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Förord 

Det är en ynnest att få leda en pedagogisk verksamhet, särskilt då det är med glädje och förväntan 

jag kommer till arbetet varje dag. Att ha en grupp pedagoger som tillsamman tar ansvar och formar 

sin arbetsplats är vad jag drömde om när jag tillträdde för ca tre år sedan, verkligheten var en annan, 

men detta är i att jag lägger de sista orden vid denna uppsatsen passerat. 

Tre års rektorsprogram är snart också förbi och det är redan så att jag känner saknad i mitt hjärta 

trots att det sista internatet kvarstår. En härlig värmländsk grupp med hjärtat på rätta stället har givit 

mig nya vänner för livet. Tack särskilt till min lärgrupp ”Gösta” som har varit guld värda varje 

internat med högt i tak, alltid en nära personlig prägel samt genuint vackra gärningar gentemot 

varann. Er förståelse och ert stöd kommer jag sakna i alla stunder vi inte har en planerad återträff. 

Per, Monica, Marianne, Sonja och Sara ni är fantastiska människor, tack. 

Tack också till Thomas och Birgitta, våra härliga kursledare. Det har varit en resa med er i allt från 

att ”svänga häst” till djupa pedagogiska inspel och frågor. Ni har balanserat oss hela vägen fram.  

Tack till alla pedagoger på skolan som direkt och indirekt medverkat i våra förändringsprocesser. 

Särskilt tack till två av mina duktiga förstelärare som inte bara varit med igenom hela 

utvecklingsarbetet på skolan utan som också korrekturläst denna uppsats. Tack Ingrid och Anne. 



Sammanfattning 

Skolan är till för att eleven skall lyckas, både kunskapsmässigt och socialt. Skolan skall lyckas i sitt 

kompensatoriska uppdrag. Skolan skall lyckas i att fostra goda samhällsmedborgare som står rustad 

inför morgondagen med både färdigheter och förmågor, samt att inte förglömma nyckelkompetenser 

för att på så sätt bidra vidare i en ständigt förändrandes värld. Morgondagens värld för eleven är den 

de möter då de lämnar det obligatoriska skolsystemet och gymnasiet, 19 år gamla och vuxna. För 

mina elever i årskurs fem innebär detta att vi förbereder dem för år 2022 och de yrken och 

utmaningar som då finns, säkerligen ett flertal som vi ännu inte hört talas om. 

När jag tillträdde min tjänst som rektor så var ovanstående rader inte huvudfokus och särskilt då 

inte balansen mellan skolans huvuduppdrag utifrån kunskapsmässiga och sociala mål. Trygghet och 

studiero var utifrån detta lidande och för mig gällde det nu att tillsammans med pedagogerna vända 

utvecklingen. 

Idag summerar vi intensiva år av utvecklingsarbete, progressiv personalplanering och vändandet av 

många stenar för att se verksamhet och pedagoger med andra ögon. Idag har vi kommit till en trygg 

skolmiljö samt omdefinierade lärmiljöer där eleven sätts i centrum. Vi har fler elever än tidigare och 

ett fortsatt gott rykte. Vi har idag också skolutvecklingsprocesser som föder ny 

skolutvecklingsprocesser utifrån ett tryggt och skapande kollegie. 

Som ledare för verksamheten har jag under åren vridit och skruvat på mig själv och jag kan med 

stolthet nu konstatera att jag utvecklats till pedagogisk ledare för skolan. 
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Kapitel 1 - Ledardeklaration  

Som skolledare har jag skapat mitt Pedagogiska Credo, det vill säga mitt pedagogiska motto. Detta 

pedagogiska credo är endast aktuellt fram till och med den dag som det senast är skrivet, redigerat 

eller datum ändrat från min sida. Det finns nämligen inte enligt mig några garantier i den världen vi 

lever att det skrivna ordet den 1e i månaden fortfarande gäller den 2e. Världen förändras ibland över 

en natt och det kan således också mitt pedagogiska credo göra. 

1.1 Pedagogiskt Credo - Minst hållbar t.o.m. 20150320 

Mitt ledarskap grundar sig utifrån tre olika riktningar. Dessa riktningar kompletterar och ger mig 

perspektiv på mitt uppdrag, samt skapar klarhet i vem jag är. Riktningarna har ingen egen hierarki 

eller nummerordning att följa, de konkurrerar inte om utrymme utan omsluter istället var situation 

jag befinner mig i samt vilka aktiviteter jag företar mig. 

Olikhet är normen: Vi är människor, pedagoger, elever, vårdnadshavare som verkar i en utifrån 

demokrati skapat samhälle och skola, och vi har rätt att vara de vi är samt mötas utifrån detta. Jag 

tror inte på geografiska gränser utan på ansvar och medmänsklighet. Jag tror på möten skapade från 

olikhet. 

Process som arbetsredskap: Vi färdas ständigt framåt, vi bygger, vi skapar. Om vi skall ha 

möjlighet att plocka fram det yttersta ur varje individ för vår verksamhets bästa, gäller det att skapa 

tillsammans, bit för bit, steg för steg. Kunskap är inte problemet i dagens värld eller skola utan mer 

förmågan att våga använda den kunskap vi har inom räckhåll, allt utifrån de föränderliga 

förutsättningar vi ständigt befinner oss i då vi just rör oss i någon riktning, var sig vi vill det eller 

inte.   

  

Hållbar utveckling genomsyrar alla frågor i allmänhet, men skolverksamhet i synnerhet och den 

bygger i min version utifrån tre grundfundament: 

I det ekonomiska perspektiv tror jag inte att skolan skall förvalta sitt kapital, dvs eleverna. Vi skall 

inte förvalta någonting, vi skall förädla varje unik elev och odla de förmågor de kan komma att 

behöva i sin fortsatta skolgång i allmänhet och i livet i synnerhet. 
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I det sociala perspektiv tror jag på att vi som människor utvecklas genom möten och särskilt då i 

möten med andra människor, och skolan handlar om just möten. Formella möten i klassrummet men 

också informella i t.ex. korridoren, på rasten, på bussen till skolan osv. Lärarnas arbete i skolans 

skall utgå ifrån dessa möten med eleverna. Läraren möter eleverna där de är, individuellt och i 

grupp, i tid och i rum. Läraren ser till varje elevs förmåga och potential och arbetar utifrån detta. 

Rektor skapar förutsättningar för att dessa möten skall kunna uppstå och utvecklas, samt är 

närvarande i verksamheten för att kunna bistå lärare och elever i deras möte. Rektor måste också ta 

ansvar i att utmana sina pedagoger i nya möten, både nationellt och internationellt för att på så sätt 

möta en föränderlig skol- och omvärld. 

  

I det ekologiska perspektivet tror jag på att vi måste förstå vårt sammanhang och att allt vi gör 

hänger ihop med något eller någon annan. När vi får ett sammanhang för våra insikter och förmågor 

så väljer vi att vara rädda om dessa. Kanske får jag inte nytta av mina kunskaper och handlingar 

idag, men kanske i morgon, i en annan miljö, i ett annat sammanhang. Vi är en del av ett globalt 

system, små i jämförelse, men våra handlingar kan eka i evinnerlighet. 
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Kapitel 2 - Ledarhandlingar 

I detta kapitlet kommer du att få lära känna fyra stycken ledarhandlingar, vilka alla syftar till att 

konkretisera beskrivningen av mitt ledarskap.  

2.1 Beskrivning av veckodagbok 

På ett tidigt stadium i min kartläggning valde jag att beskriva min arbetsvecka utifrån att plocka in 

olika moment i 15min boxar, detta då rektorsrollen innebär en komplex arbetssituation med många 

olika moment och aktörer. Jag fann att även om min dag började utifrån en väl avgränsad 

arbetsuppgift, så kom denna att avbrytas innan den var slutförd, varje avbrott resulterar i en ny 

uppgift vilka också inte helt sällan blev direkt slutförda. Det har aldrig varit ett problem för mig att 

ha många bollar i luften, men utefter det att jag nu analyserat mina dagar och fått grepp vidden av 

dessa så är det uppenbart för mig att det som framförallt blir lidande är min dokumentation, samt 

min lunch. 

Närvaro och tillgänglighet i mitt ledarskap är påtaglig då planerade möten avlöses med i informella 

besök och oplanerade pratstunder. Mailen kollas av under hela arbetsdagen så som också telefonen i 

allmänhet. Här kan en avgränsningsproblematik uppstå eller ett skapat kontaktgap. Pedagoger är 

numera vana att nå mig på kort varsel och när inte detta sker så kan missnöje uppstå. Att ständigt 

vara kontaktbar innebär också en lägre grad av självständighet från pedagogernas sida då hen alltid 

kan fråga om svar istället för att själv lösa uppgiften. Detta är inget jag eftersträvar i varken liv eller 

pedagogisk verksamhet, var och en måste använda sin egen förmåga först. 

I min vecka har och tar jag mig tid för kollegial samvaro i form av lunch med rektorskollegor samt 

efterföljande reflektionstid. Arbetet som rektor är ofta ensamt och beslut med överväganden måste 

ibland diskuteras för att hanteras ur rätt perspektiv. Den kollegiala lunchen är därför ett av veckans 

mest nödvändiga moment. Det är också när jag tar mig från min skola som jag skapar friutrymme 

för mig själv och t.ex min planering, synd bara att jag inte också har en arbetsplats utanför min 

skola där jag hade kunnat slå mig ned och slutföra olika moment och uppgifter. 

Det blir långa dagar och balans måste eftersträvas för att kunna hålla psykisk, fysisk och social 

balans. Mitt bussåkande till och från arbetet får mig att uppnå detta. Tiden på bussen blir 

sammanhållen och lämplig för intensivt arbete och läsande. Bussen går också på bestämda tider 
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vilket gör att det är lättare att avgränsa möten och dylikt för att komma iväg i tid. Tyvärr tvingas jag 

dock ibland att ta bilen för att jag under dagen har ett möte på annan plats än skolan. Tiden blir här 

det som konkurrerar med övrig hållbarhet i livs och arbetssituationen. En reflektion jag gör under 

veckan är att det är mycket vanligare att jag som rektor åker till mina stödfunktioner såsom 

ekonomer, HR-specialister, skoljurist, planeringsledare osv än att mina stödfunktioner åker till mig. 

Det är trots allt jag som leder verksamhet och förväntas vara på plats. 

2.1.1 Analys av veckodagbok 

När jag analyserar mitt arbetslivsbeteende och ser på min rapporterade och nedtecknade vecka så 

slås jag över att detta inte är en hållbar arbetslivsutveckling. Jag styckar upp min vecka och rycks 

mellan olika handlingar utan någon tid att reflektera över de steg jag tagit på samma sätt som de 

steg jag skall ta. Jag verkar leva ”just in time” i mitt arbetsliv och detta skiljer sig stort från mitt 

privata jag. När jag inte prioriterar min tid och ger plats för reflektion skapar jag stress och 

därigenom ohälsa. Ohälsa kommer i sin tur att leda till arbetsfrånvaro vilket då är kontraproduktivt 

då det är balans på jobbet jag vill åt. Min framtida uppgift är att prioritera mig själv i arbetslivet och 

därigenom skapa luft och reflektionstid i min arbetsvardag. 

2.1.2 Reflektion  

Sedan mitt genomförande av tidsstudie utifrån min arbetsvecka, gemensam reflektion tillsammans 

med lärgrupp och sedan analys av aktiviteten har nu ca 4 månader förflutit. Jag har både, medvetet 

och omedvetet bearbetat handlingen och tidsstudien och väljer nu att göra en ny beskrivning av det 

nuläge jag befinner mig i.  

Ett lag är inte bättre än sin senaste match brukar man säga i idrottssammanhang och jag måste 

använda denna floskel även om rektorsyrket. Nu är det dock så att jag får en möjlighet att se detta ur 

positiv synvinkel då jag har förändrat mitt beteende och därmed min inställning till arbetstid och 

prioriteringar av arbetsinnehåll. 

I min analys lovade jag mig själv att börja prioritera mig själv och även införa luckor i min kalender 

där tid var oplanerad, så att jag på detta sätt skapade lugna utrymmen för både reflektion och 

planering. Nu är detta genomfört och jag känner lugn och ro med min nya strategi. Kul i 

sammanhanget är att när en av våra ledande kommunalpolitiker föreläste för oss och betonade han 

betydelsen av att han i sin stressade kalender fick streckade områden som han namngav TFVSH, 

Tid För Vad Som Helst. Jag inser att vi som ledare för en verksamhet måste prioritera oss själva 

ibland, för det finns ingen annan som gör det åt oss. 
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2.2 Kultur, drivkrafter och roller 

Skolor är komplexa organisationer. Den skola jag är rektor för har en personalgrupp på 38st 

pedagoger, alla med olika lång tjänstgöringstid på skolan. Huvuddelen har jag inte anställt, någon 

har landat på skolan via kommunal personalpolitik, andra har aktivt sökt sig till skolan under min 

tid och några har arbetat där sedan förra årtusendet. 38 pedagogkulturer och pedagogiska drivkrafter 

som tillsammans skall formeras och formera sig under samma tak och med samma 

verksamhetsmässiga ryggrad innehållande rutiner, policyn, styrdokument, kommunala mål, 

pedagogisk kultur och mycket annat. 

Skolan har därtill 282 elever, ca 564 vårdnadshavare och föräldrar och därtill ett hundratal aktiva 

mor och farföräldrar. Skolan jag arbetar på är nästan 100 år gammal och det är inte ovanligt att det 

nu är tredje generationen barn i många familjer som nu går på skolan. Detta blir också en 

kulturbärare då skolan är viktig och central i många familjers hjärtan. Skolan är i centrum för 

bygdens diskussion, ibland faktiskt det enda som verkligen förenar människor i grannskapen. 

Skolan berör människors liv, vare sig vi jobbar på den, går på den eller har gått på den. Detta är 

grund för skolors komplexitet, särskilt vad det gäller kultur och drivkrafter. 

Jag har observerat utifrån medarbetarsamtal att det finns ett mönster i personalgruppen om att alla 

inte känner och tillåts känna delaktighet. Detta är ett uttryck både för en gammal kultur som varit 

dominerad av informella ledare, samt av en feltolkning av vad delaktighet egentligen innebär samt 

vilket ansvar delaktighet innebär. Jag kan också känna att alltsammans också tillhör en kultur av att 

inte lita på vare sig varann eller skolans ledning.  

”Vi ser inte världen som den är utan som vi är” blev ingångsfrasen i arbetet med pedagoggruppen 

då jag ville initiera ett förändringsarbete utifrån den kultur jag förstått lagt ett skimmer över delar av 

verksamheten och den kollegiala samvaron. Jag ville få alla att förstå att förändringsresan började 

med att vår bild av andra egentligen bara är en spegling av oss själva. 

Delaktighet var ett centralt och känslomässigt värdeladdat ord för många av mina pedagoger och jag 

valde därför att tillsammans med pedagogerna se på delaktighet utifrån tre olika perspektiv för att 

på så sätt skapa förståelse och ett kulturnärmande. 
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2.2.1 Delaktighet som begrepp 

Som start bör det för alla grupper definieras att det finns två typer av frågor sett utifrån ett 

delaktighetsperspektiv. Frågor vilka går att påverka och frågor vilka inte går att påverka. Jag 

benämner dem som runda respektive fyrkantiga frågor.  

Runda frågor rör schema, arbetstid, ämnesval, undervisningssätt och annat som kan påverkas av 

pedagogen och vilket är särskilt kopplat till deras vardag. Fyrkantiga frågor såsom läroplan, skollag, 

förvaltningsbeslut behöver pedagogerna inte ödsla tid på då dessa fattas utan räckhåll och därför 

inte går att diskutera utifrån ett delaktighetsbegrepp som kan leda till direkt förändring. 

Min organisation behövde förstå att vi står inför olika frågor, vissa runda andra fyrkantiga, för att på 

så sätt komma vidare i samtal istället för att ständigt stanna upp och diskutera det odiskuterbara. 

2.2.2 Delaktighet kopplat till ansvar 

När en delaktighet ges så kopplas detta också till ansvar. Får och vill jag vara med och bestämma så 

får jag också vara beredd på att möta i diskussionen samt ta ansvar för mitt beslut. Ofta vill 

människor bestämma för att sedan låta någon annan ta ansvar för handlingen, jag ville dock göra 

klart för organisationen att jag var beredd på att delegera och ge ansvar, om var och en var villig att 

möta detta. 

2.2.3 Att arbeta med ökad delaktighet utifrån en nulägesmodell 

Slutligen villa jag arbeta med delaktighet som begrepp på skolan där vi nu var. Utifrån modellen 

Utveckling utifrån ett nuläge som ses nedan, fick var och en fundera på delaktigheten på vår skola 

och sedan ge exempel utifrån var och ett av de fyra rummen som tillhör modellen. Efter att ha gjort 

detta för egen del gjordes processen om i respektive arbetslag för en gemensam genomlysning i hela 

pedagoggruppen. 
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2.2.4 Kulturanalys 

När mina pedagogers olika bilder utifrån delaktighet presenterades blev det uppenbart hur olika var 

och en såg på fenomenet delaktighet. Delaktighetens komplexitet blev framträdande och var och en 

fick stå sig själv närmast och relatera sin delaktighetssyn gentemot andras. 

I och med perspektiven på ordet delaktighet så lyckades jag åstadkomma en förskjutning från det att 

jag var bärare av en syn på delaktighet och att pedagoggruppen var gemensam bärare av en annan, 

till det att var och en är bärare av sin syn och definition av delaktighet. Vi var inte längre två parter, 

vi var en grupp med olika förväntningar utifrån ett begrepp. 

2.2.5 Kulturkonsekvens 

Tack vare det att jag tog mig tid till att lyssna på diskussionen och samtalen fick jag utefter vår 

genomlysning av begreppet skapa rutiner för att möta upp de olika bilder och behov som fanns 

utifrån begreppet. Gemensamma rutiner och policydokument skapades och initierades för att 

förankra och kvalitetssäkra vår gemensamma process runt det hela. 

2.2.6 Slutsatser utifrån kultur, drivkrafter och roller 

En enhet kan hantera förändring, process och utveckling på många olika sätt. Det som är positivt för 

några pedagoger kan komma att vara negativt för andra. På min enhet har några mönster varit 

särskilt tydliga såsom beskrivet i delkapitlet och för att lära av det som varit har jag dragit följande 

slutsatser: 

2.2.6.1 Olika typer av frågor 

För mig blev det tydligt att på min enhet så var alla frågor, frågor att diskutera. Detta skapade inte 

utveckling utan mer stagnation då de flesta stod kvar och stampade på samma plats. Jag behövde 

skapa struktur och skapade därför uppdelningen runda och fyrkantiga frågor. Enheten hanterade 

detta väl utifrån att nu närmade vi oss klarhet i vilka frågor som var påverkningsbar och vilka som 

inte var det. Ofta när det finns osäkerhet i en grupp kan informella ledare nyttja detta för att skapa 

splittring och förvirring till sin fördel. Struktur kom för vår enhet att bli ett botemedel mot detta. 

2.2.6.2 Att inte tillåtas känna delaktighet 

Ett ord har många gånger lika många definitioner som det finns människor som diskuterar det. 

Definitionsskillnaderna behöver inte vara stora från person till person men kan inom ett större 
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kollegie var nästintill rakt motsatta, allt beroende på från vilket perspektiv var och en ser och vill se 

på det. För min enhet blev delaktighet ett stort begrepp då informella krafter ville att kollegiet skulle 

känna sig delaktiga utifrån rektors perspektiv, medan en stor grupp kände delaktighet utifrån de 

processer som pågick. Lösning blev att lyfta begreppet och påvisa dess komplexitet samtidigt som 

gemensam av ordet inbjöds. En öppen attityd runt olikhet blev en förändringsfaktor som enheten 

enades runt. 

2.2.6.3 Att förstå kopplingen mellan delaktighet och ansvar 

I bakvattnet utifrån enhetens diskussioner om delaktighet uppenbarades en annan sida. Delaktighet 

är kopplat till ansvar och då utifrån att ta ansvar för sina handlingar, eller icke handlingar. 

Delaktighet i ett kollegie skapas utifrån att var och en också deltar när tillfälle ges och inte bara 

lättar över sitt ansvar på någon annan. Denna utvecklingspunkt återstår till stora delar på den enhet 

jag driver såsom jag tror att den också gör det på många av Sveriges arbetsplatser. Jantelagen är 

stark i landet lagom och många förstår tyvärr inte sin roll i det komplexa system en demokrati är. 

Som skolledare har jag här ett ansvar för att låta mina medarbetare växa i sina roller, både som 

ledare och deltagare, allt för att minimera Jante och låta verklig demokrati träda fram. 

2.2.6.4 Känslor 

”(…) ledarskapet fungerar bäst när lärare och skolledare har möjlighet att ta varandras perspektiv. Man måste kunna 
mötas både fysiskt, socialt och känslomässigt. Även i känsloladdade situationer och hantering av samarbetssvårigheter 
framgår vikten av att inta varandras perspektiv för att olika synsätt ska kunna konfronteras och leda till medvetenheten 
och utvecklingen av nya handlingssätt kan utökas.” (Ludvigsson, Vem leder egentligen vem, sid 84) 

Processer är såsom de flesta människor känslomässiga, eller kanske just därför. Lärande förutsätter 

att vi kan komma att se varandras sida av saken. Idag har min enhet lämnat diskussionerna om man 

är delaktig eller inte bakom sig. Tilliten växer ständigt till sig och både pedagogerna och jag har lärt 

oss om nya perspektiv på delaktighet samt tillägnat oss ny förståelse för varann och delaktighetens 

runda och fyrkantiga dimensioner. Känslorna kvarstår dock från förändringsprocessernas stora 

dagar och steget mellan att bibehålla en god utveckling eller att ramla tillbaka i misstro är många 

gånger hårfin. 

2.2.6.5 Att hantera förändring 

Skolan har också med tiden kommit att bli duktig på att hantera förändringar och 

förändringsprocesser. Dels har våra interna förändringsprocesser slagit väl ut, samt att det 
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tillkommit pedagoger till skolan som berikat med nya perspektiv samt kunnat hjälpa till i 

reflektionen om hur andra organisationer kan se ut och verka för var och en. Att hantera förändring 

är dock inget normaltillstånd för en verksamhet utan måste ständigt mätas och kännas av för att 

styrfart skall upprätthållas. Skolledarens bästa verktyg är att veta att vi har tiden på vår sida, för det 

är över tid som vi kan bevisa att våra förändringstankar fungerar. 

2.3 Skuggning 

Utifrån min ledarskapsdeklaration har en rektorskollega skuggat mig under en arbetsdag, deltagit i 

alla möten och konferenser, fikat och ätit samtidigt samt tillsammans med mig gått igenom och 

reflekterat över min enhets systematiska kvalitetsarbete och policydokument. 

Min rektorskollegas reflektion över dagen indelas i fem olika huvudpunkter vilka redovisas nedan. 

Dessa sammankopplas direkt med min reflektion om varje punkten. Slutligen gör jag en analys av 

hela min skuggade dag. 

2.3.1 Relationellt ledarskap.  

Jag upplevs som att jag har ett relationellt ledarskap då jag i alla mina handlingar möter och 

bemöter både personal, pedagoger och elever på skolan på samma sätt. Hen upplever en avslappnad 

och trevlig miljö där människor och jag småpratar med varann och där frågan får ha sin naturliga 

plats i rummet. Hen beskriver också hur elever hejar glatt och high-fivar som en del i sin 

kommunikation med mig som rektor. 

Relation människa till människa är viktiga för mig som rektor. Vi arbetar i en verksamhet med 

människor, alltså är det viktigt för mig att bemöta andra så som jag vill att andra bemöter mig samt 

varandra. När vi också möter varann så kan vi lätt ställa frågor, reda ut funderingar samt hjälpa 

varann att utveckla och sätta ord på tankar. 

2.3.2 Att tala till punkt. 

I ett möte med gruppen fritidspedagoger så inleddes mötet med att en pedagog lyfte en 

familjehändelse från den gångna helgen. Händelsen var inte sammankopplad till vare sig mötet eller 

något samtal som föregått mötet utan kom som ett spontant infall ifrån pedagogen. Händelsen 

handlade om pedagogens son som under helgen blivit utsatt för ett rånförsök och pedagogen var nu 

skakad över det inträffade. Min rektorskollega upplevde inspelet underligt med tanke på mötet men 

tog tillfället i akt att lyssna in hur jag reagerade istället. Enligt hen lät jag min pedagog att tala till 

punkt, trots att detta var en flera minuter lång känslomässig monolog. Jag försökte att under hennes 
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berättelse nyansera lite och på så sätt bryta av, utan att störa hennes berättelse och rytm utan mer för 

att låta henne tala och samtidigt känna stöd i sitt berättande. När pedagogen verkade färdig, tog jag 

till orda och återförde gruppen till mötets egentliga ämne. Jag reflekterade med min rektorskollega 

efteråt om hen tyckte att jag för snabbt gick tillbaka till mötet, vilket hen inte tyckte, utan hen kände 

att jag lät pedagogen tala till punkt, trots den udda vinklingen av historia på ett möte som handlade 

om något annat. 

Jag vill att alla skall få tala till punkt och särskilt då det handlar om att skapa en gemensam 

förståelse utifrån ett gemensamt ämne. Dock måste man också som människa få tala till punkt 

ibland, om inte annat för att få lätta sitt hjärta så att man sedan är redo för att ta sig an sin verkliga 

uppgiften på arbetet, det är trots allt därför vi är där. 

2.3.3 Att ha distans till jobbet. 

Vi började min skuggning 08.45 när jag kom till jobbet, hen undrade om jag alltid börjar vid denna 

tid och det förklarade jag för hen att jag gjorde. Min handling utifrån att börja 08.30-08.45 handlar 

inte bara om att jag fler dagar i veckan lämnar mina barn på förskolan, inte bara om att jag ofta åker 

buss till arbetsplatsen vilket tar en timme, inte bara om att jag vet att lärare och vårdnadshavare på 

morgonen precis innan skolan startar står inför ett crescendo av problem för dagen som de vill att 

någon annan (läs: rektor) skall lösa. Min handling utgår ifrån allt detta. Jag har barn och ansvar för 

deras lugna morgon tillsammans med mig, jag åker kollektivt för att få förberedelsetid samt att 

verka för hållbar utveckling och jag låter pedagogerna lösa morgonproblemen själva för att jag vet 

att de kan. 

Som ledare måste vi ta ansvar för andras ansvarstagande, inte bara i egen handling utan också 

genom att praktiskt ge möjlighet till detta. 

2.3.4 Låta handlingar ske utan direkt konsekvens. 

Under vår rundvandring på min skola och bland dess olika byggnader stötte vi på en klass som hade 

rast och skulle in på lektion. Hela klassen rörde sig under högljudda former i korridoren och 

trappuppgången utanför lektionssalen. Några elever klättrade bokstavligen på väggarna, en elev grät 

då hon tyckte att hon blivit orättvist behandlad av en kamrat, någon satt och halvsov i ett hörn och 

ett flertal var törstiga och ropade efter vatten efter en intensiv rast med lek och spel. Ingenstans var 

någon lärare eller fritidspedagog inom synhåll. Vi orienterade oss och talade lite med eleverna om 

olika situationer och försökte skapa lite mer lugn genom vuxen närvaro vilket till del lugnade 

situationen, särskilt med den gråtande flickan. Efter ett par minuter kom den ansvariga pedagogen 

�10



gående, redo att ur kaoset försöka starta upp sin lektion. Min kollega återkopplade till mig efter det 

att vi lämnade situationen och ställde mig frågan varför jag inte sa till eller diskuterade situationen 

utanför klassrummet med läraren utan att vi bara hälsade och sedan gick. 

I mitt ledarskap är det viktigt att var och en får ta ansvar och att man som pedagog inte skall tappa 

ansiktet inför varken barn eller vuxna. Jag kände när pedagogen kom att hen upplevde situationen 

likt mig och min kollega och att det därför var onödigt att påtala situation eller olämplighet i denna. 

Jag tycker att det är bättre att pedagogerna själva reflekterar för att sedan återkoppla till mig efter 

det att lite tid förflutit. Pedagogerna skall göra arbetet, därför vill jag också att lösningarna skall 

framarbetas av pedagogerna. Självklart följer, stödjer och följer jag upp pedagogernas process vid 

incidenter och felaktigheter, dock måste utveckling få ta sin tid, så i normalfallet undviker jag 

brandkårsutryckning och därmed tillfällig släckning.  

2.3.5 Olikheten är normen. 

I våra diskussioner under dagen så speglas jag i det att hen tycker mitt tänkande genomsyras av är 

att olikheten är normen. Läroplanens sociala mål är jämställda om inte före de kunskapsmässiga. 

Eleverna är i centrum i alla processer och bas för all utveckling och förändring. Min kollega 

upplever också att jag utmanar i mina frågor, inte för att sätta dit utan för att bidra till 

förändringsarbete och perspektivskapande. 

Jag vill bottna i mitt ledarskap utifrån styrdokumenten och det faktum att vi skall möta varje individ 

utifrån deras förutsättningar, detta grundar sig i att vi alla är olika. Varje människa är utrustad med 

olika förutsättningar, begränsningar, möjligheter, tankar, perspektiv och känslor. Alla människor har 

rätt att leva och samexistera, därför är olikheten normen. 

2.3.6 Slutord utifrån skuggning 

Skuggningen som genomfördes har gjort mig än mer förtrogen i mitt ledarskap och än mer 

medveten om mitt dagliga handlande. Med hjälp av min rektorskollega fick jag möjlighet att 

reflektera i realtid om handlingar, ord och uttryck som både jag och andra uttryckte. Min 

skuggningsdag var inte fri från konflikter och händelser utan vi fick möta hela känsloregistret från 

både elever och pedagoger, precis som alla arbetsdagar ser ut. 

Dagen avslutades med att min rektorskollega uttryckte att hon tycker att jag har en sund inställning 

och detta är ett härligt ord att koppla samman med mitt ledarskap idag och det ledarskap jag 

eftersträvar. Sundhet i tanke och handling innebär att både hjärta, hjärna och själ får vara med. 

Sundhet är att ta ansvar för hela sig. 
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2.4 Organisationsutveckling för trygghet, måluppfyllelse och sammanhang 

Min organisation har gått igenom en monumental utvecklingsprocess under de senare åren och vi 

har nu nått ännu en nivå där trygghet, måluppfyllelse och sammanhang för både pedagoger och 

elever går hand i hand. Jag beskriver detta utifrån hur vi har infört mentorskap i alla årskurser från 

år ett till år fem och således ersatt det gamla och på många sätt förlegade klasslärarskapet. Vi har 

genom detta också förändrat arbetslagstanken på skolan och skapat breda arbetslag med både lärare 

och fritidspedagoger, allt för att hålla eleven i centrum genom hela skoldagen. Processen från 

klasslärarskola där eleven kom till lärarens klassrum till skola där läraren kommer till elevens 

klassrum har varit kantade av utmaningar och strider. Att gå från konservativ skolidé till en mer 

liberal och nutida gör att både pedagoger, vårdnadshavare och förvaltning måste omdefiniera sin 

syn på skolan, kunskap och pedagoger.   

2.4.1 Bakgrund  

Den skola jag leder är en grundskola med i dagsläget 282 elever, varav 240 också är inskrivna i 

fritidshem. Alla årskurser är två-parallelliga och gruppstorlekarna varierar mellan 20 och 26 elever. 

Skolan har en pedagogisk målsättning om att max ha 24st elever per klass, detta för att kunna hålla 

god pedagogisk utveckling, möta de rumsdimensioner skolan är byggd utifrån samt hålla 

ekonomisk bärighet på verksamheten. 

Det bakomliggande syftet med genomförandet av det utvecklingsarbete som är påbörjat och till 

vissa delar slutfört kommer sig utav att skolan hade en splittrad personal och elevgrupp, där varken 

pedagogiska eller ekonomiska samordningsvinster gjordes. Elevgrupper kunde gå åtskilda på skolan 

trots att de tillhörde samma årskurs. Vissa klasser hade endast en pedagog kopplad till sig, vilket 

alltid är en risk för eleverna vid pedagogs sjukdom eller annat frånfälle. Bristfälligt elevhälsoarbete 

och svaga rutiner för dokumentation och uppföljning samt ny lagstiftning i antågande gällande att 

endast ämnesbehöriga lärare för respektive årskurs skulle äga rätt att undervisa var också en orsaker 

till att att förändringsarbete behövdes.  

2.4.2 Åtgärder 

I kommande avsnitt beskriver jag ett antal förändringsprocesser som bildar ett basfundament för 

den utvecklingsprocess hela verksamheten genomgått. Åtgärderna som är gjorda har kommit att bli 

det resultat på vilken skolan idag vilar. 

�12



2.4.2.1 Från solitärer till arbetslag 

Redan från början i min analys av den skola jag börjat arbeta på så insåg jag att det var vanligare 

med ensamt arbetande pedagoger än pedagoger som tillsammans arbetade i grupp för elevens bästa. 

Många kompetenta krafter slet dagligen för sin grupp på sin del av skolan. Ofta tänkte jag för mig 

själv under mitt första år på skolan att hoppas inte den eller den blir sjuk för då har jag inte en aning 

hur någon skall kunna möta upp den pedagogens grupp utifrån de förutsättningar som råder. Det var 

en pedagogisk miljö som utan större problem mötte upp de elever som var självgående, hade god 

hjälp hemifrån osv. Men det var inte en organisation som bistod kunskapsmässigt svagare eller 

vårdnadshavare som inte aktivt kunde stödja sina barn varken kunskapsmässigt eller socialt. 

Jag behövde omforma skolans organisation för att ge pedagoger och eleverna sammanhang samt 

möjlighet för alla att utföra sitt arbete inom hållbara gränser, så jag skapade nya arbetslag med 

lärare och fritidspedagoger tillsammans. 

2.4.2.2 Från klasslärarskap till mentorskap 

En vanlig devis i svensk skola har varit en lärare - en klass. Detta arbetssätt har varit okomplicerat 

på flera sätt såsom informationsöverflyttning, sammanhållen skoldag, tydlighet men främst då ur 

lärarens perspektiv. Det har inte varit okomplicerat utifrån alla elevers vardag då en lärare innebär 

en risk vid frånfälle och därmed en otrygg situation för särskilt elever i behov av stöd. Ett par ögon 

och öron gentemot eleven i utformande av undervisning, uppföljning och bedömning, vilket utifrån 

lärares förförståelse är en risk då olika individer passar olika bra ihop samt ser varann med olika 

ögon. Ny lagstiftning håller också på att träda igenom vilket skall garantera eleven utbildade lärare i 

alla ämnen avsedda för årskursen. En lag som kommer att kvalitetshöja svensk skola, till skillnad 

mot gårdagens då klasslärare undervisat i alla ämnen, behöriga eller ej. 

För att trygga min elevgrupp samt motsvara kommande lagstiftning omformade jag mitt kollegie till 

att varje arbetslag innehåller minst tre stycken lärare som tillsammans innehar alla 

ämneskompetenser avsedda för årskursen. Tillsammans undervisar de endast i sin årskurs samt är 

mentorer för eleverna i årskursen. Mentorskapet definieras utifrån att pedagogen är ansvarig för 

sammanhållandet av elevens kunskapsmässiga och sociala situation. All information gällande 

eleven skall erhållas mentor. Mentor blir elevens första företrädare i skolan i alla situationer.  

2.4.2.3 Från exludering till inkludering i elevhälsan. 

Under mitt första år som rektor för skolan arbetade en speciallärare på skolan, en specialpedagog, 

skolsköterska, skolkurator och en skolpsykolog. Alla med olika tjänstgöringsgrad och uppgifter. 
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Elevhälsoteamet (EHT) hade inget definierat uppdrag eller arbetssätt, utan varje profession arbetade 

lite på sin kant. Specialpedagogen undervisade också till stor del av sin tjänst och hade endast en 

mindre del i det inre elevhälsoarbetet. Skolans speciallärare var en ”doer” och arbetade mestadels 

på uppdrag av lärarna med att plocka ut olika elever som av varierande orsaker inte hängde med 

eller klarade klassrumsundervisningen. 

I Mölndal har vi en plan för inkludering av elever i undervisningen som rimmar väl med vad jag 

både tänker och känner, så utifrån detta som grund genomförde jag följande förändringsprocess. 

EHT fick en tydlig dagordning och arbetsgång, allt baserat utifrån skollagens krav om att beslut 

skall fattas utifrån sammanfattad bild av de medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska kompetenser som skall finnas på varje skola. Alla i EHT fick var sin bit av 

tårtan för att sedan kunna sammanfoga denna med andras för hela skolans väl. Elevhälsoteamet 

valde här också en gemensam teoretisk ingång till sitt arbete utifrån Dr Ross Green. Specialläraren 

gick i pension och hennes arbetssätt ersattes inte, utan specialpedagogen fick skapa en arbetsgång 

för arbetslagen om hur varje elev skall bemötas och utifrån vilka perspektiv. Som rektor beslutade 

jag också att det skall till extraordinära situationer runt elever för att dessa skall exkluderas ur 

gemensamma undervisningssituationer. Självklart får elever ingå i tillfälligt sammansatta grupper 

organiserad av den ansvariga läraren för att på så sätt stärka enskilda kunskapsområden och 

förmågor. 

Skolpsykologen fick i sitt uppdrag på skolan att obligatoriskt handleda alla arbetslag samt att ge 

arbetslagen konsultation vid särskilt utmanande situationer., en process som slagit ut oerhört väl då 

varje arbetslag besitter kompetenserna att möta eleverna i olika situationer bara de får fatt i sina 

egna verktyg. På samma sätt som eleverna gör detta. 

Skolsköterskan och skolkuratorn har gjorts mer tillgängliga för kollegiet och är viktiga i 

kartläggningsprocesser där problem finns eller är påväg att uppstå. Specialpedagogen arbetar 

handledande för arbetslag och enskilda pedagoger. 

Sammantaget har elevhälsan blivit hjärtat för skolverksamheten. 

2.4.2.4 Från informella ledare till systematiskt kvalitetsarbete 

Vid mitt tillträdande som rektor hade skolan periodvis varit utan fast rektor. Dessutom hade skolan 

haft tre olika rektorer på tre år. Under denna turbulens hade informella ledare tillskapat sig både 

fysiska och pedagogiska revir, samtidigt som skolans kärnverksamhet urholkats då ingen tagit det 

samlade greppet på verksamheten.  
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Informella ledare kan delas in i två kategorier, de som är till gagn för sig själva och de som är till 

gagn för verksamheten. Detta var en i många fall en utmanande och tuff process där människors 

sämre sidor blottade sig och inte till gagn för varken dem själva, kollegiet eller eleverna. Att även 

vårdandshavare involverades och påverkades som spelpjäser för att sätta hinder i utvecklingsarbetet 

gjorde inte kollegiets process enklare. 

Som skolledare har jag lärt mig att tiden alltid är på skolutvecklarnas sida, och man måste ta sig tid 

att vänta ut i processer för att kunna skapa delaktighet och för att få med så många som möjligt. Jag 

har också lärt mig att ärlighet och att hålla sitt ord skapar trygghet i osäkra situationer, och tillsist 

har jag lärt mig att ett systematiskt kvalitetsarbete med gemensamma policy-dokument och rutiner 

skapar både förståelse och trygghet. Under det senaste året har vi utvecklat våra policydokument 

och rutiner samt implementerat dessa hos all personal på både APT, studiedagar och i veckobrev. 

Många av dokumenten har också gjorts kända bland vårdnadshavarna för att på så sätt skapa 

dragkraft och transparens i vårt utvecklingsarbete. 

Idag reglerar vår lokala arbetsplan vårt arbete, resursfördelning och organisation. Mentorskapet är 

här en viktig utgångspunkt där alla elever görs likvärdiga för skolans utvecklingsarbete. Eleverna är 

skolans största resurs, utan dem har varken pedagoger eller rektor någon skola att tala om. 

2.4.2.5 Från splittring till delaktighet 

Att ta över en haltande verksamhet gör att du som rektor ställs inför ett val, skall jag vara ledare 

eller chef. Ledaren arbetar med att ha med sig mycket personal i sina beslut, arbetar med processer, 

arbetar med stor förankring hos vårdnadshavare och elever och arbetar med att se skolan utifrån sin 

helhet hela tiden. Chefen å andra sidan tar beslut, ofta ensamma sådana, och många gånger bara för 

att ta verksamheten ett steg framåt eller för att förhindra att verksamhet inte ramlar ned i en grop av 

hopplöshet och status quo.Chefens beslut kan ses som omotiverade, oförståliga och ogenomtänkta, 

med det är chefens ansvar att ta dessa. 

Under min utvecklingsprocess på skolan så har jag levt en balansgång mellan att vara chef och vara 

ledare. Över tid har ledarskapet fått ta över medan chefskapet har satts mer och mer på undantag. 

Fortfarande så är det så att chefskapet ibland måste få släppas fram för till syvende och sist så är det 

rektor som är ytterst ansvarig, för både arbetsmiljö, ekonomi, elever, pedagogik osv. 

Som modell för att skapa delaktighet utifrån splittring har modellen Förändring utifrån ett nuläge 

använts framgångsrikt, se 2.2.2. Tidigt insåg jag och min nybildade utvecklingsgrupp att vi behövde 

en modell att använda i många olika sammanhang, dels för att inte behöva starta om processer från 

början men också för att modeller kan skapa tankemönster hos oss som sedan systematiskt utvecklar 
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oss. Idag använder vi oss av modellen i liten och stor skala och den har ett positivt utslag varje gång 

då den inte ger utrymme för att enbart väcka och fokusera på missnöjesyttringar. 

 2.4.2.6 Från resurslös till resurs 

Jag fick mitt första år på skolan en AHA-upplevelse om att det här fungerar verkligen inte. Under 

höstens första klasskonferenser kom en lärare per klass och redogjorde för klassens samlade 

resultat, många gånger bristfälligt och samordnat då andra lärare inte rapporterat eller återkopplat. 

Fritids var i vissa fall med på konferensen om någon kunde frigöra dem under deras arbetspass. 

Sammantaget var det en serie av katastrofföreställningar som jag fick genomlida och än värre var 

hur jag såg att bristen på sammanhang och samkoordination på personalen fick stora brister i deras 

arbete runt eleverna. Som utvecklingsplan behövde jag få varje pedagog på skolan att inse att de är 

en resurs vilken är till för eleven och elevernas sammanhang på skolan.  

Återigen kunde jag vända mig till våra styrdokument där det tydligt står att vi som skola har ett 

kompensatoriskt uppdrag samt att vi måste värna balansen mellan det kunskapsmässiga och sociala 

uppdragen. Utifrån detta utvecklade vi en modell med mentorskap, baserat på att lärare och elev 

skall vara resurs för varann, samt att mentor alltid skall kunna finnas på elevens sida. I arbetslagen 

skulle detta också skapa arbetsmässig balans då lärare förut haft väldigt ojämna tjänster beroende på 

hur många elever det varit i klasserna. De tre mentorerna fördelar också mentorseleverna mellan de 

två klasserna, detta för att dels spegla att man som lärare undervisar likvärdigt i de bägge klasserna 

men också för att lärarresuren då blir fördelad mellan alla årskursens elever. 

Vi omskapade också strukturen för bedömning för att göra denna till en resurs istället för 

resursslöseri. Tidigare hade utvecklingssamtal hållits i slutet av terminerna tillsammans med 

skrivande av omdöme, nu ändrade vi årshjulet, lade in utvecklingssamtalen till tidigt på terminerna 

så att de elever och lärare får möjlighet att använda nyttan till ett utvecklingssamtal inför terminen. 

Omdömena omarbetades till att bli mikrobedömningar vilka genomfördes efter varje avslutat 

undervisningsmoment eller delkurs, också detta så att de blev framåtsyftande istället för 

sammanfattande. 

Skolans ekonomiska- och personella resurser kan utarmas oerhört fort om de inte koordineras och 

systematiskt ordnas, på samma sätt som de faktiskt kan räcka oerhört långt om de används 

samordnat och utifrån rätt perspektiv. 
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2.4.2.7 Från likhet till olikhet 

Det finns en gammal oskriven lag om att alla skall behandlas lika för att det är det som ger rättvisa, 

jag vill mena på att det är den största orättvisa du någonsin kan göra är att göra lika.  

På en skola vill ofta pedagoger och vårdnadshavare att resurserna på skolan skall fördelas lika 

mellan eleverna och särskilt då klasserna. Men jag vill mena att klasserna och eleverna inte är lika, 

utan de har alla olika förutsättningar, möjligheter, verktyg och målbilder. Därför skall skolan 

behandla alla utifrån devisen att olikhet är normen, något vi implementerat på skolan och 

därigenom stärkt individens möjlighet att lyckas både kunskapsmässigt och socialt. 

Under det senaste året har vi arbetat i ett kommunalt projekt som heter just Lärande och delaktighet 

på riktigt - när olikheten är normen, och detta har stärkt att olikheten är just normen på vår skola. Vi 

försöker också med hjälp av olika små manifestationer visa detta så att det inte bara är ord. 

Självklart beaktar vi alltid mångfaldsperspektivet när vi anställer men nu har vi också börjat flagga 

vid olika högtider och arrangemang, t.ex var vi den enda skolan som flaggade med regnbågsflaggan 

under West-Pride samtidigt som vi informerade elever och vårdnadshavare om varför vi gjorde 

detta. Skolavslutning i kyrkan är sedan länge borttaget för att avslutningen just skall vara allas 

oberoende av olikhet. Vi försöker också lyfta den resurs olika syn och bakgrund kan ge och vara i 

våra olika arbetslag då det är genom olika perspektiv vi utvecklas både kunskapsmässigt och 

socialt. 

2.4.2.8 Från datorer till IKT-miljö 

I vår kommun satsar politiker på information, kommunikation och teknik i form av IKT-satsningar 

med ett lärverktyg/dator per två elever. För mig har detta aldrig varit vare sig delaktighet eller 

möjliggörande av en inkluderande lärmiljö så en stor förändring har varit att möjliggöra en 

övergång från en dator per två elever till en iPad per elev. Denna process har innefattat svårigheter 

utifrån att plötsligt står alla elever utrustade med all världens kunskap i sin hand och läraren tvingas 

därför att förändra sin undervisning för att möta den nya lärmiljön. Vårdnadshavare har blivit 

tvungna att aktivt arbeta med gränssättning tillsammans med skolan då Ipaden är elevens verktyg 

och skall finnas både på skolan för skolarbete men också tas hem för laddning, ansvar och 

möjliggörandet av fortsatt kunskapsinhämtning. I farvattnet av detta har också en stor pedagogisk 

förändringsprocess startat där nya digitala läromedel vaskats fram och nya arbetssätt skapats. På 

många sätt skulle jag vilja beskriva det som att utveckling nu skapar utveckling, och mitt arbete är 

nu att vägleda i tankegångar för att understödja, inte begränsa. 
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Vi har i vår utvecklingsprocess också skapat en ny dela och informations-kultur på skolan där till 

exempel Twitter numera är ett verktyg för många pedagoger för inspiration på samma sätt som 

kafferumssamtalen alltid varit. Vi har också utformat riktlinjer för kommunikation mellan hem och 

skola via plattformen UNIKUM. Alla arbetslag arbetar efter samma riktlinjer med en veckovis 

sammantagen information från arbetslaget en gång per vecka. Vår IKT-miljö genomsyrar inte bara 

arbetet med eleverna utan också arbetet gentemot vårdnadshavare samt förhållningssätten gentemot 

varann.  

2.4.2.9 Summering av åtgärder - mentorskapet den lysande stjärnan. 

Under cirka två års tid har vi systematiskt genomfört olika åtgärder och förändringar för att på så 

sätt nå och bibehålla en 100% måluppfyllelse. Vi har arbetat för att få fler elever att söka till skolan 

på samma gång som att få alla som går på skolan att stanna kvar. Tillsammans har vi utvecklat en 

psykosocial miljö där var och en får en plats och får ta plats. Vi har också svarat upp mot skollagens 

krav och skolområdets förväntningar. 

Den starkast lysande stjärnan i våra åtgärder har genomgående varit effekterna av implementeringen 

av mentorskap utifrån de arbetslag som formats med tre undervisande lärare per årskurs. Elevernas 

sociala och kunskapsmässiga situation har blivit mer sammanhållen, information når rätt personer i 

rätt tid, eleverna blir inte lidande på grund av organisationens misstag utan det finns hela tiden olika 

skyddsnät även inom skolan. Elevens skoldag har blivit än mer sammanhållen och all info som 

behövs för att stödja och utveckla eleven finns idag naturligt inom mentors räckhåll. Vi har i mina 

ögon skapat en miljö som bättre och tryggare möter våra elever. 

2.4.3 Kartläggning av mentorskap 

Som skolledare är jag redan övertygad om framgångarna med våra olika arbetslag samt införandet 

av mentorskap inom ramen för dessa, dock finns det två grupper vilka är av störst intresse för att 

verkligen skapa förståelse om genomförandet verkligen varit lyckat.  

Två olika undersökningar har genomförts, en med elever och en med pedagoger. 

Elever på skolan i årskurs 4 har tillfrågats i ett öppet forum utifrån hur de ser på mentorskapet och 

då särskilt utifrån att de numera har tre stycken olika pedagoger som undervisar och möter dem 

varje skoldag.  

Pedagogernas sammantagna bild på skolan utifrån mentorskap har kartlagts. Kartläggningen har 

genomförts med samma verktyg som vi använder i våra andra utvärderingsprocesser, Utveckling 

utifrån ett nuläge, se 2.2.2. Efter att varje pedagog har svarat utifrån de olika rutorna för egen del 
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får de sätta sig i sitt arbetslag där de tillsammans redovisar sina svar för varann som undertiden 

dokumenteras i en lista utifrån varje kategori. Varje arbetslag får sedan redogöra för sina svar. 

Listorna från alla arbetslag sätts sedan samman och varje pedagog får utifrån alla svar ge poäng i 

form av klistermärken värde 1 alt 3 poäng till de områden de tycker är av störst betydelse. Svaren 

sammanräknas utifrån andelen klistermärken och redovisas sedan i tabellform. Viktigast till minst 

viktigast utifrån kollegiets sammanfattade syn. Resultatet av kartläggningarna kommer 

sammanfattas med en analys av resultatet. 

2.4.4 Frågeställningar och resultat 

Undersökningens frågeställning var kopplad till trygghet, måluppfyllelse och sammanhang utifrån 

skolans nya organisation med mentorskap istället för klasslärare. Då två utvärderingar gjorts utifrån 

olika modeller med olika grupper på skolan presenteras både resultat och analysdelarna från dem 

separat. 

2.4.4.1 Elevernas syn på mentorskap och arbetslag 

Fråga: Hur tycker ni det fungerar med mentorskap och tre lärare som undervisar er i alla ämnen? 

ställdes vid en samling av alla eleverna och de fick sedan svara via verktyget Extreme Collaboration 

på smartboarden. Eleverna fick då se allas svar och sedan gemensamt skala ned dessa till svar som 

alla kunde hålla med om. 

"Det är bra för man har olika lärare som är bra på olika saker" 
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"Det bästa är att även om alla lärare är bra, så undervisar de på olika sätt och då tröttnar man inte så lätt" 
"Jag tycker det är skönt med en mentor som man vet att man kan gå till om man vill prata om något" 
"Den enda nackdelen jag kan komma på är att mentorn inte riktigt kan berätta på utvecklingssamtalen hur det går för 
mig i de andra ämnena, eftersom mentorn mest känner till hur det går för mig i sitt ämne" 
"Om en lärare är sjuk eller borta och man kommer i bråk med någon i klassen på rasten, då kan man gå och berätta det 
för de andra mentorerna. Och då känner de oss och förstår vad som är problemet och kan hjälpa. Till skillnad från en 
vikarie som inte fattar nåt" 
"Det blir liksom lite annorlunda under dagen då man möter nya lärare så man tröttnar inte så lätt" 
"Det känns som om man får lärare som alla tycker att just sina ämnen är de roligaste och då blir lektionerna roligare" 
"Alltså, om man har samma lärare en hel dag, eller hel vecka så får man ju ont i öronen av att bara höra en enda röst” 

Eleverna var i mångt och mycket samstämmiga och idel fördelar framkom. Det som stärker detta är 

att det är elevens vardag vi talar om och när de talar varmt om ett arbetssätt så bör man som vuxen 

pedagog lyssna. Sedan säger ibland elever det uppenbara som vi alla gått och burit på sedan vi 

själva gick i skolan ”man får ju ont i öronen av att bara höra en enda röst" 

2.4.4.2 Pedagogernas syn på mentorsskap och arbetslag 

Pedagogerna på skolan fick under ett APT frågan: Hur tycker ni det fungerar med mentorskap och 

tre lärare som undervisar er i alla ämnen. Precis på samma sätt som eleverna. Var och en svarade 

utifrån modellen Utveckling utifrån ett nuläge, se 2.2.3. och den processgång som sedan tillhör 

modellen. 

En analys av resultatet visar på att arbetssättet som vi introducerat och påbörjat har väckt nya 

kollegiala tankar samt varit en framgång. Pedagoggruppen betonar att vi numera ser varandra som 

tillgångar, att mentorskapet är värt att behålla samt att vi skall arbeta för att behålla den stämning 

och det arbetsklimat som våra nya arbetsmetoder har betytt. Mentor som konfliktlösare lyfts fram 

liksom mentors stödjande funktion i både det kunskapsmässiga som sociala arbetet med eleven. 

Från min sida har jag kartlagt hur antalet anmälda kränkningar mer än halverats under detta läsår. 

Jag har också märkt att nya pedagogiska grepp vill påbörjas och vi har lyckats i vår tanke om att 

skolutveckling föder skolutveckling. 

2.4.5 Sammanfattning 

Ett skolutvecklingsprojekt är bara början på det som skall bli ännu ett skolutvecklingsprojekt. 

Utveckling avstannar om den inte utvecklas och rektor är av yttersta betydelse för att 

skolutvecklingen skall hållas vid liv. Skolan skall också utvecklas för det gör världen utanför skolan 
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och det är den världen som vi skall förbereda våra elever på, dock inte dagens, utan morgondagens, 

den de möter när de lämnar skolsystemet. 

Skolutveckling gör sig inte som ett ensamarbete. En rektor behöver en förste följare som sedan 

skapar ett vidare följe. Alla kan och kommer inte alltid vara med, men det är då viktigt att fundera 

på vad som är grunderna till utvecklingsprocessen, vem den syftar att stödja. På samma sätt som det 

gäller att förhålla sig till dem som inte vill vara med på utvecklingsprocessen, beror det på ointresse 

eller illojalitet. 

Mod som ledare krävs, då en utvecklingsprocess ofta stannar av, hackar lite, misstolkas, för sådan är 

utvecklingen. Det finns inte en människa som växt upp utan att stöta på lite motgångar, för sådant är 

livet och utvecklingen. 

Tålamod behöver en ledare också ha för att inte allt för ofta bli chef. Ta tid att vänta ut och vänta in 

människor, allt behöver inte göras över en natt, dock måste det göras på en vecka. Sätt ramar. 

Lyhördhet inför förändringar och täta avstämningar är också ett framgångsrecept. När processen 

avviker låt den då avvika och följ med dit den leder istället för att bromsa och därigenom strypa 

processen. Vi kallar det för att låta processen vara agil, vi vet slutmålet, men vi vet inte vägen dit. 
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Kapitel 3 - Mitt ledarskap i teori och praktik 

Att vara pedagogisk ledare för en verksamhet ställer stora krav på både förnuft och tanke. Att 

dagligen driva en verksamhet som skall vara baserad på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet får en påverkan på både syn på sig själv och människorna som inkluderas av den 

verksamhet som man leder. Inte sällan ställer jag mig frågan: Vad får mitt ledarskap för verkan på 

pedagogernas agerande och sätt att vara/undervisa? Jag vet trots allt vart jag vill med verksamheten, 

men kan jag förmå att få den dit, och kanske är det så att jag bara genom att ställa frågan styr mina 

pedagogers inriktning i den riktning jag vill få dem att gå. 

”Jag har alltid trott att vi använder språket för att beskriva världen. Men nu ser jag att vi genom språket skapar 
världen, världen är inget förrän vi beskriver den. Och när vi beskriver den skapar vi omedvetet gränser och antaganden 
som påverkar våra handlingar. Vi beskriver inte världen vi ser, men ser den värld vi beskriver” David Bohm 
  

3.1 ”Erfarenhet är bara ett annat sätt att säga att man inte vill tänka nytt” 

Jag har kommit fram till den del där jag skall dra slutsatser om mitt ledarskap utifrån vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Ovan nämnda citat har jag länge använt mig av, dock vet jag faktiskt inte 

varifrån jag fått det ifrån, men någons beprövade erfarenhet är det och nu tillika mitt. Jag finner det 

oerhört kraftfullt, utmanande och perspektivskapande, särskilt i skolvärlden, varpå jag gärna 

använder det samt lockar andra med dess inneboende tanke. Kanske kan detta också vara det jag 

många gånger vill med mitt ledarskap, att det just är kraftfullt, utmanande och perspektivskapande. 

Utifrån min ledardeklaration så beskriver jag tre stycken grundläggande perspektiv vilka jag gärna 

ser och vill tro genomsyrar både min tanke och handling. Utan inbördes ordning finns de för att 

skapa relation och förståelse till både dåtid, nutid och framtid. De tre perspektiven är som tidigare 

beskrivet Olikhet är normen, Process som arbetsredskap och Hållbar utveckling 

Under mina snart tre år som rektor på skolan samt i och med den utvecklingsprocess som vi utför 

där mentorskapsskapandet varit vår klarast lysande stjärna har mitt ledarperpektiv på olika sätt både 

förverkligats i skolans arbetssätt samt genomsyrat mitt arbete för att nå fram till den sammanhållet 

goda och framtidsfokuserade situation som vi idag är i.  

Flertalet ledarhandlingar som nedan finns beskrivna har omformat samt omkastat den 

skolverksamhet jag leder och till dags datum så ångrar jag ingen av dem. Tvärtom är jag stolt över 

att jag vågat ta mig an uppdraget att utveckla skolan istället för att bara förvalta den. 
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3.1.1 Ledarhandling: Från solitärer till arbetslag 

Jag omformade skolans organisation för att ge alla pedagoger och eleverna sammanhang samt 

möjlighet för alla att utföra sitt arbete inom hållbara gränser. Nya arbetslag skapades med lärare och 

fritidspedagoger tillsammans. 

”Arbetslaget, menar Rohlin, kan beskrivas som en pedagogisk konstruktion med flera olika arbetsuppgifter. 
Förverkligandet av en helhetssyn mellan fritidshem och skola och lokalsamordning av de olika verksamheterna utgör 
en del. Arbetslaget kan också beskrivas som ett verktyg för diciplinering genom att flera lärare synliggör eleven med 
stöd av olika psykologiska och pedagogiska kompetenser. De utgör en kontroll och diciplinering av elevens lärande och 
kompetenser ”samtidigt som det sker en kontroll och diciplinering inom arbetslaget i förhållandet mellan de olika 
pedagoggrupperna”” (Ludvigsson, 2012, sid 22) 

Nya arbetslag på skolan med samlade pedagogresurser med både lärare och fritidspedagoger kunde 

tillsammans skapa arbetssätt där elevens bästa sattes i fokus i ett perspektiv av ”hela elevens 

skoldag”. Heldagsperspektivet har inte bara skapat sammanhållenhet i elevens dag utan också 

möjligheten för hem och skola att än bättre kunna koordinera i sitt delade uppfostransuppdrag. 

Arbetslagen arbetar tätt tillsammans och har elevgruppen samlad under dagen vilket möjliggör 

samordningsvinster för lärare och fritids vid olika aktiviteter, samtidigt som det innebär en 

möjlighet för elever att känna trygghet då de hela dagen är omgiven av sina olika pedagoger. 

Arbetslagets olika arbeten med eleven blir på detta sättet också än mer transparent då närhet och 

delade arbetsmoment låter kollegor och elever komma närmare varann i det pedagogiska arbetet. 

För mig har arbetslagsarbetet stärkt mig i mina perspektiv utifrån process som arbetsredskap då 

detta är arbetssättet i en grupp som tillsammans skall nå ett gemensamt mål, samt perspektivet 

hållbar utveckling då flera samverkande individer tillsammans når positiva synergieffekter samt 

bistår för varandra under arbetets olika delar. 

3.1.2 Ledarhandling: Från klasslärarskap till mentorskap 

Jag har omformat mitt kollegie till att varje arbetslag innehåller minst tre stycken lärare som 

tillsammans innehar alla ämneskompetenser avsedda för årskursen. Tillsammans undervisar de 

endast i sin årskurs samt är mentorer för eleverna i årskursen. Mentorskapet definieras utifrån att 

läraren är ansvarig för sammanhållandet av elevens kunskapsmässiga och sociala situation. All 

information gällande eleven skall erhållas mentor. Mentor blir elevens första företrädare i skolan i 

alla situationer. 

”Det finns naturligtvis oändliga relationskombinationers om kan användas av ledare, framförallt när man börjar tänka 
i termer av att forma mänsklig energi i rummet. En viktig aspekt av ledarskap, för vårt ändamål, är förmågan att 
visualisera rummet inom den mänskliga energin rör sig och hjälpa till att forma och styra den” (Denhardt & Denhardt, 
2009, sid39) 
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Det gemensamma arbetet i skolan med eleverna handlar om många saker, men framförallt att 

kanalisera energi så att den används i rätt riktning åt rätt saker. Elever behöver stöd i sin 

socialisationsprocess, dels för att bli goda samhällsmedborgare men också för att finna trygghet och 

studiero för att på så sätt uppnå goda studieresultat. Pedagogerna i mina arbetslag har som uppgift 

att forma och arbeta med de mänskliga energier som elever innebär. Ömsom styra, ömsom forma, 

allt utefter elevernas ålder och mognad. Mentorerna blir också viktiga instrument i det 

gemensamma skolarbetet för varandra då det gäller att ha gemensam kunskapskontroll över 

eleverna som är allas ansvar. Ansvaret är också väl avgränsat för att uppnå önskad verkan, ingen 

lärare behöver splittra den resurs som det innebär med mer än ett arbetslag. Eleverna har också som 

vi sett varit stora vinnare i mentorsprocessen då de numera upplever sig än mer sedda samt upplever 

skoldagen mer meningsfull med lärare som brinner för sina ämnen. 

Jag tror att olikhet är normen, något jag förverkligar genom arbetet via skolans mentorer då jag låter 

eleverna bli sedda utifrån just det samt att arbetslagens arbete formas utifrån detta. Jag känner också 

att mentorskapet skapar sammanhang samt trygghet för pedagogerna då de inte är ensamma i sina 

roller utan ständigt har varann för bollning i olika frågor och handlingar. Som rektor för en skola 

saknar jag själv kollegor att bolla med utifrån att vi delars samma situation och kan relatera till 

samma människor och händelser. Under åren har jag lärt mig värdet av lagarbete på alla nivåer och 

har därför också fått utforma min egna pedagogiska ledningsvärld för att skapa drivkraft och 

mänsklig resurs i utvecklingsarbetet runt skolan. 

3.1.3 Ledarhandling: Från exkludering till inkludering i elevhälsan. 

Elevhälsan blivit det samordnande hjärtat för skolverksamheten där skolpsykolog, skolsköterskan 

och skolkuratorn har gjorts mer tillgängliga för kollegiet och tillsammans gjorts viktiga med 

specialpedagogen för kartläggningsprocesser runt där både problem finns eller är på väg att uppstå. 

Tillsammans får elevhälsan bära en samlad bild för arbetssättet kring elevens inkludering utifrån 

skolverksamhetens alla perspektiv. 

”Den systemisk-socialkonstruktionistiska teorin och praktiken bygger på antagandet att vi människor förstår och ger 
mening åt världen på vårt eget och unika sätt och att språk och nyfikenhet därför är viktiga redskap i vår praktik.”(s. 
69).  

Alla verksamheter med människor i är komplexa verksamheter då varje individ utgör sin 

egen del och referensram. En verksamhet är inte bara summan av sina individer utan också 

förmågan av att få ut det mesta från sina individers totala kompetens. 
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Jag har som ledare under processens gång fått lära mig att lita på att alla byggstenar både 

håller och kompletterar varandra. Elevhälsans allsidiga perspektiv skapar för mig ny 

förståelse vid varje möte och möjliggör beslutsfattande i allsköns komplexa frågor. 

3.1.4 Ledarhandling: Från informella ledare till systematiskt kvalitetsarbete 

Ett systematiskt kvalitetsarbete med gemensamma policy-dokument och rutiner skapar både 

förståelse och sammanhållenhet. Policydokument och rutiner implementeras hos all personal på 

både APT, studiedagar och i veckobrev. Vår lokala arbetsplan vårt arbete, resursfördelning och 

organisation. Mentorskapet är här en viktig utgångspunkt där alla elever görs likvärdiga och del för 

skolans utvecklingsarbete. Eleverna är skolans största resurs, för utan dem har varken lärare, 

fritidspedagoger eller rektor någon skola att tala om. 

"Hur ska jag leva min yrkesvardag för att vara trovärdig också i mina ögon?" (Svedberg, 2012, sid 339) 

Många gånger kan skolverksamhet granskas från utsidan och bedömas som fungerande och 

verkningsfull, så också den verksamhet jag tog över 2012, insidan var dock en annan. En liknelse 

som jag många gånger använt mig av gentemot pedagoger och vårdnadshavare är att om du ser 

skolan som ett träd, så var detta ett träd som urholkats under åren då de inte haft en stadigvarande 

rektor. Goda pedagoger har tillsammans gett fasad och yta och hållit trädet uppe, men utan en fast 

och sammanhållen insida så har du varken stadga eller kraft att transportera vatten till löven som 

skall pryda trädets topp, självklart är eleverna trädets löv. På skolan jag tog över hade elever börjat 

byta till konkurrerande skolor, löven hade börjat vissna och falna. 

Idag har skolan fler elever än någonsin och vi har kö till flera av våra årskurser. Vi har byggt upp ett 

starkt systematiskt grundarbete som så sakteliga börjar att genomsyra hela verksamheten. Skolan 

bär sina elever såsom ett träd bär sina löv. 

Jag har som ledare lärt mig vikten av att föra dokumentation och då inte bara utifrån perspektivet att 

det då blir lättare att utvärdera utan också utifrån att många människor som verkar inom samma 

verksamhet behöver dokument att återgå till för att förstå sin gemensamma kärna och verksamhet. I 

muntlig kommunikation har min verksamhet 38 tolkare av informationen, i skriftlig har jag på min 

höjd 6 st arbetslag som kan tolka densamma, det ger mig bättre odds för att lyckas få ut budskap 

och därigenom bygga trovärdighet.  
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3.1.5 Ledarhandling: Från splittring till delaktighet 

För att skapa delaktighet används modellen Förändring utifrån ett nuläge, se 2.2.3. Modellen har 

haft stor framgång dels för att inte behöva starta om processer från början men också för att 

modeller kan skapa tankemönster hos oss som sedan systematiskt utvecklar oss. Modellen ger oss 

inte heller utrymme för att enbart väcka och fokusera på missnöjesyttringar. 

”En stor del av våra förehavanden i sociala sammanhang handlar således om att ordna, sortera och konstruera 
meningsfulla relationer i det sammelsurium av intryck grupplivet innebär. Genom mening skapas trygghet.Ser eller 
anar vi ett samband mellan inre och yttre verklighet, upplevs situationen troligtvis som meningsfull. Erfar vi inget 
sådant samband, är situationen sannolikt meningslös (i ordets bokstavliga bemärkelse). Vi känner då obehag, ångest 
som signalerar likt en existentiell varningslampa. (Svedberg, 2012, sid 78f) 

Delaktighet ger meningsfullhet och känsla av samhörighet. Att ha ett kollegie på 38pedagoger 

innebär inte av sig självt att alla drar åt samma håll trots tydliga styrdokument. Att möta 38 

pedagogers tankar och översätta dem till gemensam handling kräver både förberedelse och struktur. 

Varje beslut jag tar motiverar jag först för mig själv utifrån två kategorier av frågor, runda och 

fyrkantiga. Runda frågor är diskussionsfrågor där kollegiet, ledningsgrupp eller andra kan vara med 

och bestämma, fyrkantiga är de som det inte går att tycka till om.  

När de runda frågorna uppträder gäller det att för skapa delaktighet i processerna ta möjlighet att 

lyssna in så många som möjligt och då särskilt genom att få dem att sätta ord på sina tankar. Orden 

ger tanken ett vidare liv och möjliggör för övriga att reflektera och fundera över detta.  

En fråga i ett kollegie kan ha 38 olika lösningar, det viktiga för mig har blivit att visa på olikheten i 

de 38 tankarna för att sedan fatta ett beslut. Som människor tror jag att vi känner känsla av 

sammanhang och delaktighet om vi får vara med och påverka genom att sätta ord på våra tankar, 

oavsett om våra tankar är de som det beslutas utifrån eller inte. 

3.1.6 Ledarhandling: Från resurslös till resurs 

Skolans alla resurser kan sina fort om de inte koordineras och systematiskt ordans på samma sätt 

som de faktiskt kan räcka oerhört långt om de används samordnat och utifrån rätt perspektiv. 

Utvecklandet av mentorskap, baserat på att lärare och elev skall vara resurs för varann, samt att 

mentor alltid skall kunna finnas på elevens sida gör människor till resurser för varann. De tre 

mentorerna fördelar också mentorseleverna mellan de två klasserna, detta för att dels spegla att man 

som lärare undervisar likvärdigt i de bägge klasserna men också för att lärarresursen då blir fördelad 

mellan alla årskursens elever. 
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” I en tid då organisationer i ökande omfattning delegerar uppgifter till grupper och team som skall lösa dem i nära 
samspel, blir det viktigt att förstå och värdesätta gruppmedlemmarnas olika etiska domäner. Att göra normer, 
värderingar och individer mer synliga blir viktiga förutsättningar för att kunna skapa eller vidareutveckla konstruktiva 
och produktiva sammarbetsrelationer.” (Hornstrup m.fl, 2013, sid 43) 

Denna organisationsförändring har varit den svåraste men också den mest lyckade. Att 

implementera nya konstellationer av arbetslag i kollegiet är att sammanfoga perspektiv, likt det 

Hornstrup beskriver i sin figur 6.2 på sidan 44 då tre sammanfogade perspektiv blir mer nyanserat 

än ensidiga fokus. Mötet mellan de logiskt/rationella perspektivet, den så kallades produktionens 

domän. Det personliga/känslomässiga, den så kallade estetikens domän och det nyfikna 

perspektivet, den så kallade förklaringens domän sammanstrålar i en nyanserad förståelse för 

handlingar, och då särskilt utifrån individens perspektiv. 

Lärarna har i organisationsförändringen gått från resurslösa till resurser för eleven. Självklart var 

läraren en resurs innan organisationsförändringen också, dock en mycket bräcklig och ensidig 

sådan. Nu finns det tre för alla elever i årskursen och försvinner en så finns det alltid två kvar. 

Brister det i idéer hos en så finns det alltid två att fråga, som också undervisar samma grupp. Kan 

eleven inte finna sin mentor, finns två till att fråga. 

Som elevundersökningen också visade så finner eleverna att denna förändring varit till det positiva 

för dem och lärarna finner i sin undersökning detsamma. 

3.1.7 Ledarhandlingarna: Från likhet till olikhet samt från datorer till IKT-miljö 

Utveckling skapar nu utveckling på skolan, och mitt arbete har förflyttats från att ta hårda beslut till 

att vägleda i tankegångar för att understödja process och utveckling. Ipad är numera varje elevs 

pedagogiska verktyg som både fungerar på skolan för skolarbete men också tas hem för ansvar och 

möjliggörandet av fortsatt kunskapsinhämtning. Alla elever står utrustade med all världens kunskap 

i sin hand vilket tvingar lärarna att förändra både undervisning och sin syn på skola för att på så sätt 

möta det som nu genomsyrar allas vår vardag. 

Resurserna på skolan fördelas inte nu längre heller lika mellan eleverna och särskilt då inte mellan 

klasserna. Jag vill med detta mena att klasserna och eleverna inte är lika, utan att de alla är olika i  

förutsättningar, möjligheter, verktyg och målbilder. Därför skall skolan behandla alla utifrån devisen 

att olikhet är normen, något vi implementerat på skolan och därigenom stärkt individens möjlighet 

att lyckas både kunskapsmässigt och socialt. 
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”Skolan har i dag ett bildningsuppdrag, som skiljer sig väsentligt från det tidigare utbildningsuppdraget. Ingrid 
Carlgren, professor i pedagogik med inriktning mot kunskapskulturer och läroplansteori vid Stockholms universitet, och 
Ference Marton (2002), professor emeritus i pedagogik vid Göteborgs universitet, poängterar i Lärare av imorgon att 
fokus har flyttat från instrumentell kunskap till att utveckla kompetenser och redskap för att kunna värdera och hantera 
stora mängder av information.” (Hakvoort & Friberg, 2014, sid 26) 

Skolan är till för att eleven skall lyckas, både kunskapsmässigt och socialt. Skolan skall lyckas i sitt 

kompensatoriska uppdrag. Skolan skall lyckas i att fostra goda samhällsmedborgare som står rustad 

inför morgondagen med både färdigheter och förmågor, samt att inte förglömma nyckelkompetenser 

för att på så sätt bidra vidare i en ständigt förändrandes värld. Morgondagens värld för eleven är den 

de möter då de lämnar det obligatoriska skolsystemet och gymnasiet, 19 år gamla och vuxna. För 

mina elever i årskurs fem innebär detta att vi förbereder dem för år 2022 och de yrken och 

utmaningar som då finns, säkerligen ett flertal som vi ännu inte hört talas om. 

3.1.8 Ledarhandlingar: Ledarskapsdeklaration 

Eva-Lotta Hultén skriver i sin bok ”Resan från mörkrets hjärta” om ondskans och godhetens 

mekanismer. Hon ställer den öppna frågan om vad ett val egentligen är och vad som påverkar oss att 

göra en det ena, än det andra valet. Jag tror att vi har val, iallafall när vi rör oss i ett normalt 

fungerande samhälle under fredliga förhållanden. Jag tänker att vi då också som människor har en 

skyldighet att fundera över vad än det ena än det andra valet kommer att innebära, varför det är 

viktigt att relatera det mesta hen gör till någon form av tankekonstruktion. Det finns ett begrepp 

som jag ofta och gärna återkommer till inte bara i mina texter men också i mina samtal med 

pedagoger och andra människor; Hållbar utveckling. Detta begrepp innehåller i sitt grundutförande 

de tre perspektiven ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet utifrån ett utvecklingsperspektiv. 

Jag använder hållbar utveckling för att pröva mig själv och min omvärld om det är så att det vi 

håller på med är hållbart. Jag prövar mina val utifrån om det jag skall göra är hållbart eller inte. 

Apples grundare Steve Jobs sade en gång ”varje gång jag skall fatta ett stort beslut som kommer att 

innebära en förändring för andra människor så ställer jag mig framför spegeln och ställer frågan: 

Kan jag se mig själv i ögonen om jag genomför detta? Om svaret på den frågan är nej, för många 

dagar i rad så genomför jag inte beslutet.” Jag tror att vi som ledare och människor oftare behöver 

ställa oss framför spegeln och ställa oss samma fråga. Är svaret ja, så är det säkerligen också 

hållbart, både för oss själva och andra. 
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3.1.9 Ledarhandling: Jobbskuggning 

Under den jobbskuggning som min rektorskollega utförde lade hen märke till att jag lät handlingar 

ske utan direkt konsekvens, hen såg detta som en styrka då jag inte direkt kastade mig in i handling 

utan istället lät vänta ut mina pedagoger. I mina egna reflektioner runt denna ledarhandling ser jag 

att så som myntet har två sidor så har även ledarhandlingen att inte direkt gripa in detta. Kanske är 

det en svaghet att inte vara en ”doer" på plats, kanske kan det ses som en svaghet av en betraktare 

utifrån, kanske kan det skapa ett allt för stort handlingsutrymme för pedagoger på bekostnad av 

verksamheten och då särskilt utifrån ett korta perspektivet. 

”… skolledarna och lärarna är överens om att ledarskapet fungerar bäst när lärare och skolledare har möjlighet att ta 
varandras perspektiv. Man måste kunna mötas både fysiskt, socialt och känslomässigt. Även i känslomässiga situationer 
och hanteringen av samarbetssvårigheter framgår vikten av att ta varandras perspektiv för att olika synsätt ska kunna 
konfronteras och leda till medvetenhet och utveckling av nya handlingssätt kan utökas” (Ludvigsson, 2012, sid 84) 

Jag är som ledare medveten om min icke konfrontativa stil, jag är medveten om att jag hellre ställer 

fördjupande frågor för att pedagogen själv skall nå sin insikt istället för att jag skall pådyvla den, 

särskilt då det gäller runda frågor och handlingar som är möjliga att tolka och diskutera. Självklart 

skulle jag dyka in i situationen om en elev for illa eller om en pedagog var på väg att kränka, 

behandla någon annan illa som skulle lägga ett skimmer över både människor och verksamhet. Men 

jag brottas ändock med frågan om det inte är så att många ser mitt val som en svaghet, särskilt då 

rektor i mångas ögon skall vara ytterst handfast och auktoritär.  

Jag kommer tryggt stå kvar i mitt sätt att agera, främst då mitt val kommer utifrån om att jag tror på 

den lärande människan dvs den som lär sig själv, inte tar över andras lärande utan reflektion, analys 

och avstämning mot sin moraliska kompass. Våra handlingar ekar i evinnerlighet, därför måste vi 

också kunna stå för dem. 

3.1.10 Ledarhandling: Veckodagbok 

Brude-Sundin lyfter i sin bok fragmentiseringsperspektivet, något som jag tydligt kopplade till min 

normala arbetsvecka. På ett tidigt stadium i min kartläggning valde jag att beskriva min arbetsvecka 

utifrån att plocka in olika moment i 15min boxar, fragmentiseringen var då uppenbar. Inte för att jag 

skapat den, utan utifrån det faktum att inte ens mina 15min boxar var avgränsade nog för att endast 

rymma ett arbetsmoment. Att genomarbeta veckodagboken och sedan koppla den till min 

ledarskapsdeklaration så var min analys och slutsats glasklar, detta är inte hållbart. Fragmentisering 

leder varken till kvalitet eller för den delen kvantitet utan skapar istället lösa trådar som skapar inre 

stress.  
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”…”man måste ha lite ”flödestid” också” När vi frågade vad han menade med ”flödestid” talade han om för oss att 
han kände det nödvändigt att sätta av lite tid varje dag då han kunde ”flyta” från plats till plats och från person till 
person - inte bara röra sig från möte till möte eller från uppgift till uppgift utan tillåta sig tid och rum för äkta mänsklig 
interaktion.” (Denhardt & Denhardt, 2009, sid 33) 

Mitt botemedel har blivit att omdisponera min kalender samt att låta möten och uppdrag vänta. Det 

är sällan saker och ting är på liv eller död varpå det inte gör något att det skjuts på en timme, en dag 

eller för den delen en vecka. 

Som ledare har jag även genom detta blivit en bättre och mer närvarande ledare. Jag vill att mina 

pedagogers situation skall vara hållbar och inte fylld av stress, varpå jag måste leva en sådan 

situation själv. 

3.1.11. Ledarhandlingskonklusion 

Hornstrup m.fl diskuterar i del två av boken ett intressant fenomen som de benämner som 

postidentitetsgrupper (sid 113). För mig blir detta både en bekräftelse på tidigare tankegångar på  

samma gång som det ger mig en förklaringsmodell till varför arbetslags- och mentorskapandet varit 

en både besvärlig, krävande och spännande process på min skola.  

Arbetsgrupper som en längre tid varit en arbetsgrupp tenderar att bli en grupp för sig själv, man kan 

kalla det överlevnad i vissa fall, styrning av informella ledare i andra, eller ofokus på 

huvuduppdraget i ett tredje. Individer som sätter sig själva före det som verksamheten syftar till är 

det i alla tre fallen, således fel i alla fall. 

Jag ställdes på min skola inför faktum att ett par informella ledare satte sig själva och sin trivsel före 

både kollegor och elever och jag var tvungen att genomföra en förändring. Jag stod inför en 

”gordisk knut” för att använda författarnas egna ord, och jag blev tvungen att svinga med 

”Alexandersvärdet”. Jag splittrade alla arbetskonstellationer och satte samman nya, med ett nytt 

målfokus, elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Pedagogernas personliga önskemål 

fick komma längre ned på listan vilket sedermera gjorde att några efter en period lämnade enheten.  

Att använda oortodoxa lösningar, eller genom att tillsammans med andra tänka utanför den berömda 

boxen har lett till många spännande och verkningsfulla utvecklingsprocesser på enheten. 

Idag är elevernas resultat bättre än på länge, skolan har fler elever än någonsin samt kö för att få 

börja, större delen av personalgruppen är i harmoni med uppdraget och alla vet varför vi är där vi är 

och gör det vi gör. Vi har tillsammans lyckats. 
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3.2 Utvecklingsplan 

Framtiden kräver ständig förändring och här kommer jag att ge min syn på mina styrkor och 

utvecklingsområden som ledare, för att till sist avsluta med en plan för att utveckla mitt ledarskap.  

3.2.1 Mitt CV från plussidan 

Att varje dag arbeta med en strävan om att ge eleverna en god utbildning och en trivsam och trygg 

skola rimmar väl med den helhetssyn som jag har på skola. Skall vi möta dagens elever och bereda 

dem på morgondagens samhälle så måste vi vara flexibla och i rörelse då dagens kunskap inte 

behöver vara morgondagens. Trygga individer möter en föränderlig värld, precis som den vi står 

inför idag. Jag gillar att leda förändringsprocesser för framtiden. 

Jag tror på att olikhet är normen, allas starka och kreativa sidor skall lyftas och tillsammans skapa 

skola. Jag är en digital rektor med en tro på IKT som både nyckel och verktyg för kunskapsbildning 

och nätverkande.  

Som skolledare tror jag på det mellanmänskliga mötet som utgångspunkt för mitt arbete. Jag ser 

mig som en rektor som är närvarande och social samt öppen för dialog då jag värdesätter samarbete. 

Jag tror på ett processinriktat ledarskap där det är viktigt att lyssna, för att på så sätt plocka fram det 

yttersta ur varje individ för vår verksamhets bästa. Jag är dock inte rädd för att ta beslut om det 

krävs av mig, då det är jag som är ytterst ansvarig för min verksamhet. 

3.2.2 Mitt CV från utvecklingssidan 

Jag är en människa som lever i tre-års-cykler. När jag startar en process har jag tre år på mig att 

färdigställa den. När jag arbetet tre år på en arbetsplats så har jag arbetet ett fullt varv. När jag nu 

läst rektorsutbildningen så har den tagit tre år. 

Tre-års-cyklerna är för mig en psykologisk konstruktion som skall hålla mig alert och inte tillåta 

mig att bli uttråkad, för då blir jag inaktiv. Jag behöver arbeta aktivt med att komma ifrån 

treårstanken. 

Jag tror på människor och varje människas förmåga att göra skillnad, dock lämnar detta ett stort 

utrymme för att bli besviken då pedagoger inte tar sitt uppdrag på allvar och förstår vilken betydelse 

de spelar i elevernas liv, eller vilken betydelse de skulle kunna spela om de bara kopplade förnuft 

till känsla. 

Jag är inte rädd för att ta beslut. Jag måste dock som utvecklingsområde arbeta med att låta 

processer ta än lite mer tid innan jag fattar beslut. Under det senaste året har jag utvecklat min 

modell för delaktighet och gemensamt beslutsfattande, vilken köper mig tid att lyssna in för att 
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sedan fatta beslut. Jag måste nu arbeta aktivt för att fortsätta använda mina nyvunna tankesätt, trots 

att de tar lite längre tid. 

3.2.3 Min utvecklingsplan 

Jag har fattat ett för mig utmanande beslut om att stanna kvar på min skola ett år till för att på så sätt 

rota utvecklingsprocesser, utveckla nya tankesätt samt tvinga mig själv till att bryta treårscirkeln. 

Jag skall börja gå i rektorshandledning för att på så sätt få syn på mina tankar och handlingar och 

hantera pedagogers olika syn runt det gemensamma uppdrag vi har. Jag kan på så sätt hitta sätt att 

inte låta emotionella argument styra och påverka mig utan att dessa är väl grundade i både tanke 

och konsekvens av handling. 

Jag måste sätta mig ned oftare och beskriva bakgrunder till beslut för att på så sätt bli transparent 

och skapa en känsla av delaktighet. 

Slutligen kommer jag aldrig att överge min övertygelse om varför vi arbetar i skolan och för vem vi 

verkligen är till för, eleverna. 
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