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Rektorn, skolchefen och resulta-
ten. Mellan profession och politik
Lars Svedberg (red)
GLEERUPS

w Den praxisnära forskningen i 
större omfattning inom svensk 
skola har inte så många år på 
nacken. 

För ett tiotal år sedan började 
man på allvar forska kring rek-
tors roll, och 
nu, äntligen, 
har turen 
kommit till 
rektorns chef, 
nämligen 
skolchefen. 
Mycket le-
darskapslitte-
ratur kommer 
från andra branscher och är 
framför allt skrivna ur ett anglo-
saxiskt perspektiv. Och vad som 
är ännu ”värre”, ur perspektivet 
vinstdrivande företag. 

Eftersom skolchefens roll, 
menar författarna, är otydligt 
definierad i de flesta fall – rol-
len finns inte definierad i våra 
statliga styrdokument – defi-
nieras den genom bland annat 
de annonser som kommuner 
skriver när de söker ny skol-
chef (som är bokens samman-
fattande namn för en mängd 
olika titlar som förekommer). 

Ett av kapitlen avhandlar just 
skolchefens önskade roll. Vad 
är det kommunen vill ha? 

DET SPRETAR EN del, vilket speg-
lar den otydliga roll skolchefen 
ofta har. Det innebär i och för 
sig att många skolchefer skapar 
sin egen domän, sitt eget sätt 
att arbeta. 

Det vanligaste är dock att 
skolchefen ska se till att hålla i 
plånboken och att höja resulta-
ten, och då är det i princip bara 
betygsresultaten man pratar om.

Författarna har varit ute ef-
ter att gestalta hur skolan styrs 
i mötet mellan skolchef och 
rektor, men man berör natur-
ligtvis i stor grad även relatio-
nen till politiker och i viss mån 
andra delar av den kommunala 
förvaltningen. 

Det är intressant att ta del 
av ett antal skolchefers reflek-
tioner. Man har också valt att 
studera området på flera olika 
sätt, med olika metoder. Det 
ger inspiration till hur man 
själv kan undersöka sin egen 
verksamhet.

Boken har åtta kapitel. Enligt 
en text förväntas skolchefen 
vara lojal mot nämnd och kom-
munledning, solidarisk med 
rektorerna, trogen mot elev-
ernas intressen och dessutom 
trovärdig/autentisk. Ett kapitel 
handlar om en skolchef som 
enligt rektorerna lyckats väl 
med det. 

Favoritcitat: ”Han har skapat 
en organisation med många 
hjältar, inte en hjälteorganisa-
tion med några få hjältar”.

ETT ANNAT KAPITEL tar bland an-
nat upp varför förändringspro-
cesser inom utbildning tende-
rar att vara så långsamma. 

Vi som arbetar inom skolan 
tolkar nämligen det som sägs 
och efterfrågas, och anammar 
bara det som vi håller med om. 
Det är en av anledningarna till 
att vi behöver fortsätta befors-
ka svensk skola. 

Samma kapitel tar upp para-

doxen med tillit; revisioner och 
resultatstyrning är en ”institu-
tionaliserad misstro som är av-
sedd att skapa tillit”. 

Fokus på resultat, fler betygs-
steg och tidigare betyg, fler na-
tionella prov, rankinglistor et-
cetera, kan faktiskt bidra till att 
rektorer och inte minst lärare, 
avprofessionaliseras. 

Favoritcitat: ”Skolor är en 
lätt måltavla för förståsigpåare 
och populistiska kritiker.” 
(Känns det igen?)

YTTERLIGARE ETT KAPITEL tar upp 
rektors och skolchefens upp-
levelse av vad som sker i mötet 
dem emellan.

En skillnad är att rektor i hö-
gre grad anser att de sociala re-
sultaten i skolan är viktiga, skol-
chefen att kunskapsresultaten 
har större vikt. Man har också 

olika syn på vad som egentligen 
avhandlas på ledningsmötena. 

I rektors ögon är mötena 
fler och längre än i skolche-
fens, som i sin tur tycker att 
rektorernas inflytande på dag-
ordningen är större än vad rek-
torerna tycker. Här ser förfat-
tarna också skillnader mellan 
större och mindre kommuner. 
”Ledningsgruppen är som en 
dans på slak lina.”

Det finns fler intressanta 
trådar att dra i än som får plats 
här, men är du det minsta in-
tresserad av arenan politiker/
kommunledning-skolchef-rek-
tor och vad som händer där kan 
jag rekommendera en läsning. 

Då får du dessutom reda på 
bakgrunden till uttrycket ”the 
assessment tail wags the curri-
culum dog”.

TORBJÖRN HANÖ

Intressant om skolchefens roll

»EN SKILLNAD ÄR ATT REKTOR I HÖGRE 
GRAD ANSER ATT DE SOCIALA RESUL-
TATEN I SKOLAN ÄR VIKTIGA, SKOLCHE-
FEN ATT KUNSKAPSRESULTATEN HAR 
STÖRRE VIKT. MAN HAR OCKSÅ OLIKA 
SYN PÅ VAD SOM EGENTLIGEN AV-
HANDLAS PÅ LEDNINGSMÖTENA.»

Rädd eller förberedd? 
– så skapar skolan handlingskraft och framtidstro

Missa inte årets viktigaste konferens för skolledare! 
Ta del av ny forskning och inspireras av beprövade erfaren-
heter av utbildning för hållbar utveckling.

Politiker, skolledare och lärare från tre av Sveriges största 
kommuner delar med sig av sina framgångsfaktorer. 

När: 7 november. Var: Rival, Stockholm
Läs mer: www.naturskyddsforeningen.se/framtidensskola 
 
Konferensen görs i samarbete med Sveriges Skolledarförbund


