Bland annat säger den nya skollagen att varje rektor ansvarar för ett systematiskt 

kvalitetsarbete, men skollagen säger inte hur detta ska göras (2010:800). Vid införandet av 

den nya läroplanen, Lgr119, styrs även lärarna direkt av staten i detaljerade instruktioner 

om innehåll och mål i kursplanerna i de olika ämnena. Då styrningen går direkt från staten 

till lärarna behövs inte de lokala skolplanerna, dessutom så sker en kopiering av de 

nationella målen direkt över till de kommunala målen, vilket gör att den lokala nivån har 

försvagats under det senaste decenniet (Bergh, 2015a). Regeringen introducerade ett 

kontrollorgan, Skolinspektionen10, år 2008 som agerar oberoende regering och kontrollerar 

                                                           
5 Programme for International Student Assessment  
6 LK 06 (2006): Läreplanverket for Kunnskapslöftet. Oslo: Utdanningsdirektoratet 
7 Trends in International Mathematics and Science Study 
8 Skollagen 2010:800 
9 Skolverket (2011): Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
10 Skolinspektionen(2008): Utbildningsdepartementet, Sverige 
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de övergripande ansvarsområdena som skolorna har (Moos et al., 2013b: 162). 

Skolverket11 ersätter den tidigare Skolöverstyrelsen och har tillsyn över utvecklingen av 

läroplaner, nationella tester, betygskriteriet, rättsliga ålägganden samt lärar-och 

skolledarutbildningar. Varje skola och kommun är skyldig att årligen rapportera statistik 

utifrån ett antal mätningar till Skolverket, däribland resultaten på de nationella proven, så 

att dessa görs tillgängliga för en offentlig granskning (Johansson et al., 2013: 185-186, 

Holmgren et al., 2013). 

De standardiserade, internationella testerna av elevers kunskapsutveckling har funnits i 15-

20 år i de norska och svenska skolorna vilket också medfört förändringar i ländernas 

statliga styrdokument. Staten styr direkt mot den enskilde rektorn, en ”by-pass”-styrning 

förbi den lokala styrningen, vilket också de intervjuade rektorernas uttalande vittnar om i 

denna studie (Bergh, 2015a, Moos (ed.) 2013, Helgöy & Homme, 2007, Moos et al., 

2016).  

 

2.3 Statlig styrning inom fyra domäner – Norge och Sverige 

Den statliga styrningen av rektor syns genom lagar i skollagen och direktiv i läroplanen i 

respektive land. De domäner som den statliga styrningen relateras till i denna studie är den 

pedagogiska domänen, den sociala domänen, utvecklingsdomänen och den administrativa 

domänen. I Norge styrs rektor endast av skollagen inom alla domäner. I Sverige är rektor 

styrd av både skollagen och av läroplanen inom alla domäner12. 

Styrningen i nuläget av den norska och den svenska skolan är ett professionellt område, till 

stor del utan inblandning av lokala politiskt förtroendevalda aktörer, det sker en kopiering 

eller ”by-pass” som går direkt från staten till den enskilde skolan och den enskilde rektorn. 

Statens styrning av skolan finns med i hög grad både i Norge och i Sverige, där båda 

ländernas rektorer och skolor granskas av de nationella kvalitetssäkringssystemen. I 

Sverige finns Skolinspektionen och i Norge granskas rektorer och skolor av 

Fylkesmannnen, som en förlängd arm av staten. Både i Norge och i Sverige styrs även en 

del utbildningssatsningar direkt mot de enskilda skolorna13. Denna ”by-pass”-styrning, från 

staten direkt till rektorerna i båda länderna, utan omvägen förbi de kommunala 

förtroendevalda, leder till att det blir ett brott i den styrkedja som binder ihop riksdag och 

regering med lokala politiska organ och administration, skolor och skolledare. En ökad 

grad av nationella tester och kontroller sker direkt mot de enskilda skolorna samtidigt som 

den lokala styrningen får en mindre betydelse (Bergh, 2015b, Moos (ed.) 2013, Helgöy & 

Homme, 2007, Moos et al., 2016, Holmgren et al., 2013).  

 

                                                           
11 Skolverket (1991). Utbildningsdepartementet, Sverige 
12 Bilaga 3. Sammanställning av rektors ansvar i de statliga styrdokumenten. 

13 Skolverket i Sverige och Utdanningsdirektoratet i Norge 
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2.3.1. Pedagogisk domän (undervisning, lärande, planering, utvärdering, bedömning) 

Rektorer i båda länderna är styrda av staten inom denna domän. Rektor ska leda 

utbildningen, se till att de elever som har behov av stöd ska få det, rektor ska också se till 

att det sker en utvärdering och utveckling av skolverksamheten samt ha det övergripande 

ansvaret för betygen. Dock är de svenska rektorerna mer detaljstyrda än de norska 

rektorerna i dessa lagar och direktiv. Det visar sig tydligt i läroplanerna, där de svenska 

rektorernas ansvar radas upp medan de norska rektorerna inte nämns som ansvarig utan 

finns med i begreppet ”skolan” som ansvarig14. I den svenska läroplanen, anges att rektor 

har ansvar för att skolan ska arbeta aktivt för elevinflytande, att undervisningen och 

elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd de behöver, att 

undervisningen i olika ämnesområden samordnas, att ämnesövergripande 

kunskapsområden integreras, att kontakten skola och hem gynnas samt att information om 

inflytande nås elever och vårdnadshavare (Skolverket, 2011). 

 

Utbildningen ska ledas av rektor, rektor ska hålla sig förtrolig med den dagliga 

verksamheten i skolan…( Norsk skollag 9:1) 

Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor/…/ 

Dessa ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas (Svensk skollag 2:9) 

 

 

2.3.2 Social domän (sociala mål, elevhälsoarbete, garantera likabehandling, tillgodose 

särskilda behov, disciplinära åtgärder) 

Både de norska och de svenska rektorerna styrs mycket av respektive stat gällande den 

sociala domänen15. Det stämmer också med det som framkommer i tidigare forskning och 

litteratur, om det nordiska värderingarna och välfärdssamhället, allas lika värde och att alla 

elever ska ha bra förutsättningar för en god skolgång (Moos et al., 2011). 

I Norge är styrningen, utifrån skollagen, direkt gentemot rektor och rektor ställs 

personligen till ansvar, gällande alla elevers rätt till en trygg skolgång16. Detta kapitel som 

tillkom den norska skollagen augusti 2017, säger att rektor är direkt ansvarig för elevernas 

skolmiljö. Rektor ansvarar för att det är nolltolerans mot kränkning och mobbning, våld, 

diskriminering och trakasserier. Rektor bär ansvaret för att skolan arbetar kontinuerligt och 

systematiskt för att främja hälsa, miljön och tryggheten hos eleverna. Även en styrning av 

rektor i frågor om anpassning av examen och betyg i ”ordning och uppträdande” finns med 

i den sociala domänen17. Citatet nedan visar ett utdrag ur den norska skollagen. 

                                                           
14 Bilaga 3. Sammanställning av rektors ansvar i de statliga styrdokumenten. 
15 Bilaga 3. Sammanställning av rektors ansvar i de statliga styrdokumenten. 
16 Norge (2018). Kap 9A i Lov om grunnskolen og  den videregående oppläringa 1998, reviderad 2019. 
Kunnskapsdepartementet, Norge. 
17 Bilaga 3. Sammanställning av rektors ansvar i de statliga styrdokumenten.  
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Skolan ska ha nolltolerans mot kränkande beteende, som mobbning, våld och 

diskriminering. Skolan ska arbeta kontinuerligt och systematiskt för att upprätthålla 

och utveckla positivt elevernas hälsa, skolmiljö och säkerhet/…/ Rektor har ansvar för 

detta (norsk skollag 9A:3). 

 

I Sverige riktas styrningen gentemot rektor i denna domän, i områdena barns och elevers 

utveckling mot målen, kvalitet och inflytande, trygghet och studiero, skolplikt och rätt till 

utbildning, grundsärskolans verksamhet, elevhälsans verksamhet, kontakt mellan skola och 

hem samt anpassning av stödåtgärder. I Sverige är det huvudmannen som ställs till svars 

för frågor gällande elevernas skolmiljö, det är huvudmannens ansvar att se till att 

åtgärderna mot kränkande behandling följs18. 

 

Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade 

för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma tillrätta med en 

elevs ordningsstörande uppträdande (svensk skollag 5:6). 

Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett 

målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever (svensk 

skollag 6:6) 

 

2.3.3 Utvecklingsdomän (leda skolans utveckling mot målen i styrdokumenten - de 

nationella och de lokala och mot skolans mål och vision) 

Rektorerna i både Norge och i Sverige styrs i form av krav på ansvar på att utveckla sina 

verksamheter, men även här styrs de svenska rektorerna mer i detalj där olika 

utvecklingsområden räknas upp19. 

Inom denna domän styr staten de norska rektorerna endast genom att de ska ansvara för att 

vidareutveckla sin verksamhet.  De svenska rektorerna styrs inom områdena 

kvalitetsarbete, att aktivt elevinflytande gynnas, att samarbetsformer utvecklas mellan 

förskoleklass, skola och fritidshemmet, se till att det finns en samverkan mellan förskola 

och skola, samarbete mellan skola och hemmen, samverkan mellan skola och arbetsliv, 

kompetensutveckling hos personalen, att skolans internationella kontakter utvecklas samt 

att skolpersonalen har kunskap om de internationella överenskommelser som Sverige 

förbundit sig att ha med i utbildningen. 

 

                                                           
18 Bilaga 3. Sammanställning av rektors ansvar i de statliga styrdokumenten.  
19 Bilaga 3. Sammanställning av rektors ansvar i de statliga styrdokumenten. 
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2.3.4 Administrativ domän (organisationsarbete, schema, löner, personalrekrytering, 

lokaler och ekonomi) 

Även inom denna domän styr den svenska staten mer i detalj den svenska rektorn än vad 

den norska staten styr den norska rektorn. Staten i båda länderna styr rektor att ansvara för 

den inre organisationen20. 

Den norska rektorn styrs av staten genom att rektor ska ansvara för sin organisation och 

ansvara så att betyg sätts i ämnena. Den norska rektorn har inte ansvar för lärares 

lönesättning, då den görs enligt kollektivavtal och tariffavtal. 

Den svenska rektorn styrs av skollagen inom områdena skolans inre organisation, 

betygsättning, beslut om betyg, rättelse av felaktigt skrivna betyg samt ändring av 

uppenbart oriktiga betyg. Rektor ansvarar enligt läroplanen Lgr 1121, för utformningen av 

arbetsmiljön för elevernas lärande, både personellt och materiellt, anpassningen av 

resursfördelningen för elevernas utveckling samt för organiseringen av studie- och 

yrkesvägledningen. Den svenska rektorn har årliga lönesamtal med sin personal och sätter 

individuella löner utifrån de lönekriterier och löner som förhandlats centralt av 

arbetsgivare och de fackliga organisationerna. 

 

Rektor har ansvar för att utbildningen organiseras, planeras, genomförs och utvärderas 

enligt läroplanen (norsk skollag 2:1) 

Rektorn/…/beslutar om sin enhets inre organisation och fattar i övrigt de beslut och har 

det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter eller andra författningar (svensk 

skollag 2:10) 

 

2.4 Norska och svenska rektorers situation  

Fokus hos rektorer i Norden har förändrats från diskussioner om värden, normer och 

processer till att även handla om data, resultat och mätningar (Uljens et al., 2013: 150). De 

nordiska nationella kvalitetskriterierna har förändrats från tidigare socialdemokratiska 

ideologier till de liberala- och konservativa ideologierna. De nutida skollagarna och 

läroplanerna i Norge och Sverige har en blandning av värden och idéer med tonvikt på 

social jämlikhet, standardisering, centralt innehåll men också på konkurrens och 

differentiering (Johansson et al., 2013: 187). 

Förutom konkurrens, produktivitet, effektivitet och mätbara resultat utmanar även den 

ökande mobiliteten bland befolkningen och multikulturalismen dagens rektorer i Norden. 

Att arbeta som rektor kan inte separeras från den kulturella, politiska och ekonomiska 

inramningen som finns i det land eller den del av ett land där skolledarskapet ska 

                                                           
20 Bilaga 3. Sammanställning av rektors ansvar i de statliga styrdokumenten. 
21 Skolverket (2011): Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
 
 



 

15 

 

praktiseras (Uljens et al., 2013: 134-135). Lortie menar att det finns ett relationellt 

perspektiv på rektors autonomi i och med rektors position i ett samhälle eller kommun. En 

rektor som arbetar i ett mindre samhälle är ganska utsatt i sin privata situation, då rektor 

hela tiden blir skärskådad, ”working in a fishbowl” (Lortie, 2009: 169-170). 

I Norge erbjöds från tidigt 1970-tal både nationella och lokala fortbildningar för rektorer. 

Enligt lärarorganisationerna var det tillräckligt att ha erfarenheter som lärare för att kunna 

arbeta som rektor och de menade också att det kunde vara ett karriärsteg för en lärare 

(Uljens et al., 2013: 139). En förändring sker vid millenniumskiftet, då de transnationella 

politiska beslutsfattande organen och effekten av de internationella utvärderingssystemen 

PISA22, PIRLS23 och TIMSS24 ökar sin betydelse för de norska skolorna. Testerna visade 

att det fanns ett behov av en ny modell av styrning inom utbildning med fokus på 

avreglering, effektivitet, konkurrens och redovisningsskyldighet men även att få lärare och 

rektorer att prestera bättre än tidigare25. Lokal autonomi var viktigt men även att stärka 

statens kontroll av kommunerna, för att försäkra sig om kommunernas ansvarsskyldighet 

gentemot skolorna enligt utbildningsplanen. På det sättet blev både centralisering och 

decentralisering beroende processer av varandra (Uljens et al., 2013: 140, Johansson et al., 

2013: 182). Från 2009 finns en ny rektorsutbildning vid ett antal universitet i Norge, dock 

är den inte obligatorisk, det är upp till kommunerna att bestämma om deras rektorer ska gå 

en sådan utbildning. De flesta universitet erbjuder fortbildning för rektorer och även en 

mastergrad i utbildningsledarskap (Uljens et al., 2013: 140). 

De svenska rektorerna leder sina skolor mycket direkt utifrån skollagen, genom ”by-pass”, 

de går inte via varken sin skolchef eller sina politiska förtroendevalda (Nihlfors et al., 

2013: 209). Styrningen av skolan blir på detta sätt mer professionell och inte utifrån den 

lokala politikens styrning. De svenska rektorerna anser att skolinspektionsrapporterna är 

betydelsefulla och leder till beslut samt att dessa rapporter har större betydelse för 

nämndens beslut än den lokala rapporteringen (Ärlestig, 2014: 95, Holmgren et al., 2013). 

Pia Skotts studie om de svenska rektorernas länk i styrkedjan, mellan nationell 

utbildningspolitik och lokala styr-rum, visar att speciellt de kommunala rektorerna 

upplever sig befinna i ett korstryck mellan statens krav och huvudmannens krav. En hög 

andel av de kommunala rektorerna upplever en konflikt mellan egen värdering och 

uppdrag från huvudmannen, likaså upplever de ett kvalitativt avstånd till skolchefen, som 

har betydelse för deras ledarskap. I arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet är det 

viktigt att alla aktörer i skolan, rektor, skolchef och huvudman, utövar ett samspel, för att 

nå de nationella målen och för att bindas samman i ett lokalt systematiskt kvalitetsarbete 

(Skott, 2014: 25-48). 

Nihlfors och Johansson (2014) tar upp att skolledarna inte anser att de har tillräcklig 

kompetens i sin organisation för att kunna genomföra nationella beslut och att många 

                                                           
22 Programme for International Student Assessment 
23 Progress in International Reading Literacy Study  
24 Trends in International Mathematics and Science Study 
25 White Paper No.30 2003-2004, Norway 
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ledamöter i politiska nämnder och styrelser inom kommunerna anser att rekryteringen av 

kvalificerade lärare inte är god. Dessa utsagor visar på att ramarna för en skolledare i Sverige 

brister, som i sin tur gör det svårt för en skolledare i Sverige att kunna ta ansvar enligt de 

nationella styrdokumenten.  

De flesta rektorer i Sverige har en lärarutbildning och lärarerfarenhet, en del har deltagit i 

rekryteringsprogram för rektorer och många har börjat som biträdande rektorer (Uljens et 

al., 2013: 140). Rektorsutbildningen är sedan 2010 obligatorisk i Sverige, för alla nya 

rektorer. Utbildningen ges av utvalda universitet och har fokus på lagstiftning, det 

pedagogiska skolledarskapet och på det systematiska kvalitetsarbetet (Ärlestig, 2014, 

Johansson och Svedberg, 2013). 

TALIS - rapporterna26 från 2013 redovisar att situationerna för högstadierektorer i Norge 

och Sverige är ungefär lika och dels att de skiljer sig från de andra rektorerna i Norden. 

Rapporterna visar att en fjärdedel av rektorerna i Norge och Sverige har arbetat mindre än 

3 år i yrket och hälften har arbetat på sin nuvarande skola i 3 år eller mindre. I de andra 

nordiska länderna har högstadierektorerna stannat betydligt längre på en skola. I rapporten 

från 201827 redovisas resultaten på att det är oförändrat för de svenska rektorerna medan de 

norska rektorerna har ökat sina antal år på sin nuvarande skola, från 3 år 2013 till 5 år 

2018. För att få till hållbara förbättringar hos elevers lärande och ökade elevresultat krävs 

en uthållighet hos skolledaren (Day et al, 2011).  

 

En skillnad mellan rektorerna i Norge och Sverige är att de svenska rektorerna lägger mer 

tid på de administrativa uppgifterna än vad de norska rektorerna gör. Det finns också en 

skillnad mellan de mer erfarna rektorerna och de mindre erfarna rektorerna. De mer erfarna 

rektorerna i Sverige använder 51 % och de mindre erfarna rektorerna använder 56 % av sin 

arbetstid till de administrativa uppgifterna medan de norska rektorerna, både de mer 

erfarna och de mindre erfarna, använder 40 % av sin arbetstid på de administrativa 

uppgifterna28. En annan skillnad är att de norska rektorerna verkar ha mer tid för de 

pedagogiska frågorna, då 78 % av lärarna i Norge uppger att de får återkoppling av sina 

rektorer gällande det pedagogiska innehållet och förhållningssättet efter att rektorerna varit 

på ”klassevandring”. Endast en femtedel av de svenska rektorerna uppger att de har tid till 

de pedagogiska uppdraget29.  

 

 

 

 

                                                           
26 The OECD Teaching and Learning International Survey, 2013 
27 The OECD Teaching and Learning International Survey, 2018 
28 The OECD Teaching and Learning International Survey, 2013  
29 The OECD Teaching and Learning International Survey, 2013 
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3. FORSKNINGSÖVERSIKT 

I forskningsöversikten behandlas tidigare forskning kring lärares autonomi och kontroll 

och tidigare forskning om lärares autonomi och kontroll som ett multidimensionellt 

uppdrag. Det multidimensionella uppdraget uppdelas i domäner och nivåer utifrån lärares 

hela läraruppdrag, enligt de nationella och lokala styrdokumenten och utifrån nivåer där 

läraryrket finns representerat. Denna studie undersöker domäner där rektorers hela uppdrag 

redovisas, enligt de nationella och de lokala styrdokumenten. Domänerna som denna studie 

undersöker är den pedagogiska, den sociala, den administrativa och utvecklingsdomänen. 

Tidigare forskning från en del av de nordiska länderna är väldigt färska vilket ger en nutida 

orientering i hur den upplevda autonomin är för lärarna inom dessa domäner (Frostensson, 

2015, Wermke & Olason Rick & Salokangas, 2018). Då lärare och rektorer verkar inom 

samma organisation med olika uppdrag men utifrån samma styrdokument, används samma 

domäner i denna studie till att undersöka rektorers upplevda autonomi som tidigare använts 

till att undersöka lärares autonomi (Nihlfors och Johansson, 2013, Wermke & Olason Rick 

& Salokangas, 2018). 

 

3.1 Tidigare forskning om autonomi och kontroll i skolan 

Lortie (2009) tittar på rektors ställning, som en person i mitten, mellan å ena sidan centrala 

och lokala beslutsfattare och å andra sidan elever, föräldrar, lärare och externa intressenter 

utanför skolans väggar. Rektorer förväntas ta beslut enligt de centrala styrdokumenten och 

de lokala givna förutsättningarna. Oftast handlar de lokala givna förutsättningarna om 

budgeten, här kan rektors mandat i att ta beslut bli begränsat, vilket visar på en avsaknad 

av autonomi hos rektor. Rektor förväntas också att ta beslut enligt önskemål från 

vårdnadshavare och allmänheten, i det offentliga samhället. Uttrycket ”working in a 

fishbowl” menar Lortie visar på en rektors utsatthet. Kontrollen finns över en rektors 

yrkesroll, inte bara på insidan av skolans väggar utan även utanför skolans väggar, vilket 

gör att rektor strävar efter en god relation med offentligheten utanför skolans väggar 

(Lortie, 2009: 51, 167-170). Rektorer värnar om samarbetet med lärarna, lärarna är de 

viktigaste samarbetspartners för rektorer i arbetet med elevernas utveckling mot målen, 

både de sociala målen och kunskapsmålen. Det är då av vikt att rektor har en god relation 

med sina lärare (ibid: 72-92). 

Ingersoll undersöker frågan ”Vem är det som kontrollerar lärares arbete?” i ett 

organisationellt perspektiv. Han menar att organisationerna måste koordinera och 

kontrollera de individuella medlemmarna samtidigt som organisationerna är beroende av 

samarbete, expertis och av ”goodwill” hos de samma individerna (Ingersoll, 2003: 29-30). 

För mycket kontroll kan undermotivera, undernyttja och motverka arbetstagarna samtidigt 

som för litet kontroll kan underminera utförandet och livskraften hos organisationen som 

helhet. Det gör att varje organisation möter en spänning när det gäller både 

ansvarsskyldighet och engagemang, hos både organisationens förutsägbarhet och 

arbetstagarens autonomi (ibid: 30). 
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Ingersoll refererar till Karl E. Weick (1976) som menar att skolan är en typisk loosely 

coupled system (Ingersoll, 2003: 6,33,46). Weick menar att skolan inte kan vara orörlig i 

sin organisation, den måste vara flexibel för att kunna möta alla eventualiteter som den kan 

utmanas av, därför är skolan en typisk organisation med lösa kopplingar mellan de olika 

enheterna i skolan, men även mellan skolan och enheterna utanför skolan i samhället. 

Skolor kan beskrivas som loosely coupled systems, som inte är lätta att kontrollera. På ena 

sidan, behöver skolorna någon form av byråkratisering, för att kunna arbeta enligt formella 

krav från staten, men å andra sidan behöver medarbetarna ta en del självbestämmande 

beslut för att kunna möta olika situationer. 

Enligt Ingersoll leder lärares arbetssituation, med höga krav och mycket ensamarbete, till 

en kultur där den enskilde läraren har ett stort etiskt ansvar och en hög grad av 

redovisningsskyldighet. Den här speciella etiken som finns hos lärare, menar Ingersoll, är 

också synlig på det sättet som lärare visar professionalism som mer relaterad till 

engagemang, omsorg och hängivelse än till strukturella kännetecken hos en profession som 

en autonom och respekterad expert (Ingersoll, 2003: 170-171). Ingersoll beskriver 

lärarrollen som en arbetsledare eller som en handledare, där de inte kan bestämma över 

uppgifter, inte heller processa dem men däremot ansvara för arbetstagarna (eleverna) och 

deras utförda arbeten. Den här rollen hos lärarna som ” i mitten” visar på placeringen 

mellan ledningen/rektor och eleven och mellan vårdnadshavare och eleven. Ingersoll 

menar att lärares ansvar måste få med sig mer resurser och kontroll för att kunna utföra ett 

bra jobb (Ingersoll, 2003: 184). 

Ingersoll visar i sin undersökning att lärares beslut som har att göra med socialisering, 

normer och beteende visas vara den viktigaste delen av lärarnas autonomi för att reducera 

konflikter, mellan elever, mellan elever och lärare och mellan lärare och rektor. Vidare 

pekar Ingersoll på att kontrollen i en organisation inte alltid är synlig. Den hierarkiska 

strukturen begränsar makten och inflytandet för de som inte har tillgång till områden där 

viktiga beslut tas. Regler och direkta kontroller kan bli mindre effektiva än normer, 

förväntningar och andra former av subtil kontroll i organisationen. Avsaknaden av en 

synlig kontrollmekanism och en formell standardisering av arbetsuppgifter kan ses som en 

indikator på decentralisation och autonomi, fast makten inne i organisationen är starkt 

centraliserad i verkligheten. Ingersoll menar att lösa regleringar kan göra lärare sårbara och 

att top-down regleringar och byråkratiska kontroller kan fungera som buffertzoner, skyddar 

lärare från ansvarsskyldighet och konflikter med elever och vårdnadshavare, då dessa 

regleringar visar var lärarnas ansvar börjar och tar slut (Ingersoll, 2003: 108). 

Ingersoll tar upp att distributionen av kontroll bland grupper i en organisation är en 

nyckelfaktor för att kunna skilja professionen från andra yrkesgrupper. Professionella 

arbetstagare ses som experter inom sina specialiserade arenor av arbete och karakteriseras 

av högre nivåer av självstyre då kontrollen anses bli ordentligt utförd av de som har mest 

kunskap inom området. Kontrollen och autonomin hos de professionella, både individuellt 

och kollektivt, är relativa i relation till andra grupper. Lärare är utsatta för mer påverkan av 

det offentliga och anses inte vara lika mycket experter gentemot sina elever som 

exempelvis läkare är gentemot sina patienter. Ingersoll lyfter att inom en byråkratisk 
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organisation är hierarkin byggt på olika nivåer med sina respektive uppgifter som har olika 

grad av komplexitet. Arbetstagare på de olika nivåerna förväntas ha den kapaciteten och 

kunskapen som krävs för att kunna ta ansvar och kontroll och för att kunna utföra sin 

uppgift. Balansen mellan ansvar och kontroll, autonomi, kan skilja sig mycket beroende på 

typ av arbete. Ingersoll menar att speciellt lärare har ansvar för att utföra sina 

arbetsuppgifter men saknar kontroll och makt för att kunna utföra sitt jobb ordentligt 

(Ingersoll, 2003: 58-60). 

Cribb och Gewirtz har i deras studie av lärares autonomi kommit fram till att autonomi inte 

alltid är av godo och att kontroll inte alltid är av ondo utan att det finns ett värde att hitta en 

balans mellan autonomi och kontroll (Cribb och Gewirtz, 2007: 203). De menar att en 

individ kan utöva autonomi som en individuell handling eller som en del av ett kollektiv 

eller å vägnar av en institution. En större autonomi i ett av dessa områden bidrar till en 

minskad autonomi i något av de andra områdena (ibid: 204). Argument för den individuella 

lärarens autonomi är att autonomi är en förutsättning i utövandet av lärarens professionella 

expertis och att det kan leda till jobbtillfredsställelse, hälsa och ett välmående hos lärare. 

Autonomin kan också vara en källa till kreativitet och en variation i jobbet. Cribb och 

Gewirtz resonerar att om autonomi gör lärare lyckligare i deras jobb och möjliggör de att 

vara kreativa bidrar det till att läraryrket blir en attraktiv profession som i sin tur är bra för 

vidare rekryteringar och bibehållande av lärare (ibid: 206-207). Detta resonemang borde 

också gälla för rektorer, då rektorer och lärare arbetar inom samma institution och styrs av 

samma styrdokument, lokala som nationella. Cribb och Gewirtz menar vidare att kontexten 

är viktig i utövandet av autonomi och att mönster av autonomi och kontroll kan ses som en 

ostabil jämvikt och i konstant utveckling av spänningar och korrigeringar, då det inte går 

att hitta mönster av autonomi och kontroll som passar alla system (ibid: 211).  

I en studie av Helgöy och Homme (2007) jämfördes autonomin hos de norska och de 

svenska lärarna. De kom fram till att de norska lärarna var präglade av både gammal och 

ny form av individualism. De accepterar ett regelverk av ”inputs” som detaljerade och 

obligatoriska läroplaner, men de motsätter sig ansvarsskyldighet och transparenta reformer. 

De starka regleringarna gällande ”input” gentemot lärarna i Norge begränsar den 

individuella lärarens autonomi, samtidigt som de norska lärarna är starka och autonoma på 

en kollektiv nivå, då de fortsatt har en stark ställning gällande förutsättningar för den 

nationella utbildningspolicyn och gällande sina egna förutsättningar, bland annat har de 

motsatt sig individuella löner. De svenska lärarna har ändrat sig mer än sina norska 

kollegor mot en ny professionalism under de senaste decennierna där de har vant sig vid att 

vara transparenta och med individuell ansvarsskyldighet, vilket medför en större grad av 

klassrumsautonomi och också en individuell lön. De svenska lärarna har mindre inflytande 

som kollektiv på en nationell nivå, men har då för att skydda sig mot individuell 

ansvarsskyldighet formerat sig i arbetslag, där ett gemensamt ansvar tas.  

Wermke och Forsberg (2017) ser på förändringar hos de svenska lärarna i förhållande till 

deras autonomi efter decentraliseringsperioden. De kan konstatera att den svenska 

lärarprofessionens autonomi har minskat då staten reglerar och kontrollerar innehållet i 

utbildningen och elevresultaten.  Då staten har ökat redovisningsskyldigheten begränsar 
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detta lärarnas autonomi, samtidigt som att styrningen centralt och regleringar reducerar 

komplexiteten i lärarens arbete.  

De två norska forskarna Mausethagen och Mölstad (2015) har studerat på vilket sätt 

förändringar relaterade till läroplanskontroll utmanar tanken om autonomi hos lärare. De 

ser på tre dimensioner av autonomi för att förstå hur autonomin hos lärare förändras då 

läroplan och läroplanskontroll förändras, när läroplan ändrats till att vara mer 

produktorienterad: pedagogisk frihet och avsaknad av kontroll, viljan och kapaciteten att 

rättfärdiga praxisen och ett lokalt ansvar. Av tidigare tradition har, inom dimensionen 

pedagogisk frihet och avsaknad av kontroll, staten definierat och kontrollerat syftet med 

utbildning medan lärarna kontrollerat metoderna. Med mer kontroll av elevernas resultat 

har kontrollen av läroplanen, dess innehåll och metoder, kommit att gälla även andra 

aktörer förutom lärarna, som huvudmannen och skolledare, vilket har medfört till att 

lärares autonomi i klassrummet har minskat (Mausethagen och Mölstad, 2015: 37). Viljan 

och kapaciteten att rättfärdiga praxisen utifrån en produktorienterad läroplan visar på en 

utmaning hos lärare och deras autonomi. Om de kan kräva autonomi enligt tidigare 

tradition och hur en praktiserande autonomi kan utmana med förändrade förväntningar i 

förhållande till deras kunskapsbas och resultat. Inom dimensionen lokalt ansvar ses detta 

ansvar av lärare som delvis utanför deras vilja och kompetens av självstyre. Det finns en 

dynamik mellan självstyre baserad på professionell kunskap och yrkesetik och statens 

önskan att strama åt kontrollen av lärares arbete (ibid: 38). 

 

3.2 Tidigare forskning om autonomi i skolans organisation - domäner och nivåer 

Wilches arbetar med fyra domäner och två nivåer för att belysa lärares professionella 

autonomi. De fyra domänerna där lärarna utövar beslut och kontroll är följande: 

undervisning och bedömning, läroplansutveckling, skoladministration och professionell 

utveckling. Domänerna undervisning och bedömning samt läroplansutveckling relateras till 

den subjektiva nivån och domänerna skoladministration och professionell utveckling 

relateras till den objektiva nivån (Wilches, 2007: 257). Domänen undervisning och 

bedömning inkluderar lärares kontroll över deras beslut angående utbildningsmål, 

undervisningsinnehåll, metoder och materiel samt frågor och hantering i de sociala 

frågorna hos eleverna, som exempelvis elevernas beteende. Domänen läroplansutveckling 

handlar om hur lärarens genomförande, omformulerande och tolkningar av läroplanen ser 

ut. Skoladministrationsdomänen innefattar lärares beslut över de administrativa frågorna, 

som budget, scheman och elevgrupperingar. Domänen som handlar om lärares 

professionella utveckling belyser lärares möjligheter att engagera sig i den egna 

professionella utvecklingen.  

Den subjektiva nivån av kontroll består av en personlig känsla av frihet för att kunna utföra 

de nödvändiga aktiviteterna och utöva kontroll på dessa aktiviteter. De subjektiva 

analyserna tittar på lärares upplevda autonomi som kan bli begränsad av lärarnas 

personliga begränsningar som motivation eller kompetens medan en objektiv analys 

undersöker externa faktorer som kan begränsa lärares autonomi. Hit hör sådant som 



 

21 

 

exempelvis arbetsbörda, brist på tid, maktstrukturer i skolans organisation men också 

externa begräsningar från politiskt håll, där centrala kontroller genom standardiserade 

tester och andra redovisningsskyldigheter påverkar arbetssituationen hos lärarna och 

hindrar därmed deras autonomi. Wilches (2007) menar att en högre grad av beslutstagande 

inte nödvändigtvis ger en ökad grad av autonomi hos lärarna. Han menar vidare att 

utbildningsadministratörer och beslutsfattare måste förstå komplexiteten av 

lärandeprocesser och erbjuda nödvändiga förutsättningar för lärare att lyckas med att ta 

ansvar så att en positiv känsla hos lärare uppnås vilket därmed medför en professionell 

utveckling hos dem. Han fortsätter diskussionen att lärares autonomi inte är oberoende 

eller isolerad, utan den är ömsesidigt beroende och ansvarstagande med ett professionellt 

omdöme och åtagande gentemot en utbildningsenhet. Autonomin hos lärare är ett 

förändringsbart tillstånd som varierar över olika domäner gällande deras beslutsfattande i 

samband med situationer och med de personliga och externa begränsningarna. Autonomin 

hos lärare är inte en absolut frihet från begränsningar, utan den måste hållas till de ramar 

som är i huvudmannens intresse.  

Magnus Frostensson (2015) ser på tre nivåer av professionell autonomi, generell, kollegial 

och individuell nivå. Den generella professionella autonomin handlar om myndigheten hos 

lärarprofessionen i frågor som har med organiseringen av ramarna för lärares arbete, som 

lärarutbildning, lärarbehörighet, läroplaner och organisationen i skolsystemet. Den 

kollegiala och den individuella relateras till den professionella praktiken. I den kollegiala 

professionella nivån studeras lärares inflytande som grupp på organisatoriska och 

pedagogiska frågor inom den lokala kontexten där läraren agerar. I den individuella nivån 

studeras den individuella autonomin som beslut som den enskilde läraren tar i 

undervisningsfrågor i klassrummet. Han utvecklar en tanke om att om en ökning av 

autonomi sker i någon av nivåerna så sjunker den i någon av de andra nivåerna. 

Wermke, Olason Rick och Salokangas (2018) visar i sin undersökning att autonomi hos 

lärare är ett multidimensionellt fenomen och samtidigt beroende av kontexten, både den 

lokala och den nationella kontexten. De menar att det är viktigt att ta hänsyn till både den 

lokala och till de nationsspecifika strukturerna när det gäller styrning, traditioner och 

relationer mellan aktörer på olika nivåer när jämförelser av upplevd autonomi hos lärare 

görs. Deras färska studie undersöker lärares upplevelse av att vara autonom inom fyra olika 

domäner och på tre nivåer, hur beslutsfattande och kontroll upplevs hos lärare i Tyskland 

och Sverige. Matrisen presenteras som ett rutnät, där domänerna är horisontella och 

nivåerna vertikala. De fyra domänerna där en lärare är verksam är inom följande domäner: 

den pedagogiska, den sociala och den administrativa domänen samt utvecklingsdomänen. 

De nivåer där en lärare är verksam i är i klassrumsnivå, skolnivå och professionsnivå. Då 

en lärares arbetsinnehåll är komplext, visar denna form av rutnät på ett hanterbart 

analysredskap i att mäta lärares upplevda autonomi. Denna modell visar vem eller vilka 

som tar beslut i frågor i en lärares vardag och vem eller vilka som kontrollerar dessa beslut 

(Ingersoll, 2003). 

 



 

22 

 

3.3 Sammanfattning  

Förändringar hos de svenska och hos de norska lärarna i förhållande till deras autonomi 

efter decentraliseringsperioden handlar om att deras autonomi har minskat i klassrummen, 

då stat och huvudman styr och kontrollerar både innehåll i undervisningen och 

elevresultaten via läroplanskontroll. Samtidigt som att lärarna blir nu mer detaljstyrda i sin 

undervisning så reducerar denna styrning komplexiteten i lärarens arbete. Forskning visar 

att det finns en skillnad i hur de norska och de svenska lärarna har anammat den nya 

styrningen av dem. De svenska lärarna är mer individualistiska än sina kollegor i Norge 

och får därmed en starkare ställning individuellt i klassrummen, vilket bidrar till att de 

utövar en högre grad av klassrumsautonomi och det medför individuell ansvarsskyldighet 

samt till individuell lönesättning. I Norge är däremot lärarna mer starka och autonoma på 

en kollektiv nivå, där de har en stark ställning i den nationella utbildningspolicyn, där de 

bland annat har motsatt sig individuell lönesättning. I och med detta så har de inte 

accepterat samma form av ansvarsskyldighet som de svenska lärarna (Wermke och 

Forsberg, 2017, Helgöy och Homme, 2007, Mausethagen och Mölstad, 2015). 

Skolor kan beskrivas som loosely coupled systems, som inte är lätta att kontrollera. På ena 

sidan, behöver skolorna någon form av byråkratisering, för att kunna arbeta enligt formella 

krav från staten, men å andra sidan behöver medarbetarna ta en del självbestämmande 

beslut för att kunna möta olika situationer. I detta lösa system ska rektor fungera som en 

viktig länk mellan centrala och lokala beslutsfattare och intressenter inklusive elever, lärare 

och vårdnadshavare. Rektors befogenheter att ta beslut och att kunna vara autonom kan bli 

begränsat, då rektor är en offentlig person och utsattheten kan beskrivas som ”working in a 

fishbowl”, då kontrollen av rektors arbete görs både av de innan för skolans väggar och av 

de utanför skolans väggar (Weick, 2007, Lortie, 2009).  

Ingersoll (2003) tittar på beslut och kontroll i en organisation. Han menar att organisationer 

är beroende av individers samarbete och expertis samtidigt som dessa individer måste 

kontrolleras, vilket leder till att varje organisation ska hantera ansvarsskyldighet och 

engagemang hos arbetstagares autonomi. I Ingersolls fråga ”vem som kontrollerar lärares 

arbete” menar han att lösa regleringar kan göra lärare sårbara och att top-down regleringar 

och byråkratiska kontroller kan fungera som buffertzoner som skyddar lärare från 

ansvarsskyldighet och konflikter med elever och vårdnadshavare, då dessa regleringar 

visar var lärarnas ansvar börjar och tar slut. Även Cribb och Gewirtz (2007) menar att det 

är viktigt att hitta en balans mellan autonomi och kontroll, som kan bidra till att läraryrket 

blir en attraktiv profession. 

En del forskare har använt sig av någon form av en multidimensionell analysmodell i 

forskningen med att visa på läraryrkets komplexitet och lärares professionella autonomi 

(Wilches, 2007, Frostensson, 2015, Wermke, Olason Rick, Salokangas, 2018). Wermke, 

Olason Rick och Salokangas (2018) visar i sin multidimensionella analys av autonomi hos 

lärare att den är beroende av kontexten, både den lokala och den nationella kontexten. 

Deras färska studie undersöker lärares upplevelse av att vara autonom inom fyra olika 

domäner: den pedagogiska, den sociala och den administrativa domänen samt 
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utvecklingsdomänen. Då en lärares arbetsinnehåll är komplext, visar denna form av rutnät 

på ett hanterbart analysredskap i att mäta lärares upplevda autonomi. Denna modell visar 

vem eller vilka som tar beslut i frågor i en lärares vardag och vem eller vilka som 

kontrollerar dessa beslut (Ingersoll, 2003).  

Då lärare och rektorer styrs av samma statliga styrdokument och de agerar inom samma 

organisation samt att deras uppdrag handlar om det pedagogiska uppdraget och om 

utbildning, används ovan nämnda domäner till att undersöka rektorers upplevda autonomi i 

denna studie (Nihlfors och Johansson, 2013). Denna studie bidrar till ny kunskap om 

rektorers upplevelse av autonomi och kontroll utifrån tidigare forskning om lärares 

autonomi och kontroll i och med användandet av Ballous definition av autonomi (1998), 

Ingersolls teori om beslut och kontroll (2003) samt den multidimensionella analysmodellen 

utvecklat av Wermke & Olason Rick & Salokangas (2018). Denna studie kan ses som en 

pilotstudie för större jämförande studier om rektorers autonomi i Norden.  
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4. TEORETISKT RAMVERK 

Det teoretiska ramverk som denna studie bygger på, gällande rektorers beslut, ramar, 

kontroll och autonomi, vilar på studier av Richard M. Ingersoll (2003) om lärares beslut, 

kontroll, ramar och autonomi. Hans teori kan även appliceras på rektorer då rektorer och 

lärare agerar inom samma organisation-skolan, inom samma områden i skolan, men de har 

olika ansvarsdelar, på olika nivåer, inom dessa områden (Nihlfors och Johansson, 2013, 

Lortie, 2009). 

Ingersoll (2003) undersöker det amerikanska utbildningssystemet och han har ett 

organisationellt perspektiv. Han ser skolan som en organisation som måste koordinera och 

kontrollera sina medlemmar samtidigt som organisationen är beroende av medlemmarnas 

samarbete och expertis, där medlemmarna också måste få ha en autonomi. Han menar att 

det är samma villkor som gäller för alla organisationer, inte bara skolan. Hans teori är 

oberoende av kontexten, vilket gör att den kan användas i denna studie, gällande rektorer i 

två grannländer i Norden. 

Till hjälp att sortera och förstå rektors uppdrag enligt teorin av Ingersoll om beslut och 

kontroll, används som tidigare nämnts i denna studie, en multidimensionell analysmodell 

utvecklat av Wermke, Olason Rick och Salokangas (2018). Analysmodellen har används i 

undersökningar gällande lärares autonomi inom fyra domäner. De fyra domänerna är den 

pedagogiska domänen, den sociala domänen, utvecklingsdomänen och den administrativa 

domänen och kan användas även på rektorer, då rektorer och lärare styrs av samma 

styrdokument och verkar i samma organisation med gemensamma mål (Nihlfors och 

Johansson, 2013). 

 

4.1 Teori om beslutsfattande och kontroll 

Som tidigare nämnts i denna studie, menar Ingersoll att makten i en organisation hör till de 

som kontrollerar de viktigaste besluten. För lärarnas del är det viktigt när det gäller makten 

i läraryrket, menar han, att definiera vad de viktigaste besluten är som lärarna tar och vilka 

eller vem som kontrollerar dessa beslut (Ingersoll, 2003: 46-47, 226).  

Professionella arbetstagare ses på som experter inom sina specialiserade arenor av arbete 

och karakteriseras av högre nivåer av självstyre då kontrollen anses bli ordentligt utförd av 

de som har mest kunskap inom området (ibid: 58). Kontrollen och autonomin hos de 

professionella, både individuellt och kollektivt, är relativa i relation till andra grupper. 

Lärare är utsatta för mer påverkan av det offentliga och anses inte vara lika mycket 

experter gentemot sina elever som exempelvis läkare är gentemot sina patienter. Inom en 

byråkratisk organisation är hierarkin byggt på olika nivåer med sina respektive uppgifter 

som har olika grad av komplexitet. Arbetstagare på de olika nivåerna förväntas ha den 

kapaciteten och kunskapen som krävs för att kunna ta ansvar och kontroll och för att kunna 

utföra sin uppgift. Balansen mellan ansvar och kontroll, autonomi, kan skilja sig mycket 

beroende på typ av arbete. Ingersoll menar att lärare har ansvar för att utföra sina 

arbetsuppgifter men de saknar kontroll och makt för att kunna utföra sitt hela jobb 
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ordentligt, det gäller då främst besluten och kontrollen i de sociala frågorna (ibid: 59-60). 

 

Ingersoll visar att teorier och forskning om skolorganisationer delas upp i två zoner, 

schoolwide zone där ledning, planering och resurser ingår och classroom zone där lärande 

och undervisningsaktiviteter ingår (ibid: 47-49). Han lyfter upp tre områden inom 

klassrumszonen, där lärare tar viktiga beslut. Dessa områden är det administrativa, det 

pedagogiska och det sociala. Ingersoll pekar på att lärares autonomi utövas mest genom det 

pedagogiska besluten i klassrummet, som har att göra med valet av undervisningsmetoder 

och läromedel. De administrativa besluten om lärarnas scheman, klasstorlek och resurser 

hanteras på ledarnivå. Lärare förväntas upprätthålla ordningsregler för eleverna, som ofta 

är formulerade av andra, men utan att lärarna själva har nog med verktyg för att kunna 

sanktionera elever som inte följer dessa regler. Lärare har kontrollen över de pedagogiska 

aktiviteterna i klassrummet men saknar kontroll över viktiga övergripande frågor, inom de 

sociala frågorna där upprätthållandet av ordningsregler finns, för att kunna lyckas med sina 

arbetsuppgifter. Ingersoll beskriver detta som en nedgradering av yrkesfärdighet, en 

transformation av komplext arbete, utförd av en profession, till arbeten som kan utföras av 

arbetstagare med en lägre grad av yrkesfärdighet (ibid: 154-156).  

Ingersoll kommer fram till att ju mer kontroll lärarna har över de sociala frågorna, där de 

själva kan ta beslut i dessa frågor direkt med eleverna, så ökar lärarnas trivsel och 

omsättningen av lärarna minskar (ibid: 205). Om lärarna har kontroll över de disciplinära 

frågorna så visas det genom bättre beteende bland eleverna, vilket ger positiva effekter på 

klimatet i skolan. En ökad grad av kontroll hos lärare inom de sociala frågorna gentemot 

eleverna minskar problemen inom dessa områden och innebär färre konflikter även mellan 

kollegor och mellan lärare och rektor (ibid: 200-201,203). Med mer makt, måste också en 

ansvarsskyldighet följa och en balans måste finnas mellan dem. Ingersoll skriver: 

Det är ingen mening i att hålla någon ansvarig för något som de inte kontrollerar, inte 

heller är det någon mening i att ge någon kontroll över något som de inte är ansvariga 

inför (ibid, s. 245).    

 

4.2 Multidimensionell analysmodell 

Ingersolls teori utgår från frågor om de viktigaste besluten, vem som tar besluten och 

vem/vilka som kontrollerar dem (2003). Utifrån Ingersolls teori och Ballous definition av 

autonomi definieras autonomi i denna studie som graden av beslutsfattande och graden av 

egen kontroll med hjälp av följande frågor: 

- Vilka är de viktigaste besluten? 

- Vem tar besluten och inom vilka ramar? 

- Vem kontrollerar besluten? 
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Rektorernas svar har kategoriserats utifrån Wermke, Olason Rick och Salokangas (2018) 

analysmodell, se tabell 1.  

Tabell 1. Wermke, Olason Rick och Salokangas analysmodell “Teacher autonomy as multidimensional 

construct” (2018, s.9). 

 

Jag har utgått från ovanstående analysmodell, men endast använt den horisontella 

dimensionen då den vertikala består av klassrums-, skol- och professionsdimensioner. I 

den något anpassade analysmodellen används de olika domänerna där beslut tas i 

rektorsuppdraget, se tabell 2. 

 

Denna studie kategoriserar de områden där rektor är verksam i, enligt de fyra domänerna:  

*Den pedagogiska domänen - undervisning, lärande, planering, utvärdering och 

bedömning 

*Den sociala domänen - sociala mål, elevhälsoarbete, garantera likabehandling, tillgodose 

särskilda behov och disciplinära åtgärder 

*Utvecklingsdomänen - leda skolans utveckling mot målen i styrdokumenten -de 

nationella och de lokala, leda skolan mot skolans mål och vision. 

*Administrativa domänen - organisation, schema, löner, personalrekrytering, lokaler och 

ekonomi 
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Analys av beslut och kontroll 

Domän Pedagogisk 

domän 

Social domän Utvecklingsdomän Administrativ 

domän 

Intervjuer av 

rektorer i 

Norge och 

Sverige 

Beslut 

-Vilka är de viktigaste besluten? 

-Vem tar besluten och inom vilka ramar? 

 

Kontroll 

-Vem kontrollerar besluten? 

 

Tabell 2. Analysmodell 
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5. METOD 

Studien har en kvalitativ ansats, med en innehållsanalys där intervjuer med tillhörande 

transkribering, kodning och kategorisering av data har använts (Denscombe, 2016, Kvale 

& Brinkmann, 2010).  Studien intar ett komparativt perspektiv då en jämförelse görs 

mellan rektorers upplevda autonomi i Norge och i Sverige och om det finns likheter och 

skillnader i den upplevda autonomin (Denscombe 2016, Denk, T. 2011). 

Valet av kvalitativ metod grundas dels på en närhet till kommuner och skolor vid 

gränsområdet Sverige och Norge och dels att det var görligt om något skulle behövas 

utredas i innehållet i själva frågeställningarna samt att få nyanser med från respondenterna 

i deras svar.  

Det är ett småskaligt forskningsprojekt med semistrukturerade intervjuer vilket är en 

lämplig metod i denna studie. Det ger en möjlighet att kunna få rektorers uppfattningar om 

sin autonomi i arbetet som rektor, genom frågeställningar om beslut och kontroll. Jag som 

intervjuare har färdiga frågor som ska behandlas i intervjun, men jag har möjlighet att vara 

flexibel och utveckla frågorna om så behövs under intervjutillfället (Denscombe 2016). 

 

5.1 Urval 

De svenska rektorerna som deltar i denna studie är verksamma i kommuner i de nordligaste 

delarna av Sverige, de norska rektorerna är verksamma i kommuner som gränsar till de 

nordligaste delarna i Sverige. Fem rektorer från Norge och sju rektorer från Sverige är med 

i denna studie, åtta kvinnor och fem män. Skolorna där rektorerna är verksamma i omfattar 

årskurserna F-330, F-631, F-932 och 7-933, där antalet elever varierar mellan 25 elever och 

400 elever. Yrkeserfarenheten som rektor varierar från 1,5 år till 25 år, alla intervjuade 

rektorer är yrkesverksamma i kommunala skolor och nästan alla har en avslutad 

rektorsutbildning eller en utbildning inom skolledning. Invånarantalet varierar i de olika 

kommunerna från drygt 2000 invånare till knappt 23 000 invånare. 

Studiens urval bygger på ett bekvämlighetsurval, ett icke-sannolikhetsurval. Det innebär att 

respondenterna i studien blev kontaktade angående deltagande, för att de fanns tillgängliga. 

Bekvämlighetsurval ger möjligheter att generera insikter och information om det tänkta 

forskningsområdet. Rektorerna valdes också utifrån ett explorativt urval till intervjuer, då 

de intervjuade rektorernas respons på intervjufrågorna studeras djupare och mer i detalj än 

vad ett representativt urval skulle ha studerats. Det viktiga i studien är hur informativt 

urvalet är, dels för att studien ska få tillräcklig information till en insamling av data och 

dels för att kunna göra en analys av den (Denscombe, 2016). 

 

                                                           
30 F-3: förskoleklass, ålder 6-9 år i Sverige, motsvarar årskurs 1-4 i Norge 
31 F-6: förskoleklass, ålder 6-12 år i Sverige, motsvarar årskurs 1-7 i Norge 
32 F-9: förskoleklass, ålder 6-15 år i Sverige, motsvarar årskurs 1-10 i Norge 
33 7-9: årskurs 7-9 , ålder 13-15 år i Sverige, motsvarar årskurs 8-10 i Norge 
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5.2 Operationalisering  

Ingersolls (2003) teori om lärares autonomi, ligger till grund för operationaliseringen för 

intervjufrågorna, det vill säga Ingersolls frågor om vem som tar de viktigaste besluten och 

vem som kontrollerar dem. Frågorna som ställdes till rektorerna var fler än de om beslut 

och kontroll 34. Det för att vi skulle få en bättre bild av var och en av respondenternas 

arbetssituation, för att på det sättet också kunna tyda bättre deras svar och få en djupare 

förståelse för den enskildes upplevda grad av tagna beslut och utförda kontroller. 

Denna urvalsgrupp kontaktades första gången via mail för att senare följas av ett 

telefonsamtal. Samtyckesformulär35 skickades till respondenterna innan intervjun 

genomfördes. Intervjuerna företogs antingen på den skola där rektor var verksam eller via 

telefon eller på annan ort, för att situationerna erbjöd detta. Intervjuerna spelades in på 

ljudfil för att sedan transkriberas, kodas och kategoriseras. Intervjufrågorna som användes 

besvarades av varje respondent36 

Innehållsanalysen (Denscombe, 2016: 392-393) har utförts genom att använda sig av 

Ingersolls teorier om beslut, kontroll och autonomi (Ingersoll, 2003), Ballous definition av 

autonomi (Ballou, 1998) samt analysmodellen av Wermke & Olasen & Salokangas (2018). 

Rektorernas svar har transkriberats, kodats och kategoriserats utifrån Wermke, Olason 

Rick och Salokangas (2018) analysmodell37 , där endast den horisontella dimensionen av 

analysmodellen har använts. Deras analysmodell pekar på att läraruppdraget är komplext 

och mångdimensionellt. I denna studie är fokus på de olika domänerna där beslut fattas och 

kontroll görs i rektorsuppdraget, vilket gör att den vertikala dimensionen inte används som 

i modellen består av klassrums-, skol- och professionsdimension. Modellens domäner i 

denna studie testas på rektorsuppdraget genom att intervjusvaren kategoriseras utifrån de 

olika domänerna38. Intervjusvaren ger en bild av rektorers upplevda autonomi i de båda 

länderna.   

 

5.3 Bearbetning av insamlad data 

Intervjuerna spelades in på ljudfil för att sedan transkriberas, kodas och kategoriseras. 

Intervjuer, kodning och kategorisering har gjorts tillsammans med en kollega, som gjort en 

motsvarande studie gällande rektorer i Sverige och i Finland. Transkribering av 

intervjuerna företogs dels av mig och dels av extern personal. Intervjufrågorna som 

användes besvarades av varje respondent39. 

Efter transkriberingarna, kodades och kategoriserades det insamlade datamaterialet, efter 

                                                           
34 Bilaga 2. Intervjufrågor 
35 Bilaga 1. Samtyckesformulär 
36 Bilaga 2. Intervjufrågor 
37 Tabell 1 
38 Tabell 2 
39 Bilaga 2. Intervjufrågor 
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innehåll inom domänerna. Det insamlade materielat sammanställdes i tabellform, 

sammanställning för de norska rektorerna40 och sammanställning för de svenska 

rektorerna41. De norska och de svenska rektorernas svar ställdes bredvid varandra för att 

underlätta jämförelsen. Jämförelser mellan de två ländernas rektorers upplevelse av 

autonomi gjordes för att se likheter och skillnader i den upplevda autonomin (Denscombe, 

2016).  

I innehållsanalysen har svaren från respondenterna kodats och kategoriserats för att sedan 

placeras in i de fyra domänerna, den pedagogiska domänen, den sociala domänen, 

utvecklingsdomänen och den administrativa domänen. Resultaten visar i vilken grad rektor 

upplever en autonomi i sin yrkesutövning genom att belysa vilka beslut rektor tar och vem 

som kontrollerar rektor i de olika domänerna. 

Kodning gjordes utifrån relevanta ord i intervjuer, vilka sedan sorterades utifrån de fyra 

domänerna (Denscombe, 2016). Skulle exempelvis en rektor uttrycka att hen upplevde en 

stark beslutanderätt, markerades detta med ”R” (versal) respektive svag beslutanderätt 

markerades med ”r” (gemen) i tabellerna42. Om rektorn ansåg att en annan aktör hade stor 

beslutanderätt, t e x lärare, markerades detta med ”L” (versal). Förteckning över olika 

funktioner som kontrollerar eller beslutar finns i anslutning till tabellerna43. När alla 

intervjuer var analyserade utifrån de olika domänerna och rektorernas upplevelse av 

styrkan i beslut eller kontroll var kategoriserade i tabellen, blev nästa steg i analysen att 

göra en bedömning av den upplevda graden av beslut och kontroll44. Exempelvis när det 

gäller beslut inom den sociala domänen, framgår det av svaren45, att både de norska och de 

svenska rektorerna upplever en stor beslutanderätt, då versalen R förekommer hos alla de 

norska rektorernas svar och 3 gånger i de svenska rektorernas svar och gemenen r 

förekommer i de övriga 4 svenska rektorernas svar. I denna studie tolkas det som att 

rektorerna i Norge upplever en hög grad av autonomi och rektorerna i Sverige upplever en 

ganska hög grad av autonomi. Denna analysmetod innebär att kvalitativ data har 

kvantifierats, vilket innehållsanalysen möjliggör (Denscombe, 2016).  

 

5.4 Tillförlitlighet 

Hur väl mäter denna forskning det som det avser att mäta, en pilotstudie vars avsikt var att 

mäta rektorers grad av upplevd autonomi, som en komparativ studie mellan två länder? För 

att få fram upplevelsen av autonomi i rektorsyrket, studerades rektorers upplevelse av 

beslut och kontroll, enligt definitionen utvecklad av Ballou (1998) och enligt Ingersolls 

(2003) teori om att upplevd autonomi är hårt knutet till känslan av beslut och kontroll, samt 

användningen av en analysmodell som används i studier av lärares autonomi, anser jag att 

                                                           
40 Bilaga 4. Norska rektorer 
41 Bilaga 5. Svenska rektorer 
42 Bilaga 4 och 5. Norska och svenska rektorer 
43 Bilaga 4 och 5. Norska och svenska rektorer 
44 Bilaga 6. Resultat av de norska och de svenska rektorernas upplevda grad av beslut och kontroll. 
45 Bilaga 4 och 5. Norska och svenska rektorer 
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denna forskning får fram en relevant analys av syfte och frågeställningar som denna studie 

hade för avsikt att mäta (Ballou, 1998, Ingersoll, 2003, Wermke & Olasen & Salokangas, 

2018).   

Tillvägagångssättet i denna studie, med redogörelsen för metoder och analyser, kan 

upprepas inom samma forskningsområde (Denscombe, 2016).  Jag som forskare kan gå 

tillbaka till mina respondenter med de data som kommit fram i undersökningen, för att 

kontrollera den data som framkommit. Då detta är en småskalig, kvalitativ forskning kan 

inte resultatet generaliseras till en bredare population, men resultatet kan användas till 

vidare forskning, både inom denna region men även till andra områden i dessa länder. 

Tillvägagångssättet kan upprepas inom samma forskningsområde (Denscombe 2016). 

Resultaten kan ha påverkats av att jag som forskare och intervjuare själv är verksam rektor 

inom samma region där respondenterna är verksamma i. Därmed kan jag ha betonat 

frågeställningarna, vilket kan ha påverkat tillförlitligheten. De norska citaten är översatta 

till svenska i syfte att ha enhetligt språk.  

Då denna studie har gjorts i samarbete med en kollega, vars studie är en jämförelse mellan 

rektorer i Sverige och Finland inom samma forskningsområde, har intervjuerna gjorts 

tillsammans i alla tre länderna, Norge, Finland och Sverige. Vi har gemensamt tolkat, kodat 

och kategoriserat datamaterialet, vilket ger en större tillförlitlighet till studien.  

 

5.5 Etiska aspekter 

Enligt de forskningsetiska krav som finns har studien tagit hänsyn till samtyckeskraven46, 

så att studien är konfidentiell och inte ska kunna härledas till enskild rektor samt att 

nyttjandekraven har tydliggjorts innan intervjuerna har satts igång (Vetenskapsrådet, 2017). 

Citaten från rektorerna har inte kunnat anges med en närmare beskrivning, om vilken 

rektor som säger vad. Då en del av de kommuner och skolor som rektorerna är 

yrkesverksamma i, är relativt små, skulle det i så fall kunna härledas till vilken rektor som 

uttalat sig. För att studien ska vara konfidentiell och att varje rektor som deltagit i studien 

ska kunna vara anonym, anges citaten endast med om det är en norsk rektor eller en svensk 

rektor som uttalat sig. 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Bilaga 1. Samtyckesformulär 
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

Resultaten redovisas som rektorernas upplevelse av beslut och kontroll inom de fyra 

domänerna: den pedagogiska, den sociala, utvecklingsdomänen och den administrativa. 

Resultaten redovisar också hur dessa kan förstås i relation till de statliga styrdokumenten i 

Norge och i Sverige, samt vilka likheter och skillnader som finns hos norska och svenska 

rektorers upplevelser av beslut och kontroll.  

För att svara på forskningsfrågorna diskuteras de resultat som framkommit ur rektorernas 

intervjusvar gällande beslut och kontroll, kopplat till definitionen av autonomi som 

används i denna studie och till den teori som denna studie grundar sig på. Resultaten 

diskuteras även i relation till tidigare forskning inom detta område.  

Citaten redovisas som norsk rektor eller svensk rektor. Hänsyn är tagen så att rektorernas 

uttalande inte kan härledas till en specifik rektor. Då det geografiska området för denna 

studie är begränsat redovisas citaten som norsk rektor eller svensk rektor, enligt de 

yrkesetiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet 2017). 

Forskningsfrågorna som denna studie har svarat på är följande: 

- Vilken grad av beslut upplever norska och svenska rektorer att de har i sitt uppdrag? 

- Vilken grad av kontroll upplever de norska och svenska rektorer att de har i sitt uppdrag?  

- Vilka likheter och skillnader finns mellan de norska och de svenska rektorernas 

upplevelse av beslut och kontroll? 

 

6.1 Pedagogisk domän (undervisning, lärande, planering, utvärdering, bedömning) 

Enligt styrdokumenten i båda länderna47, ska rektor leda utbildningen, se till att det sker en 

utvärdering och utveckling av skolverksamheten samt ha det övergripande ansvaret för 

betygen.  

6.1.1. Pedagogisk domän - beslut 

Intervjusvaren från de norska rektorerna visar väldigt tydligt, att de ser sig själva som de 

som tar beslut inom denna domän48 Alla fem rektorer anger sig själv som den som först 

och främst tar beslut inom denna domän och det väldigt starkt. Två av de fem rektorerna 

anger mer markerat, än de andra tre rektorerna, att det finns fler beslutstagare än de själva 

inom denna domän. De aktörer som rektorerna nämner är lärarna, staten, lokala 

beslutstagare som rådman (motsvarar kommunchef i Sverige), förvaltningschef, 

rektorskollegor och lokalpolitiker samt vårdnadshavare. Rektorerna lyfter hur den statliga 

styrningen styr och påverkar dem, men de har själva också en hög grad av 

handlingsutrymme i att kunna ta beslut inom denna domän. Även en stark egen vilja och 

motivation i utövandet av rektorsrollen lyfts av några rektorer som en drivkraft i de 

                                                           
47 Bilaga 3. Sammanställning av rektors ansvar i de statliga styrdokumenten 
48 Bilaga 4. Norska rektorer 
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pedagogiska frågorna.  

 
Staten blir mer och mer tydlig i styrningen av rektorsrollen, genom lagarna. På den 

pedagogiska sidan, är det direkt styrning från staten. (norsk rektor)  

Jag har alltid fått göra som jag vill, jag vet inte om jag sett några hinder/…/ kanske är 

jag bra på att se möjligheter och nyttja dessa möjligheter, använda de/…/ allt är tillåtet 

och allt är möjligt, absolut allt i världen är möjligt, bara du gör de rätta sakerna. Det finns 

egentligen inga begränsningar bara du håller dig innanför lagen och gör det maximala 

utav det/…/ Jag kan förklara för de styrande varför jag vill göra vissa saker, se de 

möjligheter som finns och använda dem, därför finns det inga hinder. (norsk rektor)   

Jag känner att jag kan bestämma väldigt mycket egentligen/…/ jag har egentligen frihet 

till det mesta jag vill göra, innanför lagar och regler (norsk rektor) 

 

Citaten ovan kan kopplas till Ballous definition av autonomi som visar att autonomi är 

kapaciteten och kompetensen hos rektor att självständigt ta beslut över sin egna handlingar, 

inom de givna ramarna (Ballou, 1998: 104-105). Ordet ”alltid” i citatet och ”bra på att se 

möjligheter” kan tolkas som att den norska rektorn har arbetat i en längre tidsperiod i 

rollen som rektor och därigenom också upparbetat en kapacitet och en kompetens i rollen 

som rektor.  

 

En norsk rektor lyfter att rektorerna i kommunen nu tar gemensamma beslut om de 

pedagogiska satsningsområdena de ska fokusera på, där de använder sig av en speciell 

modell, vilket är ett systematiskt arbete gällande undervisningsmetoder och pedagogisk 

analys av dessa metoder. 

 

Den senaste TALIS-undersökningen pekar på att rektorer i Norge har behov för bättre 

kunskaper inom pedagogisk ledning49. Var femte norsk rektor menar att de har ett stort 

behov av fortbildning och mer kunskaper i det lokala läroplansarbetet och om 

observationer i undervisningen, hur de kan främja samarbete mellan lärarna samt att kunna 

ge konstruktiva återkopplingar till lärarna. Följande citat visar på en svårighet inom ovan 

nämnda områden: 

 
Det svåraste i det här jobbet är att få vuxna människor att samarbeta (norsk rektor) 

 

 

Alla de svenska rektorerna lyfter att rektor tar beslut i den pedagogiska domänen50. En av 

de sju rektorerna betonar detta extra starkt. Alla rektorer, förutom en, lyfter att lärare är 

med och tar beslut i denna domän, varav en nämner att arbetslag av lärare också tar beslut, 

som beslut i olika processer inom skolans systematiska kvalitetsarbete och metoder i själva 

undervisningssituationen. Svaren visar det som Lortie lyfter, lärarnas betydelse som 

rektorernas viktigaste samarbetspartner, i olika processer är det viktigt med goda relationer 

                                                           
49 Institutt for lärerutdanning og skoleforskning (2019). TALIS 2018 - Förste hovedfunn fra ungdomstrinnet. 

Universitetet i Oslo.  

50 Bilaga 5. Svenska rektorer 
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lärare och rektor emellan (Lortie, 2009).  

Politikerna, nämnden och huvudman lyfts av tre av rektorerna. Här kan tänkas att dessa tre 

kategorier står för en och samma del, den politikervalda delen av kommunens organisation. 

Två rektorer lyfter att kommunen tar beslut, varav en också nämner förvaltningschef och 

en tredje rektor lyfter att förvaltningen tar beslut. Dessa tre kategorier, kommun, 

förvaltning och förvaltningschef står för en tjänstemannadel i organisationen.  

Nedan citat visar på att även de svenska rektorerna beskriver att de är styrda av de statliga 

styrdokumenten, skollag och läroplan. Inom de ramarna upplever de sig fria att agera och 

ta beslut och de upplever att de har stora befogenheter att styra sin skola. 

 

Den starkaste styrningen är ju egentligen uppdraget, som styr mest, lagar och 

dokument. De styr mig mest… (svensk rektor) 

 

En rektor lyfter att åldern hos personen gör att beslutsfattandet inte är skrämmande, vilket 

kan tolkas att även här liksom hos den norska rektorn, att tiden i yrket ger kompetens och 

mod att fatta beslut. Även här, likt citat från norska rektorer, som lyfter upp tiden som en 

faktor i sitt yrkesutövande, som en säkerhetsfaktor i att kunna ta självständiga beslut. Detta 

pekar på en motpol till statistiken från TALIS-undersökningen 2013, där undersökningen 

visar att omsättningen på rektorer i högstadiet är stora, både i Norge och i Sverige jämfört 

med de andra Nordiska länderna51. 

En rektor lyfter att rektorsuppdraget handlar dels om att ta beslut innanför för vissa ramar 

och dels att motivationen är viktig i jobbet som rektor. Gunnar Berg menar att rektorer har 

möjlighet att ta beslut innanför vissa givna ramar, att rektorer har ett handlingsutrymme 

som han kallar för frirum. Men detta frirum är inte statiskt och fast utan är hela tiden i 

rörelse alltefter hur de yttre gränserna för skolan ändras (Berg, G. 2011). Linda Jeervik 

Steen skriver att begränsning i att fatta beslut hos rektorer inte bara handlar om det 

formella handlingsutrymmet eller av huvudmannens begränsningar utan även av det mod 

som varje rektor själv äger (Jeervik Steen, L., 2014).  

Jag leder själv. Men egentligen så är det ju skolnämnden och skolchefen, men, det är 

jag själv som leder. Jag gör vad jag vill/…/ den här åldern gör också att jag inte är rädd. 

(svensk rektor) 

Jag ser styrningen som vilken frihet har du som skolledare under dina styrmedel. Då 

tycker jag att har ganska stor frihet, jag kan profilera, greja med och införa de 

pedagogiska metoder jag vill ha, bara jag får med personalen/…/Det är klart att jag har, 

men jag tänker så här att jag vill jobba innanför dessa ramar, den friheten jag har 

innanför ramarna. Rektorsuppdraget som sådant ger ganska mycket utrymme om man 

                                                           
51Skolverket (2014). TALIS 2013- En studie av undervisnings- och lärmiljöer i årskurs 7-9. Stockholm 

  



 

35 

 

orkar, vågar och vill. Det handlar mycket om vilja.(svensk rektor) 

 

6.1.1.1 Likheter och skillnader - beslut 

Likheterna mellan rektorer i Norge och Sverige inom den pedagogiska domänens beslut är 

stora. Rektorerna i de båda länderna upplever en hög grad respektive en ganska hög grad 

av beslutsfattande inom de ramar de har52 Staten styr rektorerna starkt genom de statliga 

styrdokumenten53, andra aktörer finns med som både styr rektorerna och tar beslut som 

rektor måste verkställa samt att det finns en vilja och motivation hos rektorerna i 

yrkesutövandet som rektor. De andra aktörerna är främst lärarna och lärararbetslag, 

rektorskollegor men även lokalpolitiker och vårdnadshavare, dock är dessa aktörer inte 

tongivande inom denna domän. Tiden i yrket och en äldre ålder hos den enskilde rektorn 

samt den egna individuella drivkraften och viljan ger enligt intervjusvaren, hos både de 

norska och de svenska rektorerna, en större trygghet i att kunna ta egna självständiga 

beslut. Förmågan, kapaciteten och kompetensen hos den enskilda rektorn har byggts upp 

genom tiden i yrket (Ballou, 1998, Frostensson, 2015:20, 23-24, Ingersoll, 2003, 

Skolverket, 2014).  

Liksom Ballous teori om autonomi hos en profession, där beslut tas baserat på förmåga, 

kapacitet och kompetens diskuterar även Frostensson lärares autonomimakt att ta beslut, 

inom givna ramar, om innehåll i undervisningen visar på en autonomi, både på individuell 

nivå som kollegial nivå, utifrån en professionskompetens (Frostensson, 2015: 20, 23-24).  

Lärares upplevda autonomi kan bli begränsad av lärarnas personliga begränsningar som 

motivation eller kompetens (Wilches, 2007). Citaten ovan, hos både de norska och de 

svenska rektorerna, kan tolkas som att det finns stora möjligheter att ta beslut, inom givna 

ramar, om viljan, motivationen och/eller kompetensen finns hos den enskilde rektorn 

(Ballou, 1998).  

Styrningen av rektorers pedagogiska ledarskap och deras egna upplevelser av att själva 

kunna ta beslut inom denna domän, kan också ses som en stark koppling till den ”by-pass”-

styrning som skett i båda länderna, från stat direkt till rektor, i och med införandet av de 

standardiserade och internationella testerna. Utvecklingen har gått från att den lokala 

styrningen tidigare hade, efter att decentraliseringen infördes för 20-25 år sedan, mer 

mandat inom den pedagogiska verksamheten i dessa länders skolors inre verksamhet där 

lokala skolplaner utformades, till att nu inte ha nästan något mandat alls för den inre 

verksamheten i skolan (Bergh, A., 2015b, Moos, L. (ed.) 2013, Helgöy,I., & Homme, A., 

2007, Moos,L.,  et al., 2016, Skott, P. 2014, SOU 2015:22). Här är det systematiska 

kvalitetsarbetet ett verktyg för rektor i att kunna hantera en del av de pedagogiska frågorna 

och kunna ta beslut i dessa frågor (Ärlestig, 2014). Sådant som tidigare berörde läraren 
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som handlar om beslut gällande undervisningsmetoder och val av läromedel gäller nu även 

för rektor, i samråd med lärarna (Lortie, 2009). 

Skillnaden i beslutsfattandet inom denna domän är att de norska rektorerna upplever en 

ännu högre grad av det egna beslutsfattandet än de svenska rektorerna. De norska 

rektorerna betonar detta väldigt starkt jämfört med de svenska rektorerna i sina 

intervjusvar. I förhållande till ländernas styrdokument syns detta också tydligt, de svenska 

rektorerna är mer detaljstyrda än de norska rektorerna54 

Då en del av de norska rektorerna är verksamma i mycket små kommuner med ett lågt 

antal invånare, kan deras höga grad av upplevd beslutsfattande speglas av den 

decentraliserade strukturen. Den kan också speglas av att i en del av de norska 

kommunerna inte finns någon oppvekstleder, motsvarande skolchef eller förvaltningschef i 

Sverige, vilket ger en högre grad av eget beslutsfattande hos de norska rektorerna (Moos et 

al.,2016: 49-62). 

 

/.../ bara två nivåer, det finns en sammanhängande kommunikation, den bästa. Ska man 

få till utveckling, så hjälper det inte att ha en oppvekstleder som säger vad jag ska göra, 

utveckling måste ju komma härifrån mina medarbetare, genom medarbetarsamtal och 

utvecklingssamtal, därför stortrivs jag i vår kommun, en platt organisation. (norsk rektor) 

 

6.1.2 Pedagogisk domän - kontroll 

De norska rektorerna nämner olika instanser som kontrollerar dem: staten, oppvekstleder 

(förvaltningschef/skolchef), rådman (kommunchef), lärare och kommun55. Oppvekstleder, 

rådman och kommun står för tjänstemannadelen i kommunen. Tre av de fem rektorerna 

anger att de själva kontrollerar denna domän, dock värderar de inte kontrollen som de 

själva utför lika starkt som besluten de själva tar inom denna domän. Staten finns med i 

alla de fem rektorers svar, som ett viktigt kontrollorgan. På samma sätt som med besluten, 

lyfts att kontrollen görs inom ramarna, inom styrdokumenten, både de statliga och de 

lokala.  

Samma sak med kontroll som med styrning: staten kontrollerar genom statlig styrning. 

(norsk rektor) 

Tillit måste finnas i systemet, måste vara på sin plats. Min chef måste kunna lita på att 

jag gör mitt jobb. Jag måste göra mitt jobb 100 procent korrekt, innanför vissa regler… 

(norsk rektor) 

Enligt citaten ovan från de norska rektorerna, finns uttryck att tillit finns i styrkedjan, från 

de lokala huvudmännen till de enskilda rektorerna (Skott, 2014, Moos et al, 2016). Uttryck 

finns också som att tilliten kanske är för stor, ingen extern kontroll finns, vilket kan tolkas 
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som negativt. Ingersoll diskuterar att för mycket kontroll kan undermotivera, undernyttja 

och motverka arbetstagarna samtidigt som för litet kontroll kan underminera utförandet 

och livskraften hos en organisation (Ingersoll, 2003: 29-30). 

Hos de svenska rektorerna ser vi också att olika instanser kontrollerar dem56. Hit räknas 

Skolinspektionen, Skolverket, förvaltningen, nämnden, kommun, huvudman, politiken, 

förvaltningens kvalitétsutvecklare, vårdnadshavare, lärare, elever, staten, 

barnombudsmannen, arbetsmiljöverket och media. Rektor själv lyfts av sex av de sju 

rektorerna, det är den mest frekventa aktören gällande kontroll i denna domän. 

Skolinspektionen lyfts av fyra av de svenska rektorerna som ett kontrollorgan, där en av 

rektorerna betonar detta kontrollorgan starkt. Skolverket lyfts av en av rektorerna, staten 

lyfts av två av rektorerna och skolväsendets överklagandenämnd lyfts av en rektor. Dessa 

kategorier av kontrollorgan ses som representanter för staten. Arbetsmiljöverket och 

barnombudsmannen lyfts av en och samma rektor. De som kontrollerar på lokal nivå från 

tjänstemannasidan är kommunen, förvaltningen och kvalitetsutvecklaren i kommunen och 

ännu mer på lokal nivå, på skolnivå lyfts lärare av fyra rektorer. Det som kontrolleras på 

lokal nivå, både från tjänstemannasidan och från den förtroendevalda sidan, inom denna 

domän är det systematiska kvalitetsarbetet, SKA-arbetet, där elevresultat och de 

prioriterade områdena som varje enskild rektorsenhet ansvarar över. De rektorer som inte 

lyfter lärarna på denna nivå är de rektorer som starkt betonat sig själv som kontrollinstans 

genom hela intervjun. Två rektorer lyfter vårdnadshavare varav en även lyfter elever som 

en kontrollpart. När det gäller den politiska nivån lyfter två rektorer området med den 

politikervalda delen av kommunens organisation som nämnd och politiken. En av 

rektorerna lyfter även media som en kontrollinstans. Trots en uppräkning av många olika 

kontrollorgan, förutom rektor själv, så vittnar citaten om självkontrollerande rektorer. 

Vem kontrollerar mitt arbete? Är det någon som gör det? 

 (svensk rektor) 

/.../ jag behöver inte inspektionen, det behöver jag inte, jag har ju mitt eget SKA-

arbete, det är den bästa kontrollen/../ i det här SKA-arbetet så får jag en bra kontroll, 

det är min egen kontroll plus att det är lärarnas kontroll.(svensk rektor) 

Jag känner mig inte så kontrollerad, jag känner mig ganska självständig. (svensk 

rektor) 

Ingersoll menar att makten i en organisation tillhör de som kontrollerar de viktigaste 

besluten (Ingersoll, 2003: 46-47,226). Utifrån utsagorna hos de svenska rektorerna, så 

upplever de att de själva kontrollerar ganska mycket inom denna domän, trots att de också 

räknar upp olika instanser som kontrollerar dem. Citaten ovan kan kopplas till Wilches 

diskussion om att motivation och kompetens har betydelse för den upplevda autonomin, 

som att den upplevda autonomin inte blir begränsad om tillräckligt med motivation och 

kompetens finns hos individen (Wilches, 2007). Ovan citat kan tolkas som att rektorerna 

har tillräckligt med kompetens och motivation för att ha kontroll själv över sitt 
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pedagogiska arbete på skolorna.  

 

6.1.2.1 Likheter och skillnader - kontroll 

Både de norska och de svenska rektorerna upplever en ganska hög grad av kontroll av de 

själva inom denna domän, men de upplever även kontroll från andra instanser57. 

Staten lyfts av de flesta rektorerna som en kontrollinstans, alla de norska rektorerna lyfter 

staten som en kontrollinstans. Rektorerna i båda länderna menar att det måste finnas ramar 

och förordningar att förhålla sig inom och att en del kontroll anses som en nödvändig del i 

arbetet. Däremot upplever en del rektorer, i båda länderna, att det också blir betungande 

med en del av dessa kontroller, främst de som ska inrapporteras till huvudman. Det finns 

en större acceptans av sådant som kontrolleras av staten än sådant som kontrolleras av 

huvudman (Skott, 2014, Moos et al.2016, SOU 2015:22).  

De rektorer som arbetat en längre tid i yrket menar att kontrollen inte märks så mycket 

även om den finns där, kontrollen inom denna domän upplevs inte som besvärande eller 

som en tung börda att bära58. 

På samma sätt gällande besluten tagna av staten, om de standardiserade testerna att de ska 

utföras i dessa båda länder i ländernas alla skolor och med berörda årskullar av elever, så 

kontrolleras också dessa tester av staten. Vissa internationella tester utförs för jämförelse 

med andra länder, vissa resultat redovisas till respektive stat och kommun, för både 

nationell utvärdering och för intern utvärdering i kommunerna och resultat redovisas också 

internt i den egna skolan för utvärdering inne i klassrummet, på lärar- och elevnivå. Som 

hjälp i utvärdering och analysarbetet har rektor stöd och hjälp i det systematiska 

kvalitetsarbetet, som åläggs rektor att arbeta med enligt de statliga styrdokumenten, 

skollagarna i respektive land59. Kontrollen i detta arbete görs som ovan beskrivet av både 

stat och kommun men till stor del av rektor själv, oftast tillsammans med sina lärare och 

med sina rektorskollegor. Detta visar också att samarbetet rektor och lärare emellan är av 

betydelse (Lortie, 2009). 

Den externa kontrollen upplevs av rektorerna både som betungande och som något 

välbehövligt av rektorerna. En del rektorer vittnar om att det är mycket dokumentation att 

förhålla sig till och att det är tidskrävande, medan andra menar att det är bra med extern 

kontroll, för att se att arbetet har utförts ”rätt” av rektor.  

Jag tror det är bra med kontroller, för det är ungefär som att sticka en tröja, måste 

finnas en slags kontroll, det är inte något fel utan bra, jag gör det uppdraget jag fått 

(svensk rektor). 

Wermke och Forsberg tar upp i sin studie om styrningen av lärares autonomi att det kan 
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vara så att den externa kontrollen minskar lärares egen kontroll, då behöver inte lärare själv 

utföra så många kontroller som tar så mycket tid samt att den externa kontrollen kan 

minska komplexiteten i lärares arbete (Wermke, Forsberg, 2017: 161-163). Detta kan även 

gälla för rektorer, att den externa kontrollen kan underlätta för rektor i rektors komplexa 

uppdrag. Även Cribb och Gewirtz tar upp att kontroll inte nödvändigtvis behöver vara 

dåligt utan att det kan vara en förutsättning för autonomi och att det är viktigt med en 

balans mellan autonomin och kontroll (Cribb, Gewirtz, 2007). 

Skillnaden i kontroll i denna domän är dels att de svenska rektorerna nämner flera olika 

instanser som kontrollerar deras beslut än vad de norska rektorerna nämner och dels att inte 

alla rektorer i Sverige nämner sig själv alls som kontrollinstans i denna domän. Skillnad 

finns också i form av inrapportering av det systematiska kvalitetsarbetet till kommunala 

huvudmän. De svenska rektorerna lyfter upp att inrapportering av den enskild rektors enhet 

ibland blir betungande, då inrapportering två gånger per läsår sker till kvalitetsutvecklaren 

i kommunen. En av de norska rektorerna efterlyser en sådan inrapportering för att få mer 

externa kontroll på sig gällande de pedagogiska frågorna. En rektor lyfter att den externa 

kontrollen av en lärande-och pedagogisk analysmodell, LP-modellen, ett systematiskt 

arbete gällande undervisningsmetoder och pedagogisk analys, saknas. 

/…/Rektor är självkontrollerande, gällande dessa LP-modeller./…/…det finns en 

svaghet i systemet, då det inte finns någon som kan säga till mig att ”Nu NN har du 

inte gjort det och det… (norsk rektor) 

 

 

6.2 Social domän (Sociala mål, elevhälsoarbete, garantera likabehandling, tillgodose 

särskilda behov, disciplinära åtgärder)  

Både de norska och de svenska rektorerna styrs mycket av respektive stat gällande den 

sociala domänen60. Här handlar det om de nordiska värderingarna och välfärdssamhället, 

allas lika värde och att alla elever ska ha bra förutsättningar för en god skolgång (Ingersoll, 

2003, Möller et al, 2009, Höög et al 2011, Moos et al, 2013a: 118-119, 121-122). 

 

6.2.1 Social domän - beslut 

Inom denna domän syns det än mer tydligt än i den pedagogiska domänen att det är den 

norska rektorn själv som tar beslut. Detta är då också helt i linje med den nya lagen i 

Oppvekstloven, den norska skollagen, kap.9A, där det tydligt framgår att rektor har 

ansvaret för att varje elev ska känna sig trygg och inte bli kränkt i skolan61. 
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61 Norge (2018). Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa 1998, reviderad 2019. LOV-2019-06-

21-60. Oslo: Kunnskapsdepartementet 
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Det är färre beslutsfattare som är med i denna domän och tar beslut jämfört med i den 

pedagogiska domänen. Här nämner ingen av de norska rektorerna lärarna alls. En av 

rektorerna lyfter upp andra beslutshavare som vårdnadshavare, staten, kommunen och 

rådman. Det lokala samhället spelar en stor roll i styrningen av skolan, där de valda 

lokalpolitikerna och de professionella i skolan samarbetar. På det sättet blir skolans 

angelägenheter och uppdrag sammanlänkade i ett större sammanhang i de många, små 

lokala samhällena. Det etiska ledarskapet hos rektorer blir viktigt i förberedandet av 

elevens aktiva roll i ett demokratiskt system. Hänsyn tas till social rättvisa och jämlikhet, 

för att hela eleven ska växa och må bra i skolan (Möller et al, 2009). En del citat vittnar om 

förutom arbetet att motverka utanförskap och mobbning, rektors betydelsefulla arbete med 

elevens identitet, med koppling till det lokala samhället. 

När man vet vad mobbing innebär för en människas liv på lång sikt och samtidigt vet 

att det förekommer mobbing/…/vi har en nolltolerans för mobbing i Norge. Det är 

rektors ansvar att det inte förekommer mobbing, det är stort (norsk rektor) 

 Nu är det så att när en elev säger /…/upplever känner sig kränkt eller mobbad har jag 

en ganska direkt handlingsplikt. Den ska samtidigt göras riktig, man ska ha en 

handlingsplan direkt till att göras riktigt i förhållande till förvaltningsreglerna och lätt 

att trampa över (norsk rektor) 

Det är väldigt viktigt att man tar utgångspunkt i elevernas vardag, i elevernas bakgrund, 

i elevernas kultur, som grund för optimal lärande. Det vet jag inte om det är lika mycket 

värdesatt på andra ställen, där är kanske skillnaden mellan norsk skola och svensk och 

finska skolor/…/för att i Norge ser man mer på samisk bakgrund. (norsk rektor) 

 

De svenska rektorerna lyfter sig själva som beslutsfattare inom denna domän, tre av de 

väldigt starkt. Detta är helt enligt den svenska skollagen62, där den omfattar den sociala 

domänen med områdena barns och elevers utveckling mot målen- både de sociala målen 

och kunskapsmålen, kvalitet och inflytande, trygghet och studiero, åtgärder mot kränkande 

behandling (huvudmannen är ansvarig i dessa frågor), skolplikt och rätt till utbildning, 

grundsärskolan, elevhälsans verksamhet, kontakt mellan skola och hem samt anpassning av 

stödåtgärder63. I Sverige är det huvudmannen som ställs till svars för frågor gällande 

elevernas skolmiljö, det är huvudmannens ansvar att se till åtgärderna mot kränkande 

behandling följs. Fyra rektorer lyfter lärarna som beslutsfattare inom denna domän, två 

rektorer lyfter representant för socialtjänstlagen och en lyfter kommunen som 

beslutsfattare. 
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Jag kan ju inte styra tjänstefördelningen samtidigt som jag måste följa skollagen, ex. 

elever med särskilda behov så säger skollagen en sak och resurserna annat, så det är en 

kollision kan man säga. (svensk rektor) 

Jag har ju väldigt mycket befogenheter, jag kan ju ta myndighetsbeslut genom att 

stänga av elever tillfälligt, godkänna betygen, olika anpassningar inför de nationella 

proven, upprätta eller inte upprätta åtgärdsprogram och sätta igång kränkningsärenden. 

Varje dag känner jag att jag tar beslut som rektor. (svensk rektor) 

 

Kontextens betydelse är viktig även för rektorerna i Sverige liksom att arbetet som rektor 

med att skapa förutsättningar för alla elever att kunna nå både sociala målen och 

kunskapsmålen. Eleverna ska oavsett bakgrund, var än i landet eleven bor och vilken typ 

av skola eleven går i, ha en skolgång och en skolsituation som gynnar elevens växande 

som en demokratisk medborgare och utvecklas mot kunskapsmålen givna i läroplanen 

(Moos et al, 2013a:118-119, Skott, 2014). 

Utmanande här är kultur och språk som sträcker sig över tre länder, en historia som jag 

tycker är viktigt att man får med, både en Tornedalskultur och språk, den samiska 

kulturen och språket/../ mellan olika länder i Nordkalotten. Vi har ju även en religiös 

rörelse, som är väldigt unik, som en utmaning här uppe, som är viktigt att man tar del 

av (svensk rektor). 

Jag upplever att jag är ganska vaksam på det här med landsbygd och små kommuner, jag 

försöker lyfta det i olika sammanhang (svensk rektor). 

 

6.2.1.1 Likheter och skillnader - beslut 

Likheterna mellan rektorer i Norge och Sverige är stora även i denna domän i att ta beslut. 

Rektorerna upplever en hög grad respektive en ganska hög grad av beslutsfattande inom 

de ramar de har64. De statliga styrdokumenten, i båda länderna, säger att besluten inom 

denna domän ska rektor ha ansvar över, vilket också de intervjuade rektorerna vittnar om.  

Rektorerna lyfter även andra beslutsorgan inom denna domän, dock är rektor den instans 

som utövar mest beslut. Ingersolls studie visar på att skolan i första hand är en social 

institution, där de sociala aktiviteterna är de mest viktiga och att lärarnas autonomi bestäms 

av hur mycket de kan ta beslut om inom de sociala frågorna (Ingersoll 2003: 227-228). 

De demokratiska värdena är fortfarande viktiga i både Norges och Sveriges utformning av 

utbildning för kommande generationer, där en likvärdig skola eftersträvas. Utifrån både de 

norska och de svenska citaten gällande tillhörighet och identitetsuppbyggande hos 

eleverna, till det lokala samhället med dess kultur och språk och till det geografiska 

området i båda länderna, uttrycks en tydlig målbild hos rektorerna. Deras ledarskap visar 

på de nordiska värderingarna, gällande att skolan ska byggas på de demokratiska 
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värderingarna och allas lika värde (Moos et al, 2013a: 118-119 och 121-122, Möller et al, 

2009). 

Skillnaden är att de norska rektorerna uttrycker en högre grad av beslutsfattande än de 

svenska rektorerna. Alla de norska rektorerna tog upp den nya lagändring, som tillkom 

augusti 2017, som har att göra med trygghet för alla elever på skolan och att ingen elev ska 

bli kränkt i skolan65. I Norge är styrningen direkt mot rektorerna, en påtaglig stark visning 

om den enskilde rektorns ansvarstagande i dessa sammanhang, vilket har kommit i 

lagtexten från sommaren 2017. I Sverige är styrningen däremot riktad mot huvudmannen 

och det är också huvudmannen som ställs till svars vid diverse inspektioner eller 

anmälningar inom detta område. Rektor blir inte personligen ställd till ansvar för 

tillkortakommanden66. 

En annan skillnad, som en del av de norska rektorerna lyfter, är att den lokala styrningen 

inom denna domän är stark speciellt inom de sociala målen, som har med 

demokratiaspekten, den lokala förankringen och identitetsförankringen att göra. Här tar de 

norska rektorerna mer omfattande beslut, än de svenska rektorerna, som har att göra med 

innehållet i undervisning.  

Det är mindre statlig styrning i Norge, exempelvis man använder mer lokal kultur och 

lokal anpassning, vi är litet mer friare i Norge. (norsk rektor)  

Min drivkraft är fortsatt idealismen/…/det har blivit mer och mer allt eftersom/…/jag 

vill främja det samiska, få samiska barn att utveckla sig till goda samhällsmedborgare 

och klara sig väl här i livet” (norsk rektor) 

 

6.2.2. Social domän - kontroll 

De norska rektorerna tar upp kontrollinstanser som rådman, staten, kommunen och 

oppvekstleder. Rådman lyfts upp här fler gånger än under beslut, staten lyfts upp av två 

rektorer och kommun och oppvekstleder lyfts upp vardera en gång. Rektorer lyfter sig själv 

som en kontrollinstans, nästan alla rektorer nämner rektor, dock inte så starkt som under 

beslut i denna domän.  

Det är ju Fylkesmannen i Troms som har tillsyn med oss. Just nu har vi en tillsyn som 

skolägaren har beställt, det går på specialundervisningen och anpassning av den. 

Fylkesmannen har tillsyn på skolan och det är ganska mycket tillsyn tycker jag, det är 

hela tiden en tillsyn. Förra vintern var vi på tillsyn och nu igen, vi använder mycket tid 

till dokumentation, svara, det tar tid. (norsk rektor) 

I det svenska resultatet ser vi att tre rektorer lyfter lärarna som kontrollinstans och två 

rektorer lyfter vårdnadshavarnas kontroll. Fem rektorer har angett skolinspektionen som en 
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kontrollinstans, varav en av dessa fem rektor, skolinspektionen som en stark 

kontrollinstans. Förutom skolinspektionen anges skolverket, skolväsendets 

överklagandenämnd och staten en gång vardera, som alla tillhör statens kontrollinstanser. 

En rektor har angett kommunens kontroll som representant för förvaltningen. Media, 

barnombudsmannen och arbetsmiljöverket anges av en rektor som kontrollinstanser. Dock 

visar nedan citat att de flesta svenska rektorer, fem av sju rektorer, lyfter rektors betydelse 

som kontrollinstans inom denna domän. 

/…/det är nästan som  att det är jag själv som kontrollerar att jag gör rätt 

ändå…(svensk rektor). 

 

6.2.2.1 Likheter och skillnader - kontroll 

På samma sätt som rektorerna tar beslut inom detta område består likheten i att de norska 

och de svenska rektorerna kontrollerar också själva sina beslut. I båda länder finns statliga 

kontrollorgan som kontrollerar rektorernas och huvudmannens åtagande inom denna 

domän. I Norge finns Fylkesmannen, som en förlängd arm av staten, till dessa kontroller 

men även till vidareutbildning av skolor, med dess personal, som har med utbildning inom 

den sociala domänen att göra. I Sverige inspekteras och kontrolleras skolor av statliga 

skolinspektionen inom denna domän. Rektorerna menar att det både är positivt och 

negativt med dessa kontroller. Det positiva är att se och upptäcka om rektor eller 

huvudmannen gjort fel i bedömning och beslutstagande gällande enskilda elevers särskilda 

behov i undervisningen eller om brister finns gällande alla elevers trygghet i skolan. Det 

negativa som rektorerna anger är att den rapportering som ska kontrolleras tar mycket av 

deras tid att sammanställa. 

Vid jämförelse med rektorer och de sociala frågorna, visar resultaten på samma slutsatser 

som Ingersoll kom fram till gällande lärare inom detta område. När rektorer upplever att de 

har både beslut och kontroll i sitt ansvarsområde, stärker detta rektors handlingsutrymme, 

vilket kan tolkas bidra till ett mer hållbart ledarskap, med tanke på att i denna studie hade 

en stor del av rektorerna många år av erfarenhet i yrket med sig (Ingersoll, 2003, 

Skolverket, 2014, Skolverket, 2019) 

En del citat visar på rektorns situation i samhället, i båda länderna. Rektorn blir identifierad 

som rektor i det privata livet, det blir viktigt för rektor att hålla isär de olika rollerna rektor 

har i det lilla samhället. Rektor arbetar inte bara som rektor utan är rektor hela tiden.  

En utmaning att bo i samma by som att vara rektor i, band till friheten i en av 

byarna/…/man måste distansera sig privat/…/ ibland mammakepsen, många olika 

kepsar/../ fördelen är att vi känner varandra, vi vet var vi har varandra (svensk rektor) 

Jag är född och uppvuxen här, tror att det spelar roll, vill bara platsen gott. Att vara rektor 

på din hemplats är kanske det enklaste på ett sätt, jag upplever det inte som tungt, men 

när jag går och handlar så är jag rektor, speciellt på en liten plats (norsk rektor) 

 

Vid ett sådant sätt att se på rektors varande i det lilla samhället är rektor kontrollerad av 
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elever, vårdnadshavare och alla i samhället, hela tiden,”working in a fishbowl” (Lortie, 

2009) 

Man måste vakta sina ”hattar”- man kan vara med i styrelser litet var stans, som rektor 

och som ledare i lag och föreningar, det är små förhållanden, det är så i byn/ …/ det är 

väl det som är olämpligt med att jobba så nära i en så liten by, alla känner alla, 

samtidigt så är det väldigt översiktligt, man vet vad man har, vem som kommer, vem 

man har att göra med/…/ men det är svårt att vara anonym (norsk rektor) 

 

6.3 Utvecklingsdomän (Leda skolans utveckling mot målen i styrdokumenten- 

nationella/lokala och mot skolans mål/vision) 

Rektorerna i både Norge och i Sverige styrs av sina statliga styrdokument, i form av krav 

på ansvar i att utveckla sina verksamheter. De svenska rektorerna styrs mer i detalj då olika 

utvecklingsområden räknas upp67 

 

6.3.1 Utvecklingsdomän - beslut 

I de beslut som tas av de norska rektorerna inom denna domän lyfts rektor tre gånger och 

då som starkt. Även staten lyfts som en stark part när det gäller beslut kring 

utvecklingsområden. En del rektorer lyfter upp den satsning som staten driver nu, via 

fylkena gentemot skolorna, om nolltolerans. Detta är då kopplat till det nya kapitlet från 

augusti 2017, i oppvekstloven, kap. 9A om elevernas skolmiljö68. Annars lyfts att vissa 

beslut tas i kommunen, av oppvekstledaren och av rådman. En rektor lyfter att även 

kollegor kan ta beslut inom denna domän. De norska rektorerna delar sig i upplevelsen av 

att ha handlingsfrihet inom denna domän, beroende på vilken styrning kommunen har, med 

eller utan en oppvekstleder. De rektorer som inte har någon oppvekstleder menar att det är 

den bästa styrningen för då har de själva direkt kontakt med kommunchef och den nivån i 

kommunhierarkin så att de själv kan påverka och ta beslut om utvecklingsinsatser i 

kommunen. Här visas ett citat en gång till, då innehållet i citatet även handlar om 

utveckling, tidigare visades detta citat i samarbetet mellan rektor och lärare (under 

pedagogisk domän). De som har en oppvekstleder menar att det många gånger kan komma 

utvecklingsinsatser som de inte själva har varit med och påverkat eller tagit beslut om.  

Nu har vi precis startat en ny satsning som heter inkluderande förskola och skolmiljö, 

håller på med detta till 2019. Det innebär den psykosociala miljön, hur man jobbar 

både förebyggande, med mobbing, det är första gången vi har förskolan med, vi 

försöker jobba fram en röd tråd/…/ Detta är statsstyrt, det är utdanningsdirektoratet 

som håller i samlingarna och utbildningarna. Vi var nere i Oslo, i olika omgångar, 
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samma för hela landet/…/ nu är vi i andra gruppen genom detta. (norsk rektor) 

/.../ bara två nivåer, det finns en sammanhängande kommunikation, den bästa. Ska man 

få till utveckling, så hjälper det inte att ha en skolchef som säger vad jag ska göra, 

utveckling måste ju komma härifrån mina medarbetare, genom medarbetarsamtal och 

utvecklingssamtal, därför stortrivs jag i vår kommun, en platt organisation. (norsk rektor) 

Det är viktigt för en yrkesprofession att de som ska arbeta inom ett specifikt yrke också att 

få vara med och ta beslut om innehåll och utvecklingsfrågor inom de yrkesspecifika 

områdena. Det i sin tur påverkar yrkesprofessionens autonomi, vilket i sin tur påverkar 

yrkesprofessionens meningsfullhet med arbetet (Wilches, 2007: 266, Cribb, Gewirtz, 2007: 

206). Detta kan kopplas till rektorers varaktighet i yrket och arbetsplatsen/skolan, en 

stabilitet i verksamheten som i sin tur gagnar skolornas fortsatta utveckling69. 

Resultaten visar på att de flesta svenska rektorer anger sig själva som den som tar beslut 

om mål och visioner för sin skola. Fem rektorer anger sig själva som beslutsfattare i dessa 

frågor, varav en rektor väldigt starkt. Förvaltningschef anges en gång, förvaltning anges en 

gång, ledningsgrupp i förvaltningen anges en gång, kvalitetsutvecklaren anges två gånger 

och lärare endast en gång. Nedan citat vittnar om en autonomi, enligt Ballous definition när 

det handlar om att ha förmåga, kapacitet och kompetens i sitt yrke i att kunna ta 

självständiga beslut (Ballou, 1998:104) 

Jag tycker att jag har stora befogenheter att styra och utveckla skolan, det har 

jag/…/det finns ju begränsningar för befogenheten/…/ det finns ju ramar, men innanför 

ramarna så har jag stor befogenhet.(svensk rektor) 

 

6.3.1.1. Likheter och skillnader - beslut 

Likheter visar sig i denna domän då både de norska rektorerna och de svenska rektorerna 

upplever lika stor grad att ha makten, över att kunna ta de beslut som behövs, i det som ska 

utvecklas i sin skola. Dessa beslut tar rektor även tillsammans med sin personalgrupp och 

med sina rektorskollegor i närmaste omgivningen i kommunen. Detta gäller oavsett hur 

styrningen är på kommunal nivå. Inom denna domän finns även andra instanser förutom 

rektor, som också tar beslut om olika utvecklingsområden, som både gäller för det 

gemensamma i utbildningssektorerna i både Norge och Sverige och sådant som berör varje 

enskild skolenhet. Hit hör beslut från rådman, oppvekstleder och rektorskollegor i Norge 

och förvaltningschef, förvaltning, kvalitétsutvecklare, ledningsgrupp i förvaltningen och 

lärare i Sverige. 

Inom denna domän styr staten de norska rektorerna endast genom att de ska ansvara för att 

vidareutveckla sin verksamhet, däremot styrs de svenska rektorerna detaljerat inom 
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områdena olika områden, som tidigare har angivits i denna uppsats. I sammanställningen 

av svaren från de norska och de svenska rektorerna visar inget på att varken de norska eller 

de svenska skulle ha högre handlingsutrymme inom denna domän än den andre. Däremot 

visar svaren på fler rektorer i Norge som svarar mer markerat att de själva tar beslut inom 

denna domän än vad de svenska rektorerna gör. Trots att staten går direkt in skolornas 

prioriterade processer, så svarar de norska rektorerna att det är de själva som tar beslut om 

utvecklingsinsatser i deras skola (Moos et al, 2016: 49-62).  

Skillnaden mellan länderna ses i de beslut som tas av staten som visar vad skolor ska 

utveckla sig inom. Nu är det en stor satsning i Norge på att alla som arbetar i skolan ska 

utbilda sig inom trygg skolmiljö. Den psykosociala skolmiljön för alla elever ska vara så 

god att alla elever ska känna sig trygga i skolan och ingen elev ska bli utsatt för att bli 

kränkt, det som varje rektor ansvarar för enligt den norska skollagen kap. 9A70. 

 . 

6.3.2  Utvecklingsdomän - kontroll 

När det handlar om vem som har kontrollen i denna domän uppger tre norska rektorer att 

kontrollen utövas av rektor själv, dock inte så starkt. De norska rektorerna menar också att 

kontrollen utövas av rådman, kollegor, staten och av lärare. Den kontrollen är inte så stark 

hos de övriga kontrollinstanserna, en saknad att få en tydligare kontroll eftersöks hos en 

del av de norska rektorerna. 

Ja, jag känner en väldigt stor frihet i jobbet…autonom, kanske för mycket. Den här 

autonoma friheten har varit ganska stor, vi får göra litet som vi vill, vi rektorer, 

bara vi följer den statliga styrningen och håller oss inom den ekonomiska ramen/../ 

men ska man utveckla en kommun, är det viktigt att alla ungarna får möjlighet att 

utvecklas, så vi behöver en tydligare styrning av innehåll. (norsk rektor) 

Bland de svenska rektorerna anges rektor flest gånger, fyra gånger, som kontroll för 

utvecklingen av skolans mål och visioner och de nationella målen. Lärare anges här med 

två gånger. Förvaltning en gång, förvaltningschef en gång, kvalitetsutvecklaren två gånger 

och förvaltningens ledningsgrupp en gång. Mest frekvent anges rektor själv som en 

kontrollinstans för skolans mål och visioner och hur väl skolan når de nationella målen i 

elevernas utbildning. 

/.../ jag behöver inte inspektionen, det behöver jag inte, jag har ju mitt eget SKA-

arbete, det är den bästa kontrollen/../ i det här SKA-arbetet så får jag en bra kontroll, 

det är min egen kontroll plus att det är lärarnas kontroll.(svensk rektor) 

Här uttrycker en svensk rektor en hög grad av egenkontroll och lärarnas kontroll i den 

enskilda skolans utvecklingsarbete, samtidigt som staten kontrollerar med jämna 

mellanrum den enskilda skolans arbete med bland annat utvecklingsområden, där rektors 
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ansvar uttrycks (Lortie, 2009, Moos et al, 2016: 68). 

  

6.3.2.1 Likheter och skillnader - kontroll 

Likheten i kontroll i denna domän visar sig att rektorerna i båda länderna uppger sig själva 

som mest frekvent i kontrollen av utvecklingsområdena. Dock lyfts även här av rektorerna 

i båda länderna andra instanser som rådman, kollegor, staten och lärare i Norge och 

förvaltning och förvaltning, kvalitétsutvecklare, ledningsgrupp i förvaltningen samt lärare i 

Sverige.  Då kontrollen av rektorerna i de båda länderna är liten inom denna domän, så 

upplever rektorerna att de äger denna domän själva, både i beslut och i kontroll. 

Skillnaden är att en del rektorer i Norge menar att de borde ha mer kontroll i denna domän 

än det de har, en del rektorer upplever den som obefintlig, medan detta inte lyfts som en 

avsaknad bland de svenska rektorerna. En skillnad finns internt i Norge, där en del rektorer 

lyfter att deras lokala styrning tillåter att rektorerna själva är de som tar beslut och 

kontrollerar dessa beslut, medan andra lokala styrningar kräver mer av kontroll gentemot 

rektor inom denna domän.  

 

6.4 Administrativ domän (Organisation, schema, löner, personalrekrytering, lokaler och 

ekonomi)  

I båda länderna är det staten som styr rektor att ansvara för den inre organisationen. Även 

inom denna domän styr den svenska staten mer detaljerat den svenska rektorn än vad den 

norska staten styr den norska rektorn71. 

 

6.4.1 Administrativ domän - beslut 

Inom den administrativa domänen är det färre norska rektorer som tar beslut jämfört med 

beslutstagande i de andra domänerna. Endast två rektorer lyfter sig själva och då inte så 

starkt. En rektor lyfter att personalhandläggarna tar beslut gällande tillsättning av lärare 

och en lyfter att kommunen tar beslut. 

Vi får göra lite som vi vill, vi rektorer, bara vi följer den statliga styrningen och håller 

oss inom den ekonomiska ramen och gör vi det då har vi stor frihet att förvalta vår 

budget. (norsk rektor) 

Med budgeten och så, det är jag som är ansvarig för att det går till 0, då året går till 

slutet, då styr jag ju själv, hur många anställda och hur jag använder de anställda 

och/…/ Ja, budgeten har jag ju fått, den styr jag ju själv och anställningar styr jag själv 

med hjälp från lön-och personalavdelningen i kommunen. Så jag har ju mycket 

befogenheter, det har jag men också ansvar! (norsk rektor) 

Alla rektorer i Sverige anser att de själva tar beslut inom denna domän och två av dem 
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anger detta som väldigt starkt. I detta anges främst att rektorerna organiserar sin egen 

organisation, med antal tjänster och var de placerar dessa tjänster, allt efter den budget de 

blivit tilldelade vilket görs inom den ekonomiska ramen.   

Det är faktiskt väldigt inspirerande att se att man kan, att jag faktiskt kan som rektor 

och pedagogisk ledare göra skillnad. Det är min drivkraft/…/ där har jag en frihet, 

alltså just det här, hur jag organiserar verksamheten så att eleverna ska nå målen. 

(svensk rektor) 

Inom den tid jag har upplever jag en autonomi, makt över tiden själv. Exempelvis 

organisationen- en svår och komplex och viktig sak. Här har jag en stor frihet inom de 

ramarna, inom de ramarna ta mig tiden till att förändra, även i samverkan i 

rektorsgruppen.(svensk rektor) 

 

Rektorerna kan även bestämma om tillgången av deras lokaler, var de placerar 

elevgrupperna utifrån den schemaläggning, som rektorerna även är med och beslutar över 

på sina skolor. Lönerna för sina lärare sätter rektorerna, med hjälp av kommunens 

personalhandläggare vid nyanställningar. Problem med tillsättning av behöriga lärare tar de 

flesta rektorer upp, vilket skapar en del frustration hos rektorerna. En frustration skapas då 

rektor är beroende av andra instanser när det gäller lokaler och annat som har med 

fastigheten och fastighetsskötsel att göra, där rektor kan hamna i en roll som byggledare. 

Tre rektorer anger att nämnden tar beslut gällande antal elever i en elevgrupp och 

ekonomin. På frågan om vem som tar beslut om ekonomin anger två rektorer kommunen, 

två rektorer anger förvaltningschef och en rektor anger ekonomen. Två av rektorerna anger 

att fastighetsägaren tar vissa beslut gällande lokaler. 

 

Jag har använt det administrativa utrymmet som befogenhet, jag kör på tills någon 

kommer och säger stopp. (svensk rektor) 

Om styrkedjan skulle vara mer tydlig så skulle det bli ett mindre hinder för 

autonomin/../ Svårt att få behöriga lärare, det begränsar också autonomin.(svensk 

rektor) 

 

6.4.1.1. Likheter och skillnader - beslut 

Likheten inom denna domän handlar till stor del om att budgeten är lokalt styrd, skolorna 

tilldelas sin budget som rektor i båda länderna är ansvarig för att hålla. Rektorerna är också 

ansvariga att organisera sin inre organisation så att de möter kraven från de statliga 

styrdokumenten. Rektorerna i båda länderna hamnar lätt mellan kraven från staten och de 

ramar de har att förhålla sig till från huvudman, kommunerna. Rektorerna kan beskrivas 

som ”guy in the middle” när det gäller rektorer och deras autonomi (Lortie, 2009: 208, 

Moos et al 2016). 

En skillnad finns mellan rektorernas ansvar att ta beslut gällande rekrytering av lärare. De 
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norska rektorerna lyfter inte ens denna fråga, då de har full behörighet av lärare även i den 

minsta lilla fjordkommun med drygt 2000 invånare. De svenska rektorers administrativa 

tid används mycket till att rekrytera lärare, behöriga som obehöriga, då det är stor brist på 

behöriga lärare i det undersökta området i Sverige. I samtliga nordiska länder har minst 90 

procent av lärarna en examen. I Norge är andelen hela 98 procent. Brist på lärare med rätt 

kompetens anses vara ett större problem än materiell resursbrist72.  

De norska rektorerna tillämpar inte individuell lönesättning av sina medarbetare, vilket de 

svenska rektorerna gör, där varje medarbetare ska ha ett lönesamtal med sin rektor inför 

varje årlig lönerevision.  

När det gäller lokalfrågan uttrycker en del svenska rektor att det ibland är mycket jobb med 

just lokalfrågorna, där de själva inte är kunniga inom området men förväntas ta vissa beslut 

som har med själva skolbyggnaden att göra. De är beroende av andra instanser för att 

kunna ta sådana beslut eller för att kunna genomföra vissa lokalbeslut. Detta kan medföra 

frustration och mycket tidsåtgång för de svenska rektorerna. De norska rektorerna nämner 

inte alls något om lokaler. 

Skillnaderna, som resultaten visar är, inom tre områden som spelar roll för den svenska 

rektorn. Dessa tre områden är rekrytering av behöriga lärare, ansvar för lokalfrågan och 

ansvar för den individuella lönesättningen av lärare. Norska rektorer använder en relativt 

liten andel av sin arbetstid, 40 procent, på interna administrativa arbetsuppgifter medan de 

svenska rektorerna använder litet mer än häften av sin arbetstid på de administrativa 

uppgifterna (Skott, P., 2014, Jervik Steen, L., 2014, Nihlfors, Johansson, 2014, 

Utdanningsdirektoratet (2014), Institutt for lärerutdanning og skoleforskning (2019). 

. 

6.4.2 Administrativ domän - kontroll 

Då det handlar om kontroll av rektor i den administrativa domänen lyfter de norska 

rektorerna inte alls sig själva. Här lyfts istället rådman upp av tre rektorer, oppvekstleder 

av en rektor, staten av en rektor och kommunen av en rektor. De norska rektorerna lyfter 

inte nämnvärt frågor som har med den administrativa domänen att göra. Det som lyfts i 

denna domän angående kontroll handlar om tillståndsrapporten där frågor om organisation, 

sjukfrånvaro hos personalen och ekonomin presenteras. En del lyfter kontrollen som utförs 

av rådman i sina månadsrapporteringar. En del av de norska rektorerna upplever 

rapporteringarna som betungande medan andra inte anser att de tar nämnvärd tid att arbeta 

med. 

Det som begränsar friheten är väl det att jag inte styr dagarna helt. De här 

beställningarna, de här dokumentationerna, politiska, det tar mycket tid, det är mycket 

dokumentation idag, mycket byråkrati idag tycker jag/…/och tiden begränsar/…/ 
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autonom? Om tillsyn och allt sådant går okej då har jag fritt fram att göra vad jag 

tycker är bäst. (norsk rektor) 

Rådmans kontroll är genom ett månadsrapporteringssystem/…/ekonomi, organisation-

antal anställda och sjukfrånvaro-personalmiljö, kontakt med samhället, användare och 

tjänster, ämnesbiten, resultat från elevundersökningar, nationella prov och 

hälsoundersökningar/…/dessa rapporter begränsar inte friheten, de är enkla att svara 

på, inte mycket arbete. Det jag får rapporter tillbaka på är ekonomin. (norsk rektor) 

 

Bland de svenska rektorerna är det tre som anger sig själva som kontrollinstans. 

Tjänstemannadelen i kommunen anges av tre rektorer gällande kommunen som 

kontrollinstans, varav en rektor anger förvaltningschef, en rektor anger förvaltningen och 

en rektor anger ekonomen. Skyddsombud anges av en rektor och nämnden som 

representerar den politiska delen av kommunen anges av två rektorer, då det handlar det 

om budget.  

Jag känner inte att jag har någon annan kontroll än att nämnden kontrollerar ekonomin 

(svensk rektor) 

 

6.4.2.1 Likheter och skillnader - kontroll 

Likheten inom denna domän visar sig att både de norska och de svenska rektorerna 

kontrolleras gällande elevresultat och ekonomi, både till de lokala kontrollinstanserna, som 

förvaltning, förvaltningschef, kvalitetsutvecklare, förvaltningens ekonom och till de 

statliga myndigheterna, tillståndsrapporten i Norge och SCB -statistik i Sverige (Moos et 

al, 2016). 

Skillnaden visar att de svenska rektorerna själva också kontrollerar en viss del inom detta 

område som de norska rektorerna inte nämner. Hit hör rekrytering av lärare, lärarlöner och 

lokaler. 

Det finns både likheter och skillnader för de norska och de svenska rektorerna inom denna 

domän. Likheten handlar dels om att budgeten är lokalt styrd, som rektor är ansvarig att 

hålla och dels om att organisera sin inre organisation så att den möter de statliga 

styrdokumenten. Ballous teori om autonomi syns här, då den enskilda rektorn tar beslut 

inom givna ramar och även har en del självkontroll över sin organisation inklusive budget 

(Ballou, 1998: 103-105).  

 

6.5 Sammanfattning resultat 

Graden av beslut och kontroll som de norska och de svenska rektorerna upplever inom de 

fyra domänerna är olika hög beroende på domän och det land rektor agerar i73. Trots att 

rektorerna i dessa länder styrs ganska lika när det gäller den statliga styrningen och att de 

                                                           
73 Bilaga 6. Upplevd grad av beslut och kontroll 



 

51 

 

upplever en liknande grad av beslut och kontroll, visar resultaten på att det även finns en 

del skillnader både i den statliga styrningen och i upplevelsen av beslut och kontroll. 

Resultaten visar att rektorer i Norge upplever en hög grad av beslutsmandat i de 

pedagogiska och sociala domänerna medan rektorerna i Sverige upplever en medelhög 

grad av beslutsmandat. Både de norska och de svenska rektorerna upplever en medelhög 

grad av beslutsmandat i utvecklingsdomänen. I den administrativa domänen upplever de 

norska rektorerna en låg grad av beslutsmandat jämfört med de svenska rektorerna som 

upplever en medelhög grad av beslutsmandat i denna domän. Graden av upplevd kontroll 

är lika hos de norska och de svenska rektorerna i alla domäner.  

Tiden i yrket och en äldre ålder hos den enskilde rektorn ger, enligt intervjusvaren, hos 

både de norska och de svenska rektorerna, en större trygghet i att kunna ta egna 

självständiga beslut. Det kan tydas att kompetensen och förmågan upparbetas med den tid 

som rektor är verksam, vilket leder till en större trygghet i yrket (Ballou, 1998). 

Utifrån rektorernas svar, ser vi att deras beslutsfattande är tydligt styrt av staten i 

respektive land, i de nämnda domänerna. Nordisk forskning inom området visar också på 

att staterna styr rektorerna i båda länderna direkt, utan omväg genom de lokalvalda 

politikerna, en ”by-pass”-styrning (Bergh, 2015b, Moos (ed.),2013, Helgöy & Homme, 

2007, Skedsmo, 2009, Moos, et al., 2016).  

Studiens resultat visar att rektorerna i denna studie, i både Norge och Sverige, är 

involverade i de pedagogiska besluten som tas när det handlar om elevers 

kunskapsutveckling och måluppfyllelse. De upplever sig ha en hög grad respektive en 

ganska hög grad av upplevd beslutsfattande i de pedagogiska frågorna. Det stämmer med 

det att rektor ska ta beslut inom den pedagogiska domänen enligt de statliga 

styrdokumenten, i båda länderna74. Då båda länderna deltar i internationella tester av 

elevernas färdigheter i läsförståelse, matematik, problemlösning och naturvetenskap75, 

bidrar även det till att rektorerna är aktiva i att ta beslut om elevers kunskapsutveckling och 

måluppfyllelse. De svenska rektorerna styrs mer detaljerat än de norska, vilket kan bidra 

till de svenska rektorernas upplevelse av en ganska hög grad av beslutsfattande jämfört 

med de norska rektorerna som upplever en hög grad av beslutsfattande i den pedagogiska 

domänen. Då en del av de norska rektorerna är verksamma i mycket små kommuner kan 

deras höga grad av upplevd beslutsfattande speglas av den geografiska decentraliseringen 

(Moos et al., 2016). Den kan också speglas av, enligt några av de intervjuade norska 

rektorerna, att i en del av de norska kommunerna finns ingen oppvekstleder, motsvarande 

skolchef eller förvaltningschef i Sverige, vilket ger en högre grad av eget beslutsfattande i 

de pedagogiska frågorna. 

Resultaten utifrån ländernas styrdokument visar på starka styrningar gentemot rektorerna i 

båda länderna inom den sociala domänen. I den sociala domänen syns mest rektor själv 

                                                           
74 Bilaga 3. Sammanställning av rektors ansvar i de statliga styrdokumenten 
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som en viktig aktör, som kan tyda på att denna domän är den viktigaste, för både de norska 

och de svenska rektorerna. Det är detta område som Ingersoll menar är det viktigaste att få 

ha rätt att ta beslut i, de sociala frågorna spelar en stor roll för hur väl en elev lyckas med 

sin skolgång (Ingersoll, 2003). Skillnaden är att de norska rektorerna uttrycker en högre 

grad av beslutsfattande än de svenska rektorerna i den sociala domänen. Alla de norska 

rektorerna tog upp den nya lagändring, som tillkom augusti 2017, som har att göra med 

trygghet för alla elever på skolan och att ingen elev ska bli kränkt i skolan. Den 

lagändringen pekar på den enskilda rektorns ansvarstagande inom dessa frågor 76. I Sverige 

är styrningen inom detta område däremot riktad mot huvudmannen och det är också 

huvudmannen som ställs till svars vid diverse inspektioner eller anmälningar77. 

I sammanställningen av svaren inom utvecklingsdomänen visar inget på att någon grupp 

upplever en högre grad av beslutsfattande än den andra gruppen. Däremot visar svaren hos 

fler rektorer i Norge som svarar mer markerat att de själva tar beslut inom denna domän än 

vad de svenska rektorerna gör. Trots att staten går direkt in skolornas prioriterade 

processer, så svarar de norska rektorerna att det är de själva som tar beslut om 

utvecklingsinsatser i deras skola. En tolkning när det gäller de norska rektorerna kan göras 

till Ballous (1998) definition av att vara autonom, det handlar om att aktivt utöva en 

aktivitet istället för att passivt ta emot en aktivitet. Då kan en tolkning göras till de svenska 

rektorerna, att de mer passivt tar emot utvecklingsinsatser än att själva vara drivande i 

sådana frågor, vilket också kan tolkas genom skollagen och läroplanen (Skollagen 

2010:800, Skolverket, 2011).  

Likheten för de norska och de svenska rektorerna, i den administrativa domänen, handlar 

till stor del om att budgeten är lokalt styrd, skolorna tilldelas sin budget som rektor i båda 

länderna är ansvarig för att hålla. Skillnaderna, som resultaten visar är, inom tre områden 

som spelar en negativ roll för de svenska rektorerna enligt intervjuerna, då arbetet med 

dessa frågor tar mycket tid. Dessa tre områden är rekrytering av behöriga lärare, ansvar för 

lokalfrågan och ansvar för den individuella lönesättningen av lärare.  Här får de svenska 

rektorerna ta fler beslut än de norska rektorerna, men dessa beslut är sådana beslut som den 

enskilda rektor inte har så stor kunnighet i, speciellt när det handlar om lokalfrågor. Detta 

visas också i studier av rektorers arbetstid. Norska rektorer använder en relativt liten andel 

av sin arbetstid, 40 procent, på interna administrativa arbetsuppgifter medan de svenska 

rektorerna använder litet mer än häften av sin arbetstid på de administrativa uppgifterna 

(Skott, P., 2014, Jervik Steen, L., 2014, Nihlfors, Johansson, 2014, Utdanningsdirektoratet 

2014, Institutt for lärerutdanning og skoleforskning, 2019) 

När det gäller kontrollen i den pedagogiska domänen så är den svagare både hos de norska 

                                                           
76 Norge (2018) Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa 1998, reviderad 2019. LOV-2019-06-  

21-60. Oslo: Kunnskapsdepartementet  
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och de svenska rektorerna i jämförelse med de beslut som rektor tar. Här efterlyser också 

några rektorer en bättre kontroll utifrån deras egna insatser och beslut, då mer i den lokala 

kontrollen.  Däremot görs kontroller av rektorers arbete av statliga kontrollorgan, i båda 

länderna. I Sverige finns Skolverket och Skolinspektionen och i Norge granskas rektorer 

och skolor av Fylkesmannnen, som en förlängd arm av staten. De internationella testerna i 

båda länderna, av elevernas färdigheter i läsförståelse, matematik, problemlösning och 

naturvetenskap, kontrolleras av de statliga organen78. Varje skola kontrolleras och 

därigenom kontrolleras också rektors arbete på sina skolor med dessa färdigheter hos 

eleverna. Då graden av internationella tester har ökat under de senaste decennierna, i de 

norska och svenska skolorna bidrar det till en ökad kontroll av staten direkt mot de 

enskilda skolorna samtidigt som den lokala styrningen och kontrollen får en mindre 

betydelse (Bergh b), 2015, Moos (ed.) 2013, Helgöy & Homme, 2007, Moos et al., 2016). 

En del rektorer vittnar om att det är mycket dokumentation att förhålla sig till och att det är 

tidskrävande, medan andra menar att det är bra med extern kontroll, för att se att arbetet 

har utförts ”rätt” av rektor. Det kan också tänkas att den externa kontrollen minskar rektors 

egen kontroll, då behöver inte rektor själv utföra så många kontroller som tar så mycket tid 

samt att den externa kontrollen kan minska komplexiteten i rektors arbete (Wermke & 

Forsberg, 2017). Rektorerna med en längre tid i yrket, både i Norge och i Sverige, menar 

att inrapporteringen av vissa kontroller inte är så betungande. 

Fler rektorer i Norge än i Sverige, i studiens geografiska omfattning, uttrycker att den 

lokala kontexten påverkar deras arbete och att de på det sättet blir ”kontrollerade” i det 

samhälle rektor verkar i. Rektor blir inte bara kontrollerad av de statliga organen och de 

kommunala utan också av invånarna i samhällena (Lortie, 2009). 
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Resultaten med tillhörande analyser i denna studie visar att forskningsfrågorna i studien, 

om upplevd grad av beslut och kontroll hos norska och svenska rektorer är besvarade. 

Likheter och skillnader i den upplevda graden av autonomi, mellan de norska och de 

svenska rektorerna, kan påvisas. Studien gick att utföra som ett pilottest på rektorers 

autonomi utifrån Ballous (1998) definition av autonomi, Ingersolls (2003) teori gällande 

lärares autonomi och kontroll och utifrån Wermke, Olasen och Salokangas (2018) 

multidimensionella analysmodell om lärares autonomi och kontroll. Rektorers upplevda 

grad av beslut och kontroll och därigenom deras upplevda autonomi visas i fyra domäner: 

den pedagogiska, den sociala, utvecklingsdomänen och den administrativa domänen. 

Ingersoll (2003) menar att om lärare själva har kontrollen över specifikt de sociala frågorna 

i skolan, så stärker det lärarens handlingsutrymme och därigenom stärker det lärarens 

upplevelse av tillfredsställelse i yrket som leder till att lärare blir mer hållbara i yrket. 

Denna studie visar att det finns en koherens mellan rektorers tid i yrket och deras 

upplevelsegrad om att ta beslut och själv utöva kontroll.  Det kan tolkas att tiden i yrket ger 

en större kompetens och trygghet i att själv kunna ta beslut och själv också veta vad som 

ska kontrolleras och hur (Ballou, 1998). Detta ger en större tillfredsställelse i yrket, så att 

rektor våga ta ut svängarna mer och tänja på gränserna, men samtidigt hålla sig inom de 

etiska riktlinjerna. Det i sin tur ger ett mer hållbart ledarskap, vilket visar sig ha en god 

effekt på elevernas kunskapsutveckling (Nihlfors och Johansson, 2013).  

De senaste internationella mätningarna visar att de norska och de svenska rektorerna skiljer 

sig från de övriga Nordiska rektorerna när det gäller tiden i yrket och tiden på en och 

samma arbetsplats79. Tiden och tillfredsställelsen i yrket, som leder till ett hållbart 

ledarskap kan också kopplas till den kontext där rektor verkar i, vilket några av de 

intervjuade rektorerna uttrycker. Att arbeta som rektor i ett litet samhälle kan vara på både 

gott och ont. Någon rektor lyfter att det är viktigt att tänka på vilka ”hattar” en bär vid 

olika offentliga och privata sammanhang, som i det lilla samhället lätt kan förväxlas med 

ens yrkesprofession. Som en rektor uttrycker det, så är rektor inte bara rektor i skolan utan 

rektor är rektor hela tiden, i det lilla samhället (Lortie, 2009). Möjligheter att få känna sig 

som en central del i lokalsamhället, kan ge både driv och engagemang och en trygghet i att 

våga ta ut svängarna inom ramen för sin yrkesprofession, vilket kan ge en känsla av 

autonomi.  
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9. BILAGOR 

9.1 Bilaga 1: Samtyckesformulär 

Samtyckesformulär  

 

Uppsala universitet 

Student:  Annika Andersson 

               Riitta Kotavuopio Olsson 

 

Till berörda deltagare 

 

Medgivande för deltagande i en komparativ studie om rektor ledarskap utifrån 

autonomiperspektivet i en region med tre olika läroplaner. Regionalt eller nationellt ledarskap? 

 

Projekt 

Arbetet har som övergripande syfte att undersöka hur rektorsuppdraget uppfattas, tolkas och 

realiseras av rektorer på Nordkalotten. Vi undersöker i vår forskning om det finns likheter/skillnader 

på Nordkalotten i rektors mandat och handlingsutrymme att leda utbildningen på sin skola. Vi 

undersöker rektors ledarskap utifrån autonomiperspektivet. 

 

Metod 

Undersökningen kommer att bestå av intervjuer som kommer att bandas in och transkriberas och 

därefter analyseras. Om någon av deltagande parter inte godkänner att ljudinspelning används 

kommer det att raderas. Viktigt att understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på de 

enskilda individerna utan den sammantagna analysen av samtliga intervjuer.  

 

Resultatredovisning, etik och sekretess 

Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på seminarier 

samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda personer att namnges 

och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter och andra uppgifter som 

möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras konfidentiellt och under tystnadsplikt i 

enlighet med gällande lagstiftning (Personuppgiftslagen 1998:204).  
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Medgivande: 

Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela och transkribera intervju samt att använda det insamlade 

materialet i undersökningen.  

 

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under intervjun 

avbryta sin medverkan. 

□  Jag vill medverka i studien.  

□  Jag vill inte medverka i studien.  

 

Datum  ________________________ 

 

Underskrift  ___________________________________________________ 
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9.2 Bilaga 2: Intervjufrågor 

Intervju om rektorsarbetet   170925 

 

Befattning/Virka 

Utbildning/Koulutus 

Rektorsutbildning/rehtorinkoulutus 

Ålder/ikä 

Tid i yrke/aika ammatissa 

Kön/sukupuoli 

Vilken typ av skola/Minkä asteinen koulu 

 

 

 

 

1.Vad anser du vara det viktigaste i ditt uppdrag som rektor/skolledare?  Mikä on 

(ehdottomasti) tärkeintä tehtävässäsi rehtorina/koulunjohtajana? 

 

2.Hur syns det i ditt vardagsarbete? Miten se näkyy arkipäivän työssäsi? (Se mitä pidät 

tärkeimpänä tehtävässäsi) 

 

3.Vad/Vem/Vilka styr ditt arbete?  På vilket sätt? Kuka johtaa (päättää) työtäsi (työstäsi)? 

Millä tavalla? 

 

4.Hur skulle du vilja beskriva dina befogenheter? Miten kuvailisit valtaasi päättää eri 

asioista koulussasi? (päätösvaltaasi) 

 

5.Var finns kontrollen av ditt arbete?  I vilket syfte? Kuka kontrolloi työtäsi? Mikä on 

kontrollin tarkoitus? 

 

6.Var finns din drivkraft? Mikä motivoi sinua työssäsi? 

 

7. Hur tänker du om ditt arbete/yrke som rektor på Nordkalotten? Miten näet /työsi asemasi 

Pohjoiskalotilla? 

 

8. Hur autonom, vilken frihet har du som skolledare? Vad, tycker du, begränsar friheten? 

Miten itsenäinen/autonoomi olet koulunjohtajana? Missä ovat  mielestäsi vapautesi 

rajoitteet? 

 

9. Hur autonoma, fria tror du, att dina kollegor i Norge/Sverige är? Miten 

autonomeja/itsenäisiä luulet kolleegasi Ruotsissa ja Norjassa olevan? 

 

10. Är det något vi inte frågat som du tycker är viktigt i sammanhanget? Olisitko odottanut 

jotakin kysymystä jota emme ole asettaneet? 
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9.3 Bilaga 3: Sammanställning av rektors ansvar i de statliga styrdokumenten 

Styrning av rektor 

Beslut och ansvar 

för rektor 

 

Pedagogisk domän 

måluppfyllelse, utveckling av 

undervisning, utvärdering, 

bedömning, SKA 

 

Social domän 

Elevhälsoarbete, garantera 

likabehandling, tillgodose särskilda 

behov, disciplinära åtgärder,  

sociala målen 

Utvecklingsdomän 

Leda skolans utveckling mot målen i 

styrdokumenten (nationella och 

lokala), skolans mål och mot en 

vision 

 

 

Administrativ domän 

organisation, löner, rekrytering, 

lokaler, ekonomi 

Land Sverige Norge Sverige Norge Sverige Norge Sverige Norge 

Skollag (Sverige) 

 

Oppläringsloven 

(Norge) 

Kap.2 

Huvudmän 

och 

ansvarsfördel

ning (2:9) 

Kap. 4 

Kvalitet och 

inflytande 

(4:4) 

Kap. 11 

Grundsärskol

an (11:16) 

Kap.9 

Ledning 

(9:1) 

Utbildningen 

ska ledas av 

rektor, Hålla 

sig förtrolig 

med den 

dagliga 

verksamhet  

Kap. 2:1 

förskrift till 

oplläringslov

- skolebasert 

vurdering 

 

Kap.3 Barns och 

elevers 

utveckling mot 

målen (3:9,11,12) 

Kap. 4 Kvalitet 

och inflytande 

(4:13,14) 

Kap.5 Trygghet 

och studiero (5: 

5,9,10,11,12, 

13,14,15,16,22,23

) 

 

 

Kap.9A 

Elevernas 

skolmiljö 

(9A:3,4,5,11) 

Nolltolerans 

och 

systematiskt 

arbete, 

Aktivitetsplikt

, Skärpt 

aktivitetsplikt, 

utvisning 

Kap. 3:32 

förskrift- 

anpassning av 

examen 

Kap. 4 Kvalitet och 

inflytande (4:4) 

Kap.9 

Ledning (9:1) 

Vidareutveckl.

verksamheten 

Kap.2 

Huvudmän och 

ansvarsfördelnin

g (2:10)  

Kap. 3 Barns och 

elevers 

utveckling mot 

målen 

(3:14,16,19,20) 

 

Kap.2:1 

förskrift till 

oppläringslov

- skolebasert 

vurdering –

organisation 

och 

tillrättalägga 



 

63 

 

Kap.3:18, 

förskrift- 

Betyg i 

ämnen  

 

 

 

Kap.6 Åtgärder 

mot kränkande 

behandling 

(6:10) 

Kap.7 Skolplikt 

och rätt till 

utbildning 

(7:9,17, 18, 19) 

Kap.11 

Grundsärskolan 

(11:16) 

 

 

Kap.3:19 

förskrift- 

betyg i 

ordning och 

beteende 

Läroplan, Lgr 11 

(Sverige) 

Pkt.1 utveckla 

elevinflytande 

Pkt.3 

undervisninge

n utformas så 

att eleverna får 

särskilt stöd  

Pkt.6 

samordna 

ämnesområden 

Pkt.7 integrera 

ämnesövergrip

ande 

- Pkt.3 elevhälsans 

verksamhet 

utformas så att 

eleverna får 

särskilt stöd 

Pkt.4 kontakt 

skola-hem 

Pkt.5 anpassning 

av stödåtgärder 

- Pkt.1 utveckla 

arbetsformer för ett 

aktivt elevinflytande 

Pkt.8 

samarbetsformer 

mellan olika delar 

av skolan utvecklas 

Pkt.9 samverkan 

med förskolan för 

en samsyn 

Pkt.10 kontakt 

skola-hem utvecklas 

- Pkt.2 utforma 

arbetsmiljön för 

elevernas lärande, 

personellt och 

materiellt 

Pkt.5 anpassa 

resursfördelninge

n för elevernas 

utveckling 

Pkt.12 Organisera 

studie-och 

yrkesvägledninge

n 

- 
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kunskapsområ

den 

Pkt.10 kontakt 

skola-hem 

Pkt.11 samverkan 

skola-arbetsliv 

utvecklas 

Pkt.13 

kompetensutvecklin

g för personal 

Pkt.14 

internationella 

kontakter utvecklas 

Pkt.15 ge kunskap 

om internationella 

överenskommelser 

 

Rektors ansvar i läroplanen, Lgr 11. I den svenska läroplanen föreskrivs rektors ansvar under kap.2.8. Ansvaret beskrivs i matrisen med 15 

punkter, utifrån ordningen i läroplanen, s.18-19. Rektors ansvar i läroplanen utgår ifrån bestämmelserna i skollagen 2010:800, kap. 1: 11.  
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9.4 Bilaga 4: Kodning och kategorisering av intervjuer med norska rektorer (beslut 

och kontroll) 

R1-R5 står för de fem rektorer som var med i studien. 

Domän 

 

ped soc utv adm 

Vem beslutar R 1 R,ol,vh,k,pol R S  

 

 

r, pers 

 R 2 R,l,s R R,k,rm ko 

 R 3 R,l 

 

R ko,ol,S r 

 R 4 R,S,l 

 

R R - 

 R 5 R,L,vh,s,ko,rm,kl R,vh,s,ko,rm R, S - 

Vem 

kontrollerar 

R 1 s, ol, rm 

 

 

 

ol, rm 

 

 

 

- 

 

 

 

rm 

 

 

 

R 2 r, l, s, rm r, rm r, rm, k rm 

R 3 r, l, s s s ol, s 



 

66 

 

R 4 r, l, s, rm r, rm r, l rm 

R 5 s, ko r, s, ko r, l ko 

 

Förkortningarna i matrisen förklaras nedan. Versaler anger en stark upplevelse av beslut 

och kontroll, gemener anger medel eller svag upplevelse av beslut och kontroll. Ett ”– ” i 

matrisen betyder att någon utsaga i berörd fråga inte nämns i intervjun. 

R/r-rektorer, L/l- lärare, S/s- representant för staten (ofta via fylket), Ko/ko-kommunen, 

Ol/ol- oppvekstleder, Vh/vh-vårdnadshavare, K/k-kollegor, Pol/pol – lokalpolitiker, 

Rm/rm-rådmann, Kl/kl-kommunledare/kommunalchef, Pers/pers-personalavdelningen i 

kommunen. 
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9.5 Bilaga 5: Kodning och kategorisering av intervjuer med svenska rektorer (beslut 

och kontroll) 

R1-R7 står för de sju svenska rektorerna som var med i studien. 

 

Domäner ped 

 

soc 

 

utv 

 

adm 

Vem beslutar R 

1 

R, l, al R, l 

 

 

 

R 

 

 

R, n 

 

 

 R 

2 

ko, r, l r, l, ko r, l, fc, 

kvu, lgr 

ko, r, fä 

 R 

3 

ko, pol, fc, r socl, r, l - r 

 R 

4 

l, r r - r, n, fc 

 R 

5 

r, l R r r, fä 

 R 

6 

r, l, förv, hm r, l, socl r, l r, ko 

 R 

7 

r, n R förv, kvu, 

r 

R, n, fc, 

ek   

Vem 

kontrollerar 

 

R 

1 

Insp, Sv, förv, r 

 

 

Insp, Sv, 

förv, r 

  

 

R 

 

r 

 R 

2 

r, l, n, insp, sö r, l, insp, 

sö 

r, l, fc, 

kvu, lgr 

ko 
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 R 

3 

e, l, pol, hm, me, insp, 

amv, bo, vh, itest 

 

me, bo,  

insp, amv, 

vh 

 

- - 

 R 

4 

r, vh, s r, vh, s - n 

 

 R 

5 

r, l 

 

insp, r, l k r, skyo, 

fc, ko 

 R 

6 

r, ko, s, l, insp 

 

r, l, insp r, l r, ko 

 R 

7 

r, förv, kvu - förv, kvu,  förv, n, ek 

Förkortningarna i matrisen förklaras nedan. Versaler anger en stark upplevelse av beslut 

och kontroll, gemener anger medel eller svag upplevelse av beslut och kontroll. Ett ”– ” i 

matrisen betyder att någon utsaga i berörd fråga inte nämns i intervjun. 

R/r-rektorer, L/l- lärare, S/s-staten, Insp/insp-skolinspektionen, Sv/sv-skolverket, Ko/ko-

kommunen, Vh/vh-vårdnadshavare, K/k-kollegor, Al/al-arbetslagsledare (lärare), Pol/pol – 

lokalpolitiker, N/n-nämnd, Kl/kl-kommunledare/kommunalchef, Pers/pers-

personalavdelningen i kommunen, Fc/fc-förvaltningschef, Socl/socl- repr för 

socialtjänstlagen, Hm/hm-huvudman, Kvu/kvu-kommunens kvalitetsutvecklare, Lgr/lgr-

ledningsgrupp i förvaltningen, Fä/fä-fastighetsägare, ek/ek-ekonom i kommunen, Sö/sö-

skolväsendets överklagandenämnd, El/el-elever, Me/me-media, Amv/amv-

arbetsmiljöverket, BO/bo-barnombudsmannen, Itest/itest-internationella tester, Skyo/skyo-

skyddsombud 
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9.6 Bilaga 6: Resultat av upplevd grad av beslut och kontroll hos de norska och de 

svenska rektorerna 

 

Tabell 3. Upplevd grad av beslut hos rektorer 

Beslut ped soc utv adm 

Norge     

Sverige     

 

 låg 

 medelhög 

 hög 

 

Tabell 4. Upplevd grad av kontroll hos rektorer  

Kontroll ped soc utv adm 

Norge     

Sverige     

 

 låg grad 

 medelhög grad 

 hög grad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


