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Sammanfattning 
 
I det här arbetet avser jag belysa begreppet pedagogisk insikt vilket går att finna beskrivit som 
ett behörighetskrav för anställning till rektorstjänst i Skollagen (1985:1100, kap.2  §2, 2009-05-
21). Arbetet avser att visa på olika tolkningar av begreppet pedagogisk insikt, detta genom att 
presentera tolkningar gjorda i tidigare forskning, tidigare undersökningar samt tolkningar från 
den empiriska undersökning som har gjorts i det här arbetet. Jag gör även en historisk återblick 
över hur behörighetskravet för rektorer har förändrats och därmed även hur begreppet 
pedagogisk insikt framskrivits i Skollagen till den form det har idag. Då Skollagen anser att 
pedagogisk insikt uppnås genom utbildning och erfarenhet är detta en aspekt som har en central 
roll i det här arbetet och i de tolkningar av begreppet som har gjorts. Tidigare forskning och 
undersökningar kring begreppet pedagogisk insikt har visat på att det även finns ett samband 
mellan pedagogisk insikt och personliga egenskaper, därför är även detta något som har tagits 
hänsyn till och studerats närmare i den empiriska undersökningen. Studien har en kvalitativ och 
explorativ ansats, vilket innebär att studien inte menar att dra en generell slutstats eller ge 
anspråk på fullständighet om det som undersöks utan menar snarare ge ökad förståelse kring 
hur begreppet pedagogisk insikt kan tolkas. Det empiriska material och de slutsatser som 
presenteras i den här studien bör ses som ett bidrag till tolkningen av begreppet pedagogisk 
insikt och kan ligga till grund för vidare studier. Empiriskt material har samlats in med hjälp av 
intervjuer och urvalet i undersökningen består av nu verksamma skolledare med titeln/titlarna 
rektor och/eller skolchef. Intervjun är delvis strukturerad och intervjuguiden är därför utformad 
som ett stöd för diskussion. Undersökningens resultat har studerats med ett fenomenologiskt 
arbetssätt där meningskoncentrering används för att presentera resultatet. 
Resultatredovisningen presenteras utefter de frågeställningar vilka framkom vara centrala i 
tolkning av begreppet pedagogisk insikt under intervjuerna. I jämförelse med tidigare 
undersökningar går det att finna likheter mellan de resultat som då framkommit och de som 
presenteras i det här arbetet. Pedagogisk insikt kan tolkas handla om att ha en förståelse för 
eller kunskap om sitt uppdrag, sin roll och för de människor som finns i verksamheten och att 
kunna omsätta denna förståelse i praktiken. I arbetet framkommer dock att begreppet 
pedagogisk insikt är komplext och tolkningar av begreppet görs efter den sociala och kulturella 
erfarenhet man som tolkare bär med sig.  
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1. Inledning 
 
När den nya Skollagen började gälla 1991 ändrade man definitionen av vem som kan anställas 
som rektor. Innan 1991 fanns följande att läsa i Skolförordningen (12 Kap § 6) angående 
behörighet som rektor: 

 
”Behörighet till ordinarie tjänst som rektor eller studierektor är den som är behörig till ordinarie 
tjänst som lärare vid skolform som ingår i rektors arbetsområde. Om synnerliga skäl föreligger, 
kan tjänst som rektor eller studierektor komma i fråga även den som ej behörig till ordinarie 
tjänst som lärare.” (Ekholm et al 2000:105). 

 
I den nya Skollagen, från 1991, skrevs detta om och istället finns numera denna text: 
 

2 § Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat 
pedagogisk insikt.  
(1985:1100, 2 Kap. 2§, 2009-04-03)   

 
Den största förändringen i och med omskrivningen av Skollagen handlar om att det inte längre 
fanns något uttalat krav på lärarutbildning för rektorer. En aktuell och därmed uppenbar 
frågeställning är om omskrivningen har tydliggjort eller otydliggjort riktlinjerna för behörighet 
som rektor? 
 
Moderatledaren (nuvarande Stadsminister) Fredrik Reinfeldt och dåvarande skolpolitiska 
huvudman för moderaterna, Sten Tolgfors, uttalade sig om behörighetskraven för rektorer och 
begreppet pedagogisk insikt i en debattartikel i DN för tre år sedan (2009-04-16). De påtalade 
då vikten av att skärpa behörighetskraven för rektorer för att på så sätt kvalitetssäkra 
ledarskapet i skolan. Reinfeldt och Tolgfors bedömde de verktyg man kan använda för detta 
vara, bland annat förtydliganden i Skollagen gällande behörigheten för rektorer och 
förändringar i den statliga rektorsutbildningen. Vidare talade Reinfeldt och Tolgfors om hur 
Skollagen definierade behörighetskraven för rektorer, med hänvisning till ovanstående citat ur 
Skollagen från 1991, och de menade att Skollagen i princip inte gör detta alls då det egentligen 
inte presenteras några krav. De menade också att begreppet pedagogisk insikt är otydligt då det 
inte nämns hur man mäter denna insikt och heller inte vilken utbildning som krävs för att uppnå 
detta. Reinfeldt och Tolgfors föreslog att tydligare behörighetskrav borde införas i Skollagen. 
De både författarna ansåg att en rektor ska ha kunskaper och förtrogenhet i 
myndighetsutövning, skoljuridik, skolekonomi, pedagogisk utveckling och ledarskap. Dessa 
kunskaper borde uppnås i den statliga rektorsutbildningen vilken bör genomföras redan innan 
man tillträder tjänsten som rektor.  
 
Det blir dock aningen otydligt för läsaren vad Reinfeldt och Tolgfors anser gällande 
pedagogiska kunskaper. De tar upp detta i sin debattartikel men det nämns inte som ett krav. 

 
 ”Rektorn ansvarar för att leda och utveckla skolans pedagogiska verksamhet så att eleverna 
ges förutsättningar att nå målen. En del rektorer har lärarutbildning bakom sig, andra inte. Det 
är bra om rektorer kan rekryteras för att de är goda ledare, och rektorer ska kunna ha olika 
bakgrund. Debatten om vikten av välutbildade, behöriga lärare blir dock skev om kraven sätts 
lägre på rektorerna, som är ytterst ansvariga för skolans pedagogiska utveckling och resultat, 
än på lärarna”  
(2009-04-16).  

 
Det verkar finnas svårigheter i att uttala vad begreppet pedagogisk insikt innebär. Reinfeldts 
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och Tolgfors debattartikel känns typisk för just det här synsättet att kunskaper i pedagogik 
anses vara av stor vikt för arbete i skola men det är svårt att definiera vad dessa kunskaper 
skulle innehålla och även hur man tar dem till sig. Det är just den här otydligheten i begreppet 
pedagogisk insikt som har fascinerat mig. Det verkar som att tolkningen av begreppet är upp 
till betraktarens ögon. Det är intressant i den bemärkelsen, som författarna nämner i sin 
debattartikel, att kraven som ställs på lärares behörighet i förhållande till rektorers är väldigt 
olik. Jag finner detta intressant och har därför valt att i denna studie fördjupa mig i begreppets 
innebörd och de tolkningar som finns av begreppet pedagogisk insikt.   
 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att genom intervjuer med 5 skolledare, anställda efter 1991, 
redogöra för hur begreppet pedagogisk insikt tolkas bland praktiker. 
 
Med bakgrund till den text som går att finna i Skollagen, ”Som rektor får bara den anställas 
som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt” (1985:1100 Kap 2, 2§) 
utgår den här studien från att utbildning och erfarenhet är vägar fram till uppnåelse av 
pedagogisk insikt. Då tidigare studier visat att en koppling går att finna mellan uppnåelse av 
pedagogisk insikt och personliga egenskaper är även detta en aspekt som jag kommer att 
undersöka.  
 
I studien görs även en historisk återblick över de behörighetskrav som tidigare ställts på 
rektorer, i förhållande till de behörighetskrav som ställs idag. 
 
 
- Hur kan pedagogisk insikt uppnås?  
 
- Hur resonerar skolledarna kring den egna pedagogiska insikten? 
 
- Hur formuleras eventuell problematik kring pedagogisk insikt som behörighetskrav? 
 
- Hur har behörighetskraven för anställning som rektor sett ut ur ett historiskt perspektiv i 
Sverige? 
 
 
1.2 Avgränsningar 
Jag har valt att koppla samman begreppet pedagogisk insikt med utbildning, erfarenhet och 
personliga egenskaper. Detta eftersom Skollagen gör en koppling mellan utbildning, erfarenhet 
och pedagogisk insikt, och på grund av att tidigare forskning visat på att en koppling mellan 
personliga egenskaper och begreppet pedagogisk insikt går att finna.  
 
I de undersökningar som genomförs i den här studien har fokus varit på nu yrkesverksamma 
skolledare med titeln/titlarna rektor och/eller skolchef. 
 
Då Skollagen använder en annan beskrivning av behörighetskrav för rektorer innan 1991 har 
jag valt att enbart låta rektorer anställda efter 1991 medverka i undersökningen. Detta då syftet 
med studien är att presentera tolkningar av begreppet gjorda av dem vilka kan antas inneha den 
kompetens som begreppet frågar efter.  
 
Den här studien behandlar behörighetskraven för anställning till rektorstjänst ur ett historiskt 
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perspektiv med utgångspunkt i Ullmans avhandling ”Rektorn. En studie av en titel och dess 
bärare” (Ullman 1997).  
 
 
1.3 Disposition 
Arbete inleds med en genomgång av den bakgrundskunskap som anses krävas för att kunna 
förstå arbetets utgångspunkt. Bakgrundskunskapen handlar om de historiska aspekterna på 
behörighetskrav för rektorer, reflektioner kring de kompetenskrav som kan tänkas ställas på 
rektorer, tidigare forskning kring och tolkningar av begreppet pedagogisk insikt och forskning 
kring människans förmåga att tolka. Vidare fortsätter arbetet med att presentera två 
undersökningar om begreppet pedagogisk insikt, en C-uppsats (Cruz och Sundkvist 2007) och 
en rapport från en undersökning utförd och sammanställd av Skolverket (rapport nr 160, 1998). 
Även en dom från Arbetsdomstolen där begreppet pedagogisk insikt tolkats presenteras i 
avsnittet. Därefter följer ett metodavsnitt där urval, genomförande, analys av insamlat material 
och etiska aspekter presenteras. I metodavsnittet förs även en metoddiskussion kring detta 
arbetes upplägg av den empiriska undersökningen. I påföljande avsnitt presenteras resultatet 
från den empiriska undersökningen, detta redovisas utifrån de centrala frågeställningarna i detta 
arbete. Vidare görs en Sammanfattning och analys av resultatet utifrån frågeställningarna med 
koppling till tidigare forskning på området. Därefter hålls en Sammanfattande diskussion där 
egna reflektioner kring arbetets resultat presenteras och slutligen lämnas Förslag på vidare 
forskning. 
 
 
 
2 Bakgrund 
I detta avsnitt avser jag presentera historik kring behörighetskrav för rektorsyrket, detta för att 
skapa förståelse till varför behörighetskravet ser ut så som det gör idag. Vidare finns i avsnittet 
en framställning som reflekterar kring kompetenskraven för rektorstjänst. Även en introduktion 
av begreppet pedagogisk insikt, där tidigare gjorda tolkningar presenteras, och en presentation 
av tidigare forskning om begreppet går att finna i detta avsnitt. Avslutningsvis presenteras, som 
ett led i den empiriska undersökning som gjorts i det här arbetet, forskning kring människans 
förmåga att tolka och vad som påverkar och utvecklar denna förmåga.  
 
 
2.1 Historiska aspekter på arbetet som rektor och dennes behörighetskrav 
I det här avsnittet avser jag presentera historik kring hur behörighetskravet för rektorer har 
förändrats och utvecklats i Sverige från skolverksamhetens begynnelse fram till då dagens 
Skollag började gälla.  
 
Ullman berättar i sin avhandling ”Rektorn. En studie av en titel och dess bärare” att den 
tidigaste formen av rektor i vår svenska historia går att finna redan under 1200-talet. Rektorns 
ansvarsområden var då skolans ekonomi och undervisning (Ullman 1997:52). De kunskaper 
vilka därmed premierades för rektorer under den här tiden handlade om kunskaper i ekonomi 
och de ämnen i vilka rektorn undervisade. 
  
1571 får Sverige sin första riksgällande skolordning. I denna kan man bland annat läsa 
anvisningar för rektorsyrket/skolmästaryrket och att rektorerna/skolmästarna borde examineras 
före anställning. Ett, i dokumentet uttalat krav, på skolmästarna var att de skulle undervisa i 
svenska och latin (Ullman 1997:54). 
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I 1649 års Skollag förtydligades rektorns ansvar. Rektorn skulle övervaka skolans 
anställdas leverne, påminna dem om deras skyldigheter och rätta deras felsteg. Rektorn 
hade även en uttalad uppgift att anta nya elever efter förhör och granskning av betyg, samt 
en gång varje månad göra sig underrättad om lärjungarnas framsteg (Ullman 1997:55). En 
uppenbarhet från 1649 års Skollag är den tonvikt som läggs på rektorn som ledare och 
dennes ledarskap, även om detta inte uttalas med just begreppet ledarskap. Även en 
antydan av krav på rektorns egna kunskaper nämns i och med dennes ansvar att anta nya 
elever genom förhör.  
  
I 1824 års revidering av läroverksstadgan detaljerades rektorns uppgifter ytterligare och nu 
lades tonvikt på rektorns administrativa arbete: 

 
”/.../ utöver den omedelbara tillsynen av verksamheten, skulle rektorn bevilja ledigheter, 
verkställa prövningar, föra diarium, upprätta förslag till tjänstefördelning och schema, 
upprätthålla ordningen, ombesörja den ekonomiska förvaltningen och bokföringen, föra 
matrikel, ansvara för kollegiets protokoll, upprätta betygskataloger mm.” 
(Ullman 1997:57).  
 

I 1856 års Läroverksstadga införs, för första gången, fasta behörighetskrav för rektorsyrket.  
 
”Liksom tidigare skulle de högre rektoraten tillsättas bland lektorerna och 
befordringsgrunderna för ett femårsförordande som rektor var i tur och ordning: 
undervisningsskicklighet (dokumenterade genom disputation), lärdomsmeriter (doktorsgrad 
vid filosofisk fakultet) samt tjänstetid som lektor /…/. Härmed fastlades de krav beträffande 
examina för rektorat som kom att stå fast i mer än hundra år: doktorsgrad för gymnasierektorer 
och fil.kand, senare fil mag, för det lägre läroverket.” 
(Ullman 1997:62) 

 
Nu ställdes tydligt krav på utbildning för möjligheten att tillsättas för rektorstjänst, men även 
erfarenhet från lektorsyrket efterfrågades. I dessa krav går att finna likhet med de krav som 
Skolförordningen ställde på rektorer innan 1991, vilka presenteras under Inledningen i den här 
uppsatsen, där det rekommenderas att den som anställs som rektor även bör ha behörighet som 
lärare.  
 
Tre statliga utredningar under 1900-talet, 1940 års Skolutredning, 1946 års Skolkommission 
och 1951 års Skolstyrelseutredning, skapade grunden i vilken vi idag känner igen vårt 
skolsystem, bland annat grunden för en nioårig enhetsskola och ett utbyggt gymnasium. Även 
rektorns roll påverkades av detta reformarbete. Istället för att fråga efter tilltänkta rektorers 
akademiska utbildning sökte man administrativ kompetens. Dock fanns kravet på viss 
akademisk utbildning kvar då man ansåg att rektorn skulle vara ”den främsta bland likar, inom sitt 
kollegium” (Ullman 1997:148). Exempelvis var rektor inom det lägre läroverket, realskolan, 
tvungen att ha lägst en fil. mag. examen och inom det högre läroverket krävdes rektorn ha 
doktorsgrad och lektorskompetens. (Ullman 1997:146ff)  
 
Sakta men säkert började man nu att frångå bilden av rektorn som självständig styresman över 
skolans verksamhet och istället se rektorn som en skoladministratör. Detta arbetssätt och 
synsätt på rektor påverkade högt utbildade att söka sig ifrån rektorstjänster då man ansåg att det 
vore att arbeta med underordnade uppgifter i förhållande till ens kompetens. Konsekvensen 
blev att Skolöverstyrelsen tvingades sänka de behörighetskrav gällande utbildning vilka man 
hade haft på blivande rektorer. En förändring som därmed diskuterades men dock inte 
genomfördes var att ta bort kravet för rektorer att inneha lektorsbehörighet (lärarexamen) innan 
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tillsättning som rektor kunde ske. I 1960 års gymnasieutredning föreslogs därmed att följande 
skulle vara ledord i tillsättandet av rektor: 
 

”/.../ med hänsyn till insikter, praktisk erfarenhet och övriga egenskaper, skicklig och lämplig 
för tjänsten” (SOU 1963:42) 

 
Detta väckte starka motreaktioner vilka motiverades med att den pedagogiska grundkunskapen 
måste finnas hos en rektor. På grund av de starka protesterna genomfördes inte förslaget 
(Ullman 1997: 177ff). En viss likhet går att finna i utformandet av behörighetskravet i 
ovanstående förslag i jämförelse med hur Skollagen numera uttalar behörighetskravet. I de 
båda formaten uttrycks en vilja av att skapa öppenhet i bedömandet av vilken kompetens som 
krävs.   
 
Under 1970-talet när blickarna vändes mot USA:s skolsystem, där man hade ett tydligt synsätt 
på rektorns uppgift, började man i Sverige att skapa en tydligare mall kring rektorsrollen. I 
USA talade man mycket om att rektorns uppgift handlade om att utveckla det pedagogiska 
ledarskapet (Ullman 1997:177). Inspirerad av USA:s synsätt på rektorn startade den statliga 
utredningen om Skolans Inre Arbete, SIA-utredningen, i Sverige under sommaren 1970. I 
utredningen introducerades en ny syn på rektorsrollen, kraftigt avstånd togs från det sätt rektorn 
beskrivs i dåvarande skolstadga. Man visade bland annat på hur tidigare statliga utredningar 
kring skolans organisation förordat ett hierarkiskt ledningssystem med rektorn överst, vilket 
inte var att föredra enligt SIA-utredningen. Vidare konstaterades också att jämförelser mellan 
rektorn och ledare av mindre företag inte var lämpliga då skolans styrning mer liknande ett 
större företags arbetssätt där det finns en styrelse. SIA-utredningen tog även upp förhållandet 
mellan den pedagogiska och administrativa kunskapen som en rektor borde besitta: 

 
”Många uppgifter kan te sig allmänt administrativa men en kräver – just därför att de ska 
handläggas vid en skola – en god pedagogisk bedömning. Ur ledningssynpunkt är det vanskligt 
att göra någon rangordning av de olika uppgifterna. Rektors och studierektors åligganden är att 
utöva ett pedagogiskt ledarskap. Detta innefattar en mängd deluppgifter, vilka har större eller 
mindre inslag av administrativ art”.  
(SOU 1974:53 s. 889)  

 
I SIA- utredningen tog man även upp frågan kring rektorers bakgrund som lärare. 

 
”I fråga om ledarfunktion och ledarfrågor är skolan en något speciell institution i samhället, 
genom att den ganska ensidigt rekryterar ledare från en enda personalkategori – lärare – inom 
sitt verksamhetsområde”. 
(SOU 1974:53 s784)  
 

SIA presenterade tanken om att det för rektorstjänst inte krävs den förkunskap vilken fås 
genom utbildning som lärare eller erfarenhet av läraryrket, utan att även andra yrkeskategorier 
mycket väl skulle klara denna uppgift. Det är uppgiften av att vara ledare för pedagogisk 
verksamhet som måste framhävas och det skulle, enligt utredningen, även yrkeskategorier som 
skolpsykologer, kuratorer eller syokonsulenter kunna hantera (SOU 1974:53 s. 791). 
 
En viktig förändring i Skollagen från 1991, vilken baserades på ovanstående citat, var att de 
tidigare rekommendationerna för att blivande rektorer skulle inneha lärarutbildning togs bort 
och istället infördes ett öppnare begrepp. 

 
”Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet förvärvat pedagogisk 
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insikt”. 
(Skollagen 1985:1100 Kap 2, §2, 2009-05-01).  

 
Beslutet att införa begreppet pedagogisk insikt som ett behörighetskrav för rektorstjänst i 
Skollagen hade sin grund i Regeringens proposition 1990/91:18 där följande finns att läsa: 
 

”Med den mycket viktiga roll som rektor kommer att få, såväl för utbildningen kvalitet som för 
rättsäkerheten, är det angeläget att till rektorer utses personer som har goda förutsättningar att 
klara dessa uppgifter. Det ansvar som sålunda läggs på rektor förutsätter att denne har en 
allsidig pedagogisk insikt. En sådan kan säkerligen förvärvas på olika sätt. Gemensamt för dem 
alla torde dock vara att de inrymmer såväl utbildning som praktisk erfarenhet. Jag är däremot 
inte beredd att kategoriskt säga att det nödvändigtvis måste röra sig om grundläggande 
lärarutbildning eller praktik som lärare, även om detta självfallet i de allra flesta fall kommer att 
vara det aktuella.” 
(Prop. 1990/91:18 s. 36, 2009-04-30) 

 
Införandet av begreppet pedagogisk insikt som behörighetskrav för rektorer i Skollagen 1991 
öppnade för rektorsanställning av människor med annan bakgrund än lärare, och är alltså den 
enda lagtext som handlar om de behörighetskrav vilka idag ställs för anställning som rektor. 
 
I en proposition gällande den nya Läroplanen förtydligas det pedagogiska ansvar som rektorn 
har över verksamheten för att verka för en likvärdig skola, men även andra kunskapsdelar, som 
anses vara viktiga, uppmärksammas: 
 

”Flera remissinstanser understryker vikten av att det framgår att rektor har en tydlig chefsroll. 
Riksförbundet Hem och Skola uttrycker att rollen som pedagogisk ledare bör betonas starkare 
medan Svenska Arbetsgivareföreningen framhåller att det bör anges att rektor har ett ansvar för 
att skolan producerar ett bra utbildningsresultat/…/” 
(Regeringens prop. 1992/93:250, 2009-05-19) 
 
”Rektorernas pedagogiska ledningsansvar, uppdraget att främja de nationella målen för skolan, 
liksom deras ansvar som chefer för en kommunal verksamhet, får ökad tyngd. Förutom det 
pedagogiska ansvaret har rektorerna i dag ofta ett ekonomiskt ansvar och ett ansvar för skolans 
personal. Allt detta kräver rektorer med en bredare kompetens än tidigare”  
(Regeringens prop. 1992/93:250, 2009-05-19).   
 
FUB (Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna förf. tillägg) påpekar att 
hela rektors ansvarsområde förutsätter att det bland skolledarna finns specialpedagogisk 
kompetens”  
(Regeringens prop. 1992/93:250, 2009-05-19).   
 

1998 sammanställde Skolverket en rapport, Nationella kvalitetsgranskningar 1998 (Nr 160 
2009-05-20), som visade på konsekvenserna av den nya Skollagen från 1991 för rektorsyrket.  
 

I de nya skoldokumenten /…/ förändrades rektorns roll markant. Chefsrollen gentemot lärarna 
förtydligades och samtidigt krävdes också ett ledarskap från rektorn. Rektorn förväntades leda 
utvecklingen av den pedagogiska verksamheten och mobilisera personalens 
utvecklingspotential. /…/ Kompetens att arbeta med förändringar är betydligt viktigare idag. 
(Skolverket rapport nr 160 s. 15, 2009-05-20) 

 
Mer om Skolverkets rapport finns i avsnittet Pedagogisk insikt i tidigare forskning och andra 
forum, där presenteras den del av rapporten som handlar om rektorns kompetens. 
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De historiska turerna kring vad som anses vara lämpliga behörighetskrav för rektorer har 
skiftat. Fokus har ömsom lagts på administrativa meriter, så som kunskaper i ekonomi, till 
pedagogisk kunskap och tryckt på rektorns roll som ledare. Ett antagande är att man i 
Skollagen från 1991 gjort ett försök att, i och med användningen av ett öppnare begrepp, skapa 
möjligheter för tolkning av behörighetskravet, och därmed låta de kunskaper som har ansetts 
och anses vara av vikt för rektorsutövandet vara möjliga att tolka fram. 
 
Då den statliga rektorsutbildningen, vilken är den enda utbildning som riktar sig enbart till 
yrkeskategorin rektorer, är en befattningsutbildning och därmed inte får genomföras förrän 
efter anställning som rektor är denna utbildning inte av relevans för den här studien, eftersom 
pedagogisk insikt måste uppnås innan anställning som rektor. En reflektion är att den 
pedagogiska insikten kan utvecklas, men inte skapas, i medverkandet av denna utbildning, en 
tes som får stöd i Arbetsdomstolens fall 2006:110. 
 
 
2.2 Vad krävs för att bli rektor? 
Under den här rubriken avser jag redogöra för vad tidigare forskning har framkommit till 
gällande vad som krävs för att bli rektor. Centrala frågor är om lärarutbildning och erfarenhet 
av läraryrket är tillräcklig kunskap för att inbegripas av begreppet pedagogisk insikt och vilka 
övriga kunskaper tidigare forskning föreslår för uppnåelse av pedagogisk insikt och därmed 
även behörighet till rektorstjänst 
 
Innan 1991 var det vanligt att, för att inte säga att motsatsen var näst intill omöjlig, rektorer 
rekryterades ur lärarkåren. Enligt Ekholm m. fl. (Ekholm et al. 2000:112ff) hade detta 
rekryteringssätt en del svagheter. Författarna kallar problemet ”inavel” inom verksamheten och 
syftar då på rekryterandet av befintligt anställda lärare till rektorstjänst på en skola. Detta anser 
Ekholm m. fl. gör ledarskapet svagt i och med att arbetskamraterna då tvingades ändra sitt 
förhållande till varandra eftersom en kollega plötsligt får en ledarroll över dem. Då begreppet 
pedagogisk insikt infördes i Skollagen sågs en viss minskning av ”inaveln”, men författarna 
påpekar att när deras studie skrevs, år 2000, var den här sortens rekrytering fortfarande mycket 
vanlig. Även Svedberg (Svedberg 2000:30ff) anser att detta sätt att rekrytera inte är ovanligt, 
oavsett verksamhet eller yrkesgrupp: 

 
”Denna egna yrkeserfarenhet är legitimitetsgrundande och anses i många fall vara näst intill 
nödvändig för att kunna vara trovärdig i chefpositionen. Detta kriterium gäller även skolan”. 
(Svedberg 2000:30).  

 
Det handlar alltså snarare om ett allmänt synsätt på vilken bakgrund en ledare för en 
verksamhet ska inneha än just en specifik rekrytringsgrund för rektorer. Svedberg menar även 
han på att inavelsrekrytering har sina problem, då främst i de bristande kunskaper om ledarskap 
man har som lärare. 
 

”Tillägnandet av rektorskapet i enlighet med tidigare beskriven rekryteringsgång innebär en 
socialisation inom den egna kulturen och dess förståelseformer snarare än en utbildning där ett 
kontrasterande ledarperspektiv tillägnas. Lång klassrumserfarenhet är i och för sig värdefull 
men kan också innebära att personen i fråga blivit sina egna erfarenheters fånge, dvs. att det 
faktum att någon varit lärare i ett antal år kan i många fall minska chanserna för att han skall 
vara lämplig som pedagogisk ledare eller verkställare av förändringar”. 
(Svedberg 2000:32). 
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Ekholm m. fl. beskriver införandet av begreppet pedagogisk insikt i Skollagen som ett 
välbetänkt krav. Dock menar författarna att låta personer helt utan pedagogisk bakgrund, 
exempelvis ekonomer, få anställning som rektor inte är lämpligt då de inte har kunskaper nog 
inom pedagogik för att ”utmana de föreställningar om lärande och undervisning som finns på 
den egna skolan” (Ekholm et al 2000:210). Författarna påpekar även, liksom Svedberg, att de 
kunskapskrav som ställs på rektorer inte uppfylls genom enbart en lärarutbildning eller arbete 
som lärare. Exempel på bristande kunskaper som författarna presenterar i sammanhanget är 
möjligheten till ett tydligt ledarskap över dem man tidigare sett som kollegor, problem kring 
bristande kunskaper i exempelvis ekonomi och därmed hantering av redovisning eller att göra 
bokslut.  
 
Brüde-Sundin (Brüde-Sundin 2007:56ff) berättar om den forskningsinriktning kring 
rektorsrollen, som har blivit allt vanligare, där fokus har varit på det ledarskap som en rektor 
bör bedriva. Anledningen till denna ökade forskning tror Brüde-Sundin beror på införandet av 
begreppet pedagogisk ledare i Skollagen, vilket kopplas till begreppet pedagogisk insikt och i 
viss mån kan ses som ett förtydligande av sistnämnda begrepp. Dock är ämnet ledarskap i 
förhållande till rektorns roll något som har forskats kring länge även om det har blivit allt 
vanligare de senare åren. Brüde-Sundin visar bland annat på ledarskapets koppling med 
rektorspersonens egenskaper och karaktär genom att presentera en studie från 1974 på området 
gjord av R. M. Stogdill. Stogdills studie visade vilka egenskaper som kan relateras till 
framgångsrika ledare: 

 
”De är ansvartagande och är hängivna sin uppgift, de är energiska och uthålliga i sin strävan att 
uppnå mål, de är påhittiga och risktagande i problemlösningssituationer, de tar initiativ i 
sociala sammanhang, de har självförtroende och känner sig själva väl, de är redo att ta 
konsekvenserna av sina beslut och för sitt handlande, de är stresståliga och kan uthärda 
frustration, de har förmågan att påverka och influera andra människors beteende samt har 
kapaciteten att strukturera social interaktion i enlighet med ett specifikt syfte.” 
(Brüde-Sundin 2007:56-57) 

 
Brüde-Sundin presenterar även andra viktiga egenskaper eller färdigheter en rektor bör besitta:  

 
”/…/ intelligens, känsla för andras behov och motiv samt situationella aspekter, initiativkraft, 
ansvarstagande och uthållighet. ” 
(Brüde-Sundin 2007:57). 

 
Enligt Brüde-Sundin kan man finna starkt samband mellan ovanstående egenskaper och de 
egenskaper vilka presenterats som goda för ledaren i de senaste årens forskning.  
 
Även Ekholm m. fl. uppmärksammar det ökade forskningsintresset kring ledarskap. De menar 
att sättet att se på ledarskap inom skolan idag är inspirerat av ledarskapsteorier som är 
uppbyggda för administrerande organisationer eller näringslivet.  

 
”Studier utförda under det senaste årtiondet har lyft fram en mängd faktorer som är 
sammankopplade med starkt ledarskap. De innefattar initiativ, förtroende, tolerans för 
tvetydighet, analytisk förmåga, kraftfullhet, visioner, demokratisk, lyssnande, probleminriktad, 
öppen, förmåga att planera sin tid, höga förväntningar, kunskaper om läroplanen och förmåga 
att fördela resurser på ett effektivt sätt” 
(Ekholm et al 2000:32) 

 
Vidare talar Ekholm m. fl. om vikten av att rektorer är tydliga, håller eleven i fokus samt: 
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”/…/ öppet visar sina pedagogiska ställningstaganden och omsätter dem i handling genom att 
stödja de lärare, som arbetar i enlighet med den önskade inriktningen /…/” 
(Ekholm et al 2000:33) 

 
Det ställs även krav på att rektorn ska arbeta för skolförbättringar. För att detta ska vara möjligt 
förordas kunskaper och erfarenhet om pedagogik, förändringsarbete och goda ledarskaps-
kvalitéer (Ekholm et al 2000:178). För att kunna arbeta med förändring inom verksamheten 
krävs även att rektorn är förtrogen med den egna skolans normer, dess makt- och 
ansvarsfördelning, dess grupperingssystem och dess öppenhet mot omvärlden. Först när rektorn 
är förtrogen med detta finns möjligheten att hjälpa och leda personalen genom 
förändringsarbete och utvärdering av verksamheten (Ekholm et al 2000: 208). En tydlig 
koppling mellan det här och det en av respondenterna i det här arbetets undersökning uttalade 
sig om går att finna. Respondenten talade om vikten av att rektorn knäcker skolans koder för att 
kunna driva skolans utveckling vidare.  
 
 
2.3 Begreppet pedagogisk insikt  
I Skollagen kan man läsa, vilket nämns i inledningen, att ett krav på de rektorer som anställs är 
att de ska ha uppnått pedagogisk insikt. I ett försök att tolka begreppet kan det vara lämpligt att 
först fundera på vad pedagogik innebär. Nationalencyklopedin beskriver Pedagogik som: 

 
 ”/…/ vetande och metoder som tillämpas i uppfostran och undervisning” 
 (Nationalencyklopedin 2009-04-14).  

 
Svedberg och Zaar beskriver läran om pedagogik som: 

 
”/…/ försök att skapa den rätta balansen mellan vad som är värt att veta, hur man ska lära sig 
det och vilka som ska lära sig.”  
(Svedberg och Zaar 1998:18) 

 
Svedberg och Zaar förtydligar ovanstående citat med att beskriva det som är värt att veta som 
kunskaper som gör livet problemfritt, det vill säga det som gör vårt liv meningsfullt och 
förnuftigt. Det kan även handla om att allt är värt att veta, författarna menar då att en människa 
får ett rikare liv ju mer kunskap denna samlar på sig. Slutligen kan det även handla om 
människans kunskaper om samhället, insikt om begränsningar och möjligheter vilka samhället 
idag presenterar. Författarna sammanfattar den som är värt att veta, enligt den officiella 
skolpolitiken idag, som kunskap vilken tillfredsställer individens och samhällets krav och 
behov (Svedberg och Zaar 1998:18f). 
 
Ekholm m. fl. behandlar begreppet pedagogisk insikt och har beskrivit innebörden som: 

 
”Djupa kunskaper inom inlärningsteori samt hur man omsätter dessa teorier i 
undervisningsmönster för att hjälpa de lärande att erövra värdefull kunskap, är en del av denna 
pedagogiska insikt. En annan viktig del är att kunna analysera samband mellan 
undervisningsmönster och utveckling av olika förmågor hos de lärande /…/ Att kunna 
analysera samband mellan pedagogisk inriktning och utformning av skolans organisation är 
ytterligare ett viktigt delområde inom kompetensområdet pedagogisk insikt”  
(Ekholm et al 2000:209) 
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Vidare talar Ekholm m. fl., avseende begreppet pedagogisk insikt, om rektorns roll som stöd 
för lärarna i deras arbete att skapa goda inlärningsresultat för eleverna genom att:  

 
”/…/ finna varierad lösningar på hur eleverna kan lära sig, förmå leda elevernas varierade 
lärande, klara av att sytematiskt följa upp eleverna ansträngningar som att förmå hålla liv i 
deras vilja att fortsätta att lära” 
(Ekholm et al 2000:209) 

 
 Detta ställer krav på rektorerna då dessa ska leda lärarna genom det arbetet och därmed bör 
även rektorn inneha kunskaper om arbetes olika delar. Som rektor bör man även:  
 

”/.../ följa med väl i samhällsutvecklingen och vara insatt i framtidsfrågor, för att i god tid 
kunna se till att de pedagogiska konsekvenserna av samhällsförändringar diskuteras på den 
egna skolan”. (Ekholm et al 2000:208). 

 
Författarna påpekar vikten av att rektorerna kan analysera sambandet mellan pedagogisk 
inriktning och utformningen av organisationen. Detta är en förmåga som författarna starkt 
kopplar till begreppet pedagogisk insikt och de menar att utan denna förmåga finns risken att 
rektorn missgynnar den viktiga pedagogiska utvecklingen i verksamheten. 
 
Ekholm m. fl. för även ett resonemang kring rekrytering av lärare till rektorstjänster och en 
uppfattning kring detta är att rektorer med den bakgrunden allt för sällan använder den 
pedagogiska insikt de har uppnått i sitt tidigare yrke i arbetet med att utveckla den pedagogiska 
verksamheten. Författarna tror att detta handlar om att rektorerna hemfaller till traditioner 
snarare än att låta medvetna pedagogiska ställningstagande styra. Ekholm m. fl. menar därför 
att det kunde gynna skolans utveckling att rekrytera rektorer med annan bakgrund än 
lärarbakgrund, ledare vilka ha uppnått pedagogisk insikt i andra organisationer än skolan.  
Författarnas resonemang är intressant och en slutsats att dra av detta är att pedagogisk insikt 
kan uppnås även i andra verksamheter än skolverksamheten.  
 
Ytterligare exempel på hur begreppet pedagogisk insikt har tolkats och beskrivits återfinnes vid 
rubriken Tidigare undersökningar av begreppet pedagogisk insikt, där två arbeten med fokus på 
just denna fråga refereras.  
 
 
2.5 Att tolka begrepp 
Då undersökning som presenteras i det här arbetet handlar om att låta respondenterna tolka 
avser jag här diskutera bakomliggande faktorer i en människas tolkande. 
 
Säljö (Säljö 2000:18ff) talar om hur människan tillägnar sig kunskap ur ett sociokulturellt 
perspektiv. Denna kunskap använder sedan människan för att bland annat tolka och beskriva. 
Tolkning av begrepp är något som görs utifrån de resurser vi har för tänkandet som är del av 
vår kultur och omgivning. Kunskaper och färdigheter av sådant slag är inte en biologisk 
företeelse. Detta då begreppstolkning har med innebörd och mening att göra, vilka är 
kommunikativa, och därmed inte biologiska, företeelser.  

 
”Kunskaper och färdigheter av dess slag kommer från de insikter och handlingsmönster som 
byggts upp i ett historiskt samhälle och som vi blir delaktiga igenom interaktion med andra 
människor. Med resurser i form av intellektuella och praktiska redskap, och genom att samspel 
med andra i olika kollektiva verksamheter, kan vi utnyttja de begränsade förutsättningar 
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naturen gett oss /…/”  
(Säljö 2000:21-22) 

 
Människans sätt att bete sig, tänka, kommunicera och uppfatta verkligheten är format av 
sociala och kulturella erfarenheter och kan, enligt Säljö, inte förklaras med hänvisning till 
instinkter eller genetik. Detta då människor i olika kulturer har samma genetiska förutsättning 
men ändå utvecklar olika sätt att tänka. Den biologiska basen utgör en förutsättning för att 
tänkandet ska vara möjligt men bör alltså endast ses som en bas, det är i det sociala samspelet 
och i mötet med kulturen människan utvecklar sin förmåga att tänka (Säljö 2000:35ff). Säljö 
påtalar vikten av kommunikation, det är i kommunikation som sociokulturella resurser, 
kunskaper och färdigheter skapas och förs vidare (Säljö 2000:22). 
 
Vidare talar Säljö om tänkandet och talandet som en spontan reaktion. Säljö menar att hur 
människor spontant tänker och hur de tolkar är något man i en intervjusituation bör vara 
medveten om. Detta då respondentens svar är vad personen i den aktuella stunden finner 
lämpligt att säga.  

 
”Tänkandet (inom en individ) är en osynlig process som inte går att följa för utomstående”. 
(Säljö 2000:115) 

 
I tolkandet eller förklarandet av begrepp anser Säljö att hänsyn även ska tas till de svårigheter 
människan har för att få tanken kommunicerad. Säljö menar att människan använder sig av 
begrepp och termer, vilka vi anser att vi behärskar, på ett korrekt sätt, men när dessa sedan ska 
förklaras upptäcker vi att det inte var så enkelt (Säljö 2000:116). 
 
Sammanfattningsvis bör därför beaktas att respondenterna i undersökningen i det här arbetet 
har tolkat begreppen utifrån kulturella och sociala erfarenheter och därmed kan skillnader i 
tolkning uppkomma. Hänsyn bör även tas till de svårigheter människan har i att kommunicera 
ut en tolkning eller tanke kring exempelvis ett begrepp, vilket är aktuellt i det här arbetet. 
 
 
 
3 Pedagogisk insikt i tidigare forskning och andra forum  
I det här avsnittet avser jag presentera tidigare forskning, undersökningar och andra forum där 
begreppet pedagogisk insikt har tolkats.  
 
 
3.1 Studie av Cruz och Sundkvist 
I en C-uppsats med titeln ”Olika vägar till rektorsstolen. Ett försök att belysa rektorsrollen och 
skolledarrekryterarrollen vid fristående gymnasieskolor ur olika perspektiv” (Cruz och 
Sundkvist 2007) har Cruz och Sundkvist studerat begreppet pedagogisk insikt. Författarna har 
med hjälp av enkäter till 171 rektorer fått fram deras tolkning av begreppet pedagogisk insikt.  
 
Man fann i undersökningen att flera av respondenterna tolkar begreppet på liknande sätt. 
Författarna har därför delat in rektorernas tolkningar i 6 olika kategorier skapade efter de ord 
som respondenterna använt för att förklara begreppet i enkäten.  
 
Den första kategorin kalla författarna individanpassning, detta då rektorer tolkat begreppet som 
”förmågan att kunna anpassa kunskapsförmedling till individuella förutsättningar” (Cruz och 
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Sundkvist 2007:26).  
 
Den andra kategorin kallas konkretisering av styrdokument, med vilket menas att ”pedagogisk 
insikt tolkas som förmågan att förstå, tolka och konkretisera styrdokumenten” (2007:26). Det 
hela handlar om, enligt författarna, att man måste tillämpa läroplanens mål i undervisningen 
och skolverksamheten (Cruz och Sundkvist 2007:34).  
 
Den tredje kategorin har författarna döpt till lärprocesser. Man menar då att begreppet tolkats 
som ”att ha djupare förståelse för hur människors lärprocesser fungerar” (2007:26). Detta 
handlar, enligt författarna om man måste ha teoretisk kunskap och förförståelse om hur och på 
vilket sätt lärande sker (Cruz och Sundkvist 2007:34).  
 
Den fjärde kategorin, föränderligt samhälle, beskrivs som ”förmågan att förstå att lärandets 
villkor förändras i ett föränderligt samhälle” (Cruz och Sundkvist 2007:26). Författarna 
beskriver detta som att man bör anpassa lärsituationen till de nya redskap som formas av 
samhället, de tar upp nya redskap inom IT som ett exempel. Författarna förslår också att det 
kan handla om en acceptans för att pedagoger/lärare är beroende av samhällets utveckling och 
tvärtom (2007:34).  
 
Den femte kategorin kallar författarna kunskapssyn och arbetsmetod vilken beskriver begreppet 
pedagogisk insikt som ”förmågan att kombinera förhållningssätt (kunskapssyn) och arbetssätt 
(arbetsmetod)”. Författarna förtydligar val av namn på kategorin med att exemplifiera 
kunskapssyn som en medveten vald form av pedagogik. Arbetssätt handlar därmed om de 
redskap vilka används inom den specifika pedagogiken (Cruz och Sundkvist 2007:34).  
 
I den sista kategorin, ledarperspektiv, har begreppet tolkats som: 

 
”/.../ förmågan att ur ett ledarperspektiv skapa goda lärmiljöer och förståelse för mötet mellan 
lärare och elev, alltså att skapa en skola som främjar mötet mellan lärare och elev”  
(Cruz och Sundkvist 2007:26).  

 
Författarna påpekar här att de respondenter vilkas svar har kategoriserats in under denna 
kategori betraktar sig själva som ledare och lägger vikt på att framställa skolan som verksamhet 
ur ett helhetsperspektiv, pedagogisk insikt handlar inte alltså bara om lärande inom skolan utan 
även ledarskapet är viktigt. 
 
Cruz och Sundkvist har, utöver enkätundersökningen, även intervjuat en skolledarrekryterare 
om dennes tolkning av begreppet pedagogisk insikt (Cruz och Sundkvist 2007:29). Skolledaren 
ansåg begreppet handlar om att:  

 
 ”/.../ förstår hur kunskapshämtning ser ut och kan förvalta, processa och genomföra detta” 
(Cruz och Sundkvist 2007:29) 
  

I enkäten efterfrågades de responderandes yrkes- och utbildningsbakgrund. Det resultat enkäten 
presenterade bestod i att nästan hälften av rektorerna har lärarbakgrund och en tiondel av dem 
har varit verksamma som biträdande rektorer. Tre fjärdedelar av respondenterna har erfarenhet 
av chefspositioner. Vidare fick respondenterna frågan om något av deras tidigare yrken har gett 
dem viktiga erfarenheter för att klara av yrket som rektor. På denna fråga var de största 
yrkesgrupperna pedagoger/lärare, ledare i någon form, säljare, vårdpersonal, platschef, 
författare och hantverkare. Vad gäller utbildning beskriver författarna den som hög bland 
respondenterna då nästan alla uppger att de har en högskole-/universitetsutbildning. Störst är 
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den grupp som har studerat till lärare i någon form. Utöver denna utbildning nämns ekonomie 
kandidat, ekonomie magister, filosofie kandidat och filosofie magister. Den huvudsakliga 
ämnesinriktningen är för de flesta språk och SO-ämnena. Andra ämnen som också nämns är 
matematik, NO-ämnen, pedagogik och humaniora (Cruz och Sundkvist 2007:23ff). 
Under intervjun med skolledarrekryteraren framkom att denne värderar erfarenhet av läraryrket 
eller annan erfarenhet av undervisning högt i sökandet efter en rektor. Skolledarrekryteraren 
framställer ett önskemål om att rektorn ska inneha dubbelkompetens, både erfarenhet från skola 
och näringsliv. Detta eftersom man som rektor förväntas ha både ett pedagogiskt och ett 
ekonomiskt/administrativt ansvar (Cruz och Sundkvist 2007:28f). 
  
Vidare diskuterar författarna att det i Skollagen enbart talas om erfarenhet och utbildning, 
författarna menar att i deras undersökning verkar även personliga egenskaper vara av vikt för 
att uppnå pedagogisk insikt. Man ser utbildning och erfarenhet som de formella krav som finns 
men författarna hävdar att en viss uppsättning av personliga egenskaper krävs för att man ska 
kunna hävda att man har uppnått pedagogisk insikt. Dock nämner inte författarna vilka dessa 
egenskaper i så fall borde vara. Det resultat de fått fram i sin enkätundersökning visar på att 
följande personliga egenskaper värderats högt som användbara i rektorsyrket (i fallande 
ordning): 
 
- Mål- och resultatinriktat arbetssätt 
- Demokratiskt arbetssätt 
- Humor 
- Empati 
- Lyhördhet 
- Stresstålighet 
- Driftighet 
- Mod 
- Tålamod 
- Flexibilitet 
- Ordningsamhet 
- Uthållighet 
- Lugn 
- Strukturerat arbetssätt 
- Förmåga att entusiasmera 
- Förändringsbenägen 
 
Respondenterna har sedan fått svara på frågan om vilka personliga egenskaper de tror att deras 
arbetsgivare värderar högt hos rektorerna: 
 
- Chefs- och ledaregenskaper 
- Vilja att utveckla en verksamhet 
- Erfarenhet av både skola och näringsliv 
- Driftighet 
- Mod 
- Förmåga till strategisk planering 
- Entreprenörsanda 
- Förmåga att ta regi  
(Cruz och Sundkvist 2007:25f) 
 
Under intervjun med skolledarrekryteraren framkom att även denne ansåg att vissa personliga 
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egenskaper var att föredra bland yrkesverksamma rektorer. Egenskaper som nämns är att vara 
god organisatör, ha personlig värme och en förmåga att kunna förmedla denna, glädje, 
entusiasm, förmågan att glädjas med andra och personligt mod. Det sistnämnda anses vara 
viktigast då det handlar om att driva igenom idéer för skolverksamheten. I intervjun framkom 
även att utbildning inom det pedagogiska området inte ansågs vara en nödvändighet för 
anställning som rektor, och därmed heller inte för att uppnå pedagogisk insikt, detta trots 
konstaterandet att en stor del av verksamma rektorer har lärarbakgrund enkätundersökningen 
(Cruz och Sundkvist 2007:39f).  
  
Författarna har sammanfattningsvis beskrivit begreppet pedagogisk insikt som: 

 
 ”en individ har kunskap om och förståelse för pedagogiska processer och utifrån detta 
anses vara pedagogiskt kompetent” 
(Cruz och Sundkvist 2007:35)  

 
Vidare påpekar författarna att rektorerna själva inte behöver besitta pedagogiska färdigheter 
men att de måste ha kunskap om pedagogiska processer och utifrån den kunskapen arbeta för 
en arbetsmiljö där lärandet står i fokus och främjas (Cruz och Sundkvist 2007:35). Författarna 
beskriver begreppet pedagogisk insikt som en vag formulering vilket man tror beror på 
”formuleringsarenans aktörers vilja att tillgodose realiseringsarenans aktörers önskemål” (Cruz 
och Sundkvist 2007:39). Författarna förtydligar med att detta är ett sätt för Skollagen ”att 
utesluta den som inte har formell behörighet men att samtidigt lämna tolkningsutrymme för att 
göra individuella bedömningar” (Cruz och Sundkvist 2007:39).  
 
Cruz och Sundkvists undersökning har på ett relativt konkret sätt presenterat olika utbildningar, 
erfarenheter och personliga egenskaper som kan kopplas till begreppet pedagogisk insikt, 
liksom tolkningar av begreppet. Jag avser i min undersökning utvidga Cruz och Sundkvists 
resultat genom att visa på ytterligare tolkningar av begreppet. Detta genom att bland annat 
presentera nu verksamma rektorers och skolchefers tolkningar av begreppet och koppla detta 
till ovanstående undersökningsresultat.  
 
 
3.2 Skolverkets rapport nr 160 
I rapporten Nationella kvalitetsgranskningar 1998 (Skolverket rapport nr 160, 2009-05-20) 
presenteras en undersökning där syftet var att granska tre områden inom skolan, varav ett 
handlade om rektorsuppdraget, med avseende på skolans kvalitet. Ett 70-tal skolor medverkade 
i undersökningen (Skolverket rapport nr 160, s. 6). 
 
I rapporten ägnas ett avsnitt åt rektorns kompetens baserat på undersökningar genomförda för 
användning i rapporten. I rapporten presenteras ”skolsakkunnighet, ”pedagogisk 
spjutspetsinsikt, ”ledaregenskaper och ledarutbildning” (Skolverket rapport nr 160, s. 27, 2009-
05-21) som viktiga kriterier på rektorns kompetens. Även kompetensen att arbeta med 
förändringar är något som påtalas som viktigt (Skolverket rapport nr 160, s. 15). 
 

”Rektorns viktigaste arbetsuppgift är att leda skolans pedagogiska arbete på ett sådant sätt att 
förutsättningarna för elevernas lärande successivt förbättras. Detta arbete består till en del av 
administrativa arbetsinsatser av olika slag, som i förlängningen positivt stöder elevernas 
lärprocesser. Pedagogisk ledning utövas också i ett nära ledarskap där rektorn /…/ får underlag 
för att aktivt på olika sätt stödja lärare i deras arbete”. 
(Skolverket rapport nr 160 s. 40, 2009-05-20). 
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Alla respondenter som ingick i undersökningen hade någon form av pedagogisk 
grundutbildning bakom sig. De flesta bedömdes ha goda kunskaper om skolan och de villkor 
som gäller för en pedagogisk verksamhet (Skolverket rapport nr 160, s. 27). Att rektorerna har 
pedagogisk utbildning förefaller i undersökningen vara en självklarhet i medverkande skolor. 

 
”Vid rekrytering av rektorer anses det angeläget att välja någon som själv befinner sig i den 
pedagogiska frontlinjen. Däremot saknar skolledarna ofta grundläggande ledarutbildning”. 
(Skolverket rapport nr 160 s. 56, 2009-05-20). 

 
Många av respondenterna hade ett förflutet som verksamma inom förskolan. I rapporten 
framhävs att denna bakgrund kan bli ett problem då en del rektorer med bakgrund i förskolan 
kan sakna djupare kunskap om skolan och även tvärtom naturligtvis. Ett problem med rektorer 
med denna bakgrund är att de har haft legitimitetssvårigheter i relation till lärare (Skolverket 
rapport nr 160, s.27). Vidare diskuterades kompetensen gällande ledarskap: 
 

”Merparten rektorer är väl uppdaterade inom rådande pedagogiska strömningar och har idéer 
om i vilken riktning de vill utveckla sin skola. Om bristerna i det aktiva genomförandet av 
dessa idéer beror på svaga ledaregenskaper eller andra faktorer är svårt att avgöra efter enbart 
några dagars skolbesök. Få av rektorerna har emellertid fått någon utbildning i ledarskap utöver 
vad man eventuellt kunnat tillgodogöra sig i den statliga rektorsutbildningen”. 
(Skolverket rapport nr 160 s. 27, 2009-05-20). 

 
Många av rektorerna hade en naturlig auktoritet och respekt visades för deras arbetsinsats. 
 

”Rektorerna är som chefer – dock ej alltid som ledare – accepterade av sin personal. Oftast 
respekterade och i allmänhet även omtyckta. /…/ Däremot är inställningen till att rektorn 
faktiskt utövar en pedagogisk ledning och styrning av lärarna inte lika positiv”. 
(Skolverket rapport nr 160 s. 28, 2009-05-20). 

 
Rektorn som pedagogisk ledare var inte det främsta synsättet i de skolor där undersökningen 
genomförts. Därmed saknades en medveten ledning av det pedagogiska arbetet på fler skolor 
vilket inte går hand i hand med det Skollagen föreskriver. Detta har inneburit att klimatet på 
skolorna inte uppmanar till att öppna upp för pedagogiska diskussioner då man befarar att det 
skapar konflikt. Därför anser Skolverket i sin rapport att rektorer behöver kunskaper i 
konflikthantering då det arbetssätt som nu bedrivs motverkar skolans pedagogiska utveckling. 
Skolverket poängterar att konflikter är något som hör till förändringsarbete och därmed 
oundvikligt i skolverksamheten (Skolverket rapport nr 160, s. 36). 
 
Slutligen föreslår Skolverket att, då ledarskapet anses vara av stor vikt för styrning och 
utveckling av verksamheten, rektorn utformar en ledardeklaration med sin vision för skolans 
utveckling. Rektorn föreslås även: 

 
”/…/ utveckla sitt strategiska tänkande så att deras initiativ och handlingar klarare relateras till 
målen för verksamheten och därmed får bättre styreffekt”. 
(Skolverket rapport nr 160 s. 38, 2009-05-20). 

 
Skolverket föreslår även kompetensutveckling på områdena ledarskap, utvecklingsarbete, 
konflikthantering, arbetslagsarbete och organisationsutveckling (Skolverket rapport nr 160, s. 
57-58). 
 
I både Skolverkets rapport och Cruz och Sundkvist uppsats läggs vikt på pedagogisk 
kunskap och kunskaper inom ledarskap, en direkt upplevelse i granskning av de båda 
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texterna är att dessa två kunskaper är de centrala i rektorns kompetensbas. Även kunskaper 
i förändringsarbete och organisationsutveckling verkar vara något som värderas högt i de 
båda undersökningarna. 
 
3.3 Arbetsdomstolen, dom 2006:110 
Även inom andra forum än just forskningsvärlden har begreppet pedagogiskt insikt 
uppmärksammats och tolkats. År 2006 tog nämligen Arbetsdomstolen upp ett fall (AD 
2006:110, 2009-06-11) där en före detta kommunanställd förde tvist mot kommunen gällande 
sin uppsägning och möjligheten att bli omplacerad. När den före detta anställdes tjänst sades 
upp fanns möjligheten till omplacering till yrket rektor. Svarande, kommunen, bedömde, med 
hänvisning till 2 Kap 2 § i Skollagen, att den före detta anställda saknade pedagogisk insikt, 
samt den utbildning och erfarenhet som krävdes. Kärande, den före detta anställda och det 
fackliga ombudet, har tolkat ovanstående paragraf som att det inte finns specifika krav på 
rektorer gällande utbildning och erfarenhet i Skollagen, detta till skillnad mot läraryrket där 
kraven specificerats i lag i 2 Kap 4§ Skollagen. Kärande ansåg också att man som sökande till 
rektorstjänst heller inte behövt uppnå pedagogisk insikt genom pedagogisk utbildning eller 
praktik som lärare. Den utbildning och erfarenhet, vilken den före detta anställda åberopade till 
sin fördel, var en sammanlagd yrkesperiod på 30 år som högsta chef inom kommunal 
förvaltning, då inom bland annat kultur- och fritidsförvaltningen, arbete som fritidskonsulent i 
kommunen, arbete som simlärare i 10 år, en tvåårig fritidsledarutbildning vid folkhögskola, 
simlärarutbildning, instruktörsutbildning i bandy vilket kvalificerar den före detta anställda till 
riksinstruktör i bandy, ungdomsledarutbildningar och diverse ledarskapsutbildningar under sin 
tid som anställd i kommunen, ungdomstränare i flera idrottsklubbar. Arbetsdomstolen bedömde 
att den före detta anställda inte hade tillräckliga kvalifikationer för att man kan påstå att 
han/hon uppnått pedagogisk insikt.  

 
"Enligt Arbetsdomstolens mening kan det inte anses att CJ genom utbildning förvärvat sådan 
allsidig pedagogisk insikt som Skollagen förutsätter".  
(AD 2006 nr 110, 2009-06-11). 

 

Arbetsdomstolen förtydligar att pedagogisk insikt inte behöver skaffas genom grundläggande 
lärarutbildning eller praktik som lärare. Vidare talar man också om vikten av pedagogisk 
utbildning där man läst ämnet pedagogik, vilket den före detta anställda inte har gjort under 
sina utbildningar. Arbetsdomstolen tar upp praktisk erfarenhet som utbildare som ytterligare ett 
krav för att uppnå pedagogisk insikt. Den erfarenhet som den före detta anställda har av detta är 
simlärare och tränare i idrottsklubbar vilket inte bedöms som tillräcklig erfarenhet av 
Arbetsdomstolen.  
 

"Inte heller dessa erfarenheter talar med tillräcklig styrka för att CJ förvärvat erforderlig 
pedagogisk insikt".   
(AD 2006 nr 110, 2009-06-11). 

 
Arbetsdomstolen bedömer också att även om den före detta anställda genomgår den statliga 
rektorsutbildningen har han/hon inte tillräckliga kvalifikationer för arbete som rektor, detta då 
rektorsutbildningen: 

 
 ”syftar till att utveckla rektorer i rollen som skolledare, inte att kompensera eventuella brister i 
fråga om grundläggande kvalifikationer som t.ex. pedagogisk insikt”  
(AD 2006 nr 110, 2009-06-11).  

 
I den här domen från Arbetsdomstolen tvingas svarande och kärande presentera sina tolkningar 
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av begreppet pedagogisk insikt för att dom i målet ska kunna falla. Då vanligen tolkningar av 
begreppet som görs är mera av en reflekterande art, exempelvis i anställandet av en rektor, 
tvingas man nu se en seriositet i tolkandet då tolkandets konsekvenser i det här fallet är av 
mycket stor betydelse för inblandade. Viktigt att påpeka är Arbetsdomstolens bedömning av att 
pedagogisk insikt måste uppnås innan man genomgår en rektorsutbildning. Pedagogisk insikt 
kan därför antas inte vara något man kan uppnå under en rektorsutbildning, åtminstone inte i 
den formen vilken rektorsutbildningen har idag. 
 
 
 
4. Metod 
I detta avsnitt avser jag redogöra för hur urval till undersökningen valts ut, genomförandet av 
undersökningen, analysmetod av undersökningen, etiska aspekter att ta hänsyn till i arbetet och 
slutligen föra en diskussion gällande ovanstående. 
 
 
4.1 Urval 
Då arbetets syfte är att presentera tolkningar och uppfattningar av begreppet pedagogisk insikt, 
är det just verksamma rektorers och skolchefers åsikt om begreppet jag presenterar i min 
undersökning. Viktigt var att rektorerna fått anställning efter 1991 eftersom man före detta årtal 
använde en annan formulering för behörighetskrav på rektorer i Skollagen, vilket nämns i 
inledningen av den här studien. Utvalda rektorers utbildning, erfarenhet och personliga 
egenskaper diskuterades, men även den allmänna uppfattningen om hur ovanstående kopplas 
till begreppet pedagogisk insikt. Min upplevelse är att denna uppfattning underlättas då 
personen i fråga kanske själv ställts inför begreppet i en rekryteringsprocess.  
 
Jag har valt att intervjua 5 verksamma skolledare angående deras syn på begreppet kopplat till 
deras och andras utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper. Begreppet skolledare 
innefattar, i den här studien yrkesverksamma skolledare med titeln/titlarna skolchef och 
eller/rektor. Jag har eftersträvat att finna rektorer i olika ålder och kön för att öka möjligheterna 
för en bredare tolkning av begreppet pedagogisk insikt. Urvalet kan ses som ett 
tillgänglighetsurval, även kallat bekvämlighetsurval (Hartman 2004:243f) , vilket baseras på 
tidsaspekten att ta hänsyn till, gällande både för mig som genomförde intervjuerna och för de 
rektorer som avsatte tid för att låta sig intervjuas.  
 
 
4.2 Genomförande 
I det här avsnittet avser jag presentera de val av metoder för insamling av data, det vill säga den 
procedur, som används i det här arbetet.    
  
En första kontakt med respondenter skedde främst via telefon och om detta inte var möjligt 
genom e-mail. Respondenterna fick redan under första kontakten information om arbetets syfte 
i den utsträckning att de fick veta att uppsatsen behandlade begreppet pedagogisk insikt och 
tolkningar av detta begrepp. Inga frågor eller annan information sändes i förväg, detta för att 
minska risken att respondenten skulle ha färdiga svar redan innan intervjun.  
 
Jag har valt att använda mig av delvis strukturerade intervjuer med en kvalitativ inriktning. I en 
kvalitativ intervju ser man den som intervjuar och den som blir intervjuad som två medskapare 
till ett samtal (Davidson och Patel 2003:77ff). En kvalitativ inriktning rekommenderas då syftet 
med intervjun är ”att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter hos något, t.ex. 
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den intervjuades livsvärld eller uppfattning om något fenomen” (Davidson och Patel 2003:78). 
Valet av intervjumetod grundades på att jag ville att intervjufrågorna skulle vara öppna och 
därmed lämna ett större utrymme för intervjupersonen att svara inom. Det vi samtalade om var 
fastställt men jag valde att låta diskussionen vara öppen och mina frågor användes som ett stöd 
för att skapa diskussionsunderlag. Min mening var att inte styra det vi talade om mer än 
nödvändigt, detta för att minimera risken av intervjuareffekten (Davidsson och Patel 
2003:102), det vill säga att jag behövde ha svar på mina frågor men jag ifrågasatte inte 
respondentens tolkning eller val av uttryck. Då en respondent ombetts att motivera eller 
utveckla sitt svar framgår detta tydligt i resultatredovisningen, eftersom det kan ses som en 
påverkan av respondentens åsikt. Ett tillägg i sista frågan gjordes då denna inte skulle upplevas 
som ledande. I Bilaga 2 och 3 är frågan formulerad: ”Finns det en problematik kring att 
begreppet ställs som behörighetskrav för anställning som rektor?”. Under intervjuerna tillades 
”eller anser du att detta istället skapar en öppenhet”.  
 
 
Intervjuerna genomfördes vid ett personligt möte. Intervjuerna pågick under ca 30 minuter per 
respondent och samtalen spelades, efter deltagarens medgivande, in. Inspelning av intervjuerna 
gjordes för att underlätta vidare analys av materialet och för att säkerställa att allt som sades 
under intervjuerna kunde användas och hade en tydlig källa. Materialet från intervjuerna 
transkriberades och valda delar har presenterats under rubriken 5. Resultatredovisning. Citat, 
där exempelvis tolkning av begreppet pedagogisk insikt beskrivs, har valts ut och presenteras 
som ett bidrag till den allmänna tolkningen av begreppet.  
 
 
4.3 Analys av insamlat material 
I detta avsnitt redogörs för hur analys av insamlat material, från den empiriska undersökningen, 
har genomförts. 
 
För analysering av transkriberade intervjuer använde jag mig av meningskoncentrering. Detta 
arbetssätt beskrivs av Kvale (Kvale 1997:175ff) som att man koncentrerar intervjupersonens 
tolkningar och uttryck från intervjun, baserat på undersökningens syfte och frågeställningar. 
Man använder alltså sina frågeställningar för att på så sätt kunna plocka ut det mest väsentliga 
ur intervjun. Meningskoncentrering är en fenomenologisk analys av empiriskt material och 
görs i fem steg. Först läser man som forskare igenom den transkriberade intervjun för att skapa 
sig en helhetsbild. Sedan fastställer forskaren de naturliga meningsenheterna som de uttrycks 
av intervjupersonen. Med naturliga meningsenheter menar Kvale den direkta avskrivningen av 
intervjun, det vill säga citat, från intervjupersonen vilka kan delas in i olika enheter utefter 
exempelvis ett handlingsmönster eller tolkningar. Efter detta identifierar forskaren de centrala 
teman vilka går att uttyda ur de naturliga meningsenheterna, man eftersträvar då att tolka och 
beskriva intervjupersonens svar på ett opartiskt sätt utifrån intervjupersonens synvinkel. De 
centrala teman man får fram uttrycks så enkelt som möjligt och är en form av att skapa en 
koncentrerad beskrivning av de naturliga meningsenheterna. Så här långt kommen i analysen 
har man naturliga meningsenheter tolkade och beskrivna genom centrala teman. Nästa steg är 
att ställa frågor till dessa utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. För att ta ett 
exempel från den här undersökningen, där jag menar får fram tolkningar av begreppet 
pedagogisk insikt, skulle en fråga kunna vara ”Hur tolkar intervjupersonen begreppet 
pedagogisk insikt?”. Det sista steget i analysen är att sätta samman centrala teman i en 
deskriptiv utsaga vilket har gjorts under rubriken 6. Sammanfattning och Analys i det här 
arbetet.  
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4.4. Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet har sammanställt forskningsetiska principer som har som sitt syfte att ”ge 
normer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så att vid 
konflikt, en god avvägning kan ske mellan forskningskravet och individskyddskravet” 
(Vetenskapsrådet 2002:6). Forskningskravet innebär att man erkänner vikten av att forskning 
bedrivs för både individernas och samhällets väl och utveckling. Individskyddskravet handlar 
om att samhällets medlemmar har rätten att ställa krav på ett skydd då de deltar i forskning. 
Deltagare i forskning får inte utsättas för fysisk eller psykisk skada, förödmjukelse eller 
kränkning.  
 
Individskyddskravet sammanfattas i fyra huvudkrav för den forskning som bedrivs där 
individer deltar och därmed påverkas. Grundkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:5f). Informationskravet 
handlar om att deltagare har rätt att informeras om att de ingår i ett forskningsarbete. De ska 
vara medvetna om att deltagandet är frivilligt och att de kan avsluta sitt deltagande när som 
helst (Vetenskapsrådet 2002:7). Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva äger rätten att 
besluta om sitt deltagande i forskningen. Det vill säga deltagarna bestämmer på vilka villkor de 
deltar och när de vill avsluta sitt deltagande (Vetenskapsrådet 2002:9f). Det tredje kravet, 
konfidentialitetskravet, innebär att deltagare i forskning ska ges möjlighet till konfidentialitet 
och personuppgifter eller andra identifierbara uppgifter ska förvaras på sådant sätt att obehöriga 
inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 2002:12). Det sista kravet som Vetenskapsrådet 
presenterar, nyttjandekravet, förklarar de med att insamlade uppgifter om enskilda personer 
enbart får användas i den aktuella forskningen och inte utlånas för kommersiellt bruk eller 
andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002:14). 
  
I det här arbetet har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Gällande 
informationskravet har respondenterna, vid en första kontakt tagit del av muntlig information 
om studien. Sedan, vid intervjutillfället har de även tagit del av information om studien 
skriftligt, i sistnämnda har respondenterna dessutom uppmärksammats på Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer och deras rättigheter som deltagare i denna studie.  
 
 
4.5 Metoddiskussion 
Jag avser under den här rubriken att kritiskt reflektera kring studiens urval, genomförande och 
analysmetod. 
 
Vad gäller urvalet kan kritik riktas mot val av tillgänglighetsurval som använts i det här arbetet. 
Kritik mot tillgänglighetsurval kan vara att utvalda deltagare inte är representativa för hela 
populationen, därmed ökar risken att få missvisande resultat i arbetet (Hartman 2004:243). 
Dock anser jag inte detta vara ett problem då detta arbete är en explorativ studie, som därmed 
inte menar dra en generell slutstats eller ge anspråk på fullständighet om det som undersökts. 
Arbetet menar istället ge ökad förståelse och bredare tolkningar kring begreppet pedagogisk 
insikt upptill de tolkningar som redan existerar. Arbetet ska därför ses som ett led i tolkningen 
av begreppet och ska ligga till grund för vidare studier.  
 
Gällande val av genomförande går det inte att undvika att reflektera kring om utfallet av 
intervjuerna hade blivit annorlunda om respondenterna fått mer eller mindre information kring 
arbetets, och därmed även intervjuns, syfte. Någon av respondenterna uttryckte att han/hon 
hade önskat frågorna i förväg för förberedelse inför intervjun. Min uppfattning är dock att 
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risken för att få liknande svar i genomförda intervjuer hade ökat om frågorna sänts ut i förväg, 
detta då det finns en risk att respondenterna sökt svar i olika medier och därmed inte 
presenterat sin egen tolkning. Nämnas bör dock att respondenterna redan vid första kontakten 
fick information om att det var begreppet pedagogisk insikt som skulle diskuteras och må 
hända var det tillräcklig information för att ovanstående risk skulle öka? Min upplevelse från 
intervjuerna är dock inte att respondenterna sökt svar, som anses vara de korrekta i allmän 
bemärkelse, redan innan intervjuerna utan att svaren baserats i stor utsträckning på en egen 
uppfattning. Till viss del anser jag att detta går att utläsa i resultatredovisningen av 
intervjuerna.  
 
Tiden avsedd för intervjuer hölls i viss mån. Majoriteten av intervjuerna varade cirka en 
halvtimme. En av intervjuerna varade i 1 timme och 30 minuter, en reflektion kring detta var 
att respondenten verkade ha ett eget intresse i begreppet och dess tolkning och därmed hade 
mycket att dela med sig av. Jag vill dock påpeka att inga intervjuer, åtminstone inte från min 
sida, har gjorts under tidspress och att varje intervju avlutats med frågan om respondenten har 
något att tillägga just av den anledningen att respondenten inte i efterhand ska uppleva att 
dennes tolkning av begreppet eller liknande inte framgått. Övriga intervjuer har därmed alltså, 
från min sida, upplevts vara helt klara efter intervjuns slut, det vill säga varken jag eller 
respondenten har haft något att tillägga eller önskat mer tid för vidare samtal. Detta kan dock 
bero på att tidsramen var fastställd redan innan intervjun vilket även respondenterna fått 
information om, vilket innebär att de kan ha rättat diskussionen efter den sagda tidsramen.  
 
Gällande val av analysmetod och val av hur resultatet redovisas i arbetet kan kritik riktas mot 
att det är jag som författare som har valt ut talande citat. Hela intervjuerna har transkriberats 
men allt återges inte i resultatredovisningen. Detta på grund av att det endast är det samtal som 
förts kring tolkning av begreppet pedagogisk insikt och övriga frågeställningar som finns 
formulerade i intervjuguiderna (bilaga 2, bilaga 3), som är av intresse för det här arbetet. Då 
intervjun var av delvis ostrukturerad karaktär öppnades möjligheten för respondenterna att 
reflektera fritt och därmed hände det ibland att respondenterna kom in på sidospår som inte var 
av intresse för arbetet. Dessa sidospår har jag valt att inte redovisa i det har arbete. Ett exempel 
på sidospår som uppkom i flera intervjuer var diskussioner kring lärarens roll. I de avseenden 
där detta inte kopplades till begreppet pedagogisk insikt eller andra aktuella frågeställningar har 
sådana reflektioner inte redovisats i resultatredovisningen.  
 
 
 
5. Resultatredovisning 
Här avser jag presentera de intervjuer som har genomförts i det här arbetet. Talande citat har 
valts ut och presenteras för att belysa och förtydliga viktiga aspekter eller tolkningar uppkomna 
under intervjuerna. Intervjuerna presenteras nedan utifrån de frågeställningar som har 
diskuterats. 
 
Den intervjuguide som har använts under intervjuerna som ett stöd till samtal kring begreppet 
pedagogisk insikt, och tolkningar av detta, finns med i det här arbetet som bilaga 2 och 3. 
 
En analys av intervjuerna görs under nästkommande rubrik, 6. Sammanfattning och analys. 
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5.1 Tolkningar av begreppet pedagogisk insikt 
 
Intervjuerna har inletts med att respondenterna blivit ombedda att presentera sina tolkningar av 
begreppet pedagogisk insikt. I tolkningarna går att finna likheter men även olikheter. 
 
Flera rektorer talade om begreppet som om det innebär uppnåelse av en förståelse eller kunskap 
om någonting. 

 
”Har förståelse för hur det pedagogiska arbetet fungerar ute i verksamheten. Har en förståelse 
och förtrogenhet med vad som styr arbetet i relation till styrdokumenten och förordningstexter”. 
 
”/…/ att förstå att lärande är en pågående process, en ständigt pågående process, som hela tiden 
behöver fyllas på med ny energi, och att inte, så att säga, vara fullkomlig”. 
 
”/…/ förståelse för att leda i en lärande organisation”.  
 
”/…/ att kunna omvandla det du har varit med om och gjort till ett gångbart verktyg i det du 
håller på med nu. Att lära sig något om det man har varit med om och att förstå vad det är man 
har gjort”. 
 
”/…/ varför man gör en sak och vad man behöver göra varför att få nästa att fungera. Alltså 
mitt beteende och mitt sätt att vara, hur mycket det påverkar andra människor /…/” 
 

Två av respondenterna uttryckte en viss osäkerhet i sitt tolkande av begreppet. Flera av 
respondenterna uttryckte även att de troligen skulle komma på ytterligare tankar om det vi 
talat om under intervjun då intervjun var över.  

 
”Jag kanske tolkar detta alldeles fel /…/. Det kanske finns en helt annan tolkning”. 
 
”Det är jättesvårt /…/. Jag utmanar mig själv genom att säga att du kan komma, med det menar 
jag att jag inte kan formulera på ett jättebra konkret sätt alltså, det kanske jag inte är ensam 
om”. 

 
Vissa respondenter kopplade rektorns pedagogiska insikt till den roll rektorn har i skolan 
gentemot medarbetare och elever i verksamheten.  

 
”Vad är då uppdraget, vad är då rollen? Jo, inte att ha svar på alla frågor, utan medverka till att 
svar kan formuleras för dem som behöver lösa frågan”. 
 
”/…/ pedagogisk insikt handlar om att ha ett förhållningssätt till ledarskap i en lärande 
organisation. Det vill säga att kunna leda en verksamhet som syftar till att skapa lärande med 
de professioner som ska handskas med detta”. 
 
”/…/ det är att förstå hur människor i verksamheten fungerar och vilken möjlighet de har att 
fullfölja uppdraget utifrån det som jag kan hjälpa till att styra med: resurser, organisation och 
så vidare”. 

 
”Min tolkning är att pedagogisk insikt det är /…/ att förmedla vad man står för /…/ Att 
förmedla vad man själv tycker och tänker det är också ett sätt att få ut den pedagogiska insikten 
ut på banan igen /…/” 
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Vidare försökte några av respondenterna att ge en mer konkret tolkning av vad begreppet 
innebär genom att formulera kriterier eller kompakta förklaringar: 

 
”/…/då är pedagogisk insikt förståelsen om människors liv och leverne egentligen”. 
 
”/…/ en pedagogiska insikt är att ha ett metaperspektiv på skolans verksamhet”. 
 
”/…/ en pedagogisk insikt är att man inte är en utförare av någonting utan det handlar om 
något djupare, att man är den del i ett samhällsuppdrag. Att man förstår sitt samhällsuppdrag 
/…/” 
 
”För mig har pedagogisk insikt handlat om den enskilda individens förutsättningar att lära 
/…/” 

 
Att pedagogisk insikt är en färskvara under ständigt behov av uppdatering var ett samtalsämne 
som uppkom under intervjuerna: 

”All pedagogisk insikt och även vanlig insikt är färskvara”. 
 
”Att man hela tiden håller sig uppdaterad på vad som händer, olika utbildningar, genom 
diskussioner, och där ligger ju alla våra lagtexter, alla olika förordningar som kommer och den 
debatt som finns”. 
 
” Det finns grunder som inte är färskvara som bygger på erfarenhet, men pedagogisk insikt 
skapar man /…/ vilket innebär att man måste diskutera med andra, man måste konfrontera sig 
själv med andra för att komma fram till saker och ting”. 
 

En annan av respondenterna menade att pedagogisk insikt är färskvara även på så sätt att den 
erfarenhet man har från skolan inte går att använda i all evig tid, det vill säga att den 
pedagogiska insikten kan bli för gammal: 
 

”Det gör att man har en pedagogisk erfarenhet, men man har inte insikten om att det faktiskt 
har förändrats”. 

 
Två av respondenterna hade tankar kring vilka av de tre vägarna, erfarenhet, utbildning eller 
personliga egenskaper, som var av störst vikt i uppnåelse av pedagogisk insikt.  

 
”Jag tror ju att det är erfarenhetsbaserat i första hand och sen som personlig egenskap /…/” 

 
”Jag tror att pedagogisk insikt handlar om att dina personliga egenskaper möts i en utbildning 
/…/ Om du inte har med dig något sånt från början så kan du aldrig skapa dig bra pedagogisk 
insikt /…/” 

 
 
5.2 Utbildning genom vilken pedagogisk insikt kan uppnås 
Då Skollagen gör en koppling mellan begreppet pedagogisk insikt och utbildning gjordes även 
denna koppling under intervjuerna. Respondenterna ombads då att se till sin egen utbildning, 
men även till andra utbildningar som de anser kan vara ett steg mot uppnåelsen av pedagogisk 
insikt. Flera av rektorerna nämnde pedagogisk utbildning som lämplig för uppnåelse av 
pedagogisk insikt. Alla rektorer har läst pedagogik på högskolenivå, både inom program och 
som fristående kurser. 

 
”Ska man vara rektor för en pedagogisk verksamhet så ska man ha den där pedagogiken med 
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sig bakom /…/, Det pratas mycket om att vi ska vara pedagogiska ledare vi rektorer och då 
behövs det ju naturligtvis”. 
 
”/…/ om man säger utbildning så finns det naturligtvis fler där man läser pedagogik, det 
behöver ju inte tvunget vara till lärare. Även om nu utbildning till lärare är ganska brett, det är 
förskollärare, fritidspedagoger /…/. Annars är det ju fristående pedagogiska kurser i så fall”. 
 
”/…/ att ha pedagogisk kunskap, /…/ det vill säga tagit till sig, läst in sig på hur man tycker att 
pedagogiskt förhållningssätt fungerar, det här vi pratar om att ha en tanke kring till exempel 
olika pedagogiska tankesätt och metoder och så vidare. /…/ att kunna föra aktiva samtal kring 
det. /…/ man behöver på något sätt ha tillägnat sig pedagogiska begrepp /…/” 

 
Även andra utbildningar och kunskaper nämndes av respondenterna. Utbildningarna var inom 
områdena juridik, ekonomi och sociologi. 
 
Då fyra av respondenterna har medverkat i rekrytering av rektorer som rekryterare presenterade 
de även den syn på utbildning/kunskaper vilken man har i en rekryteringsprocess. 

”Oftast är det med någon form av pedagogisk utbildning /…/ Det är ett ganska stark krav. Har 
man läst pedagogik ett antal år så har man det, man har med sig den delen”. 
 
”Tydlighet i ledarskapet är väldigt viktigt”. 
 
”Utbildningen är, det är väl lite grann ett slentriantänkande hos oss, men det är som så att man 
förväntas ha någon sorts lärar- eller pedagogutbildning i botten /…/. Men det kan ju vara som 
så här att man har haft andra befattningar inom där det handlar om utbildning. Skolan är inte 
enda aktören när det gäller utbildning. Men ett grundbegrepp är ju att man har med sig någon 
lärar- pedagogutbildning i botten”. 
 
”Det viktigt att man är uppdaterad på sin juridiska roll /…/” 

 
En av respondenterna, som varit verksam i skolverksamheter under längre tid, uttryckte att det 
under senare år har lagts allt större vikt vid den blivande rektorns juridiska kunskaper och 
ledarkunskaper, både vid anställning av rektor och i den statliga rektorsutbildningen.  
 
Ingen av respondenterna ansåg att pedagogisk insikt kan uppnås i den statliga 
rektorsutbildningen. Däremot ansåg flera att den pedagogiska insikten utvecklas under 
rektorsutbildningen men att en grundinsikt måste finnas med redan innan rektorsutbildningen 
genomförs.  
 
 
5.3 Erfarenheter genom vilka pedagogisk insikt kan uppnås 
Då Skollagen gör en koppling mellan begreppet pedagogisk insikt och erfarenhet ombads 
respondenterna att reflektera kring detta, både utifrån sig själva och allmänt. Flera av 
respondenterna presenterade tidigare yrken som erfarenheter de har samlat på sig. Yrken som 
nämns är: Specialpedagog, lärare, fritidspedagog, utbildare, skolledande yrken, 
verksamhetsledare, biträdande rektor, chefsbefattningar, säljare, arbete inom sjukvård 
 

”Sen kan man väl ha jobbat ett antal år kanske både inom förskola, fritids och skola och på så 
vis fått till sig just den erfarenheten av pedagogik för man ser ju ganska mycket när man jobbar 
med lärare”. 
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En av respondenterna har varit verksam som specialpedagog på flera olika stadier inom 
skolverksamheten. Den erfarenhet han/hon har fått av detta arbete anses vara av stort värde i 
nuvarande arbetet som rektor och en väg till uppnåelse av pedagogisk insikt. En annan av 
respondenterna har tidigare arbetat som lärare och varit verksam inom skolledande tjänster. 
Detta ser respondenten som en god väg till uppnåelse av pedagogisk insikt. Densamma har 
varit verksam inom sjukvård och menar att där utvecklades den pedagogiska insikten. 
Respondenten upplever att han/hon även hade god användning av den redan uppnådda 
pedagogiska insikten. 
 
En av respondenterna påtalade vikten av att ha erfarenhet och kunskaper i arbete med 
människor, men också i andra arbeten. Detta menar respondenten ger en vidare förståelse för de 
människor man sedan möter i skolverksamheten, som exempelvis föräldrar. 
 

”/…/ andra saker än bara skola, det är viktigt, alltså, gärna sådant som har med människor att 
göra, men också hur det är att stå på en fabrik och göra ett legoarbete, att veta att det finns 
människor som har andra levnadsvillkor än jag har”. 
 
”Men det gäller ju att veta, som jag ser, att det är viktigt med människan, vi är olika 
personligheter /…/ och där tror jag att det är viktigt att man har människokunskapen”. 
”Yrkeserfarenhet utifrån olika positioner i skolsystemen /…/ Det är inte säkert att man måste 
har varit lärare man kan ju ha haft en annan eller andra befattningar inom skolans värld”. 
 

En av respondenterna ansåg dessutom att den pedagogiska insikten har varit till god hjälp även 
i andra yrken där man arbetar med människor. En annan respondent ansåg att han/hon i tidigare 
chefbefattningar har utvecklat en nyttig erfarenhet: 

 
”/.../ strategier för att driva någon slags organisationsutveckling och i det ligger väldigt mycket 
pedagogiska uppdrag”. 
 

En av respondenterna har varit verksam som säljare och menade att detta till viss del varit en 
väg till uppnåelse av pedagogisk insikt då respondenten i det yrket fick en förhandlingsvana 
vilken är användbar i olika förhandlingssituationer och vid konfliktlösning. En annan av 
respondenterna menade att all erfarenhet man samlar på sig är användbar i uppnåelsen av 
pedagogisk insikt därför att: 

 
 ”Allt vad du gör har du nytta utav”. 

 
Flera respondenter påtalade att man både i sin egen rekrytering och i rekrytering av andra själv 
framställt, eller bett blivande rektorer framställa, sin syn på ledarskap, ledarstil och visioner 
kring arbetet. Andra saker som togs upp under intervjuerna var kunskapssyn, elevsyn, syn på 
förändringsmöjligheter och synen på sitt förhållande till de medarbetare som finns i 
verksamheten. 
 

”I rekryteringen blir det väldigt mycket för mig vilken elevsyn har man, vilken ledarskapssyn 
har man? Vad bottnar den i?” 

 
”Tydlighet i ledarskapet är väldigt viktigt”. 
 
”Att man är inne på något vis i något sorts utbildningsväsende är viktigast för mig”. 
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”/…/ när man har intervjuat möjliga kandidater så blir det ju mycket utifrån hur har man 
presenterat sin uppfattning, vision, omkring hur man vill möta både sina medarbetare och de 
elever som man tar ansvar för”. 
 
”/…/ man tittar på erfarenhet, vilken kunskapssyn man har, hur man är som ledare vilken 
ledarskapsstil man har på sin personal, man lyssnar efter visioner”. 

 
”Det måste finnas tankar om hur man lär sig saker och ting”. 

 
 
5.4 Personliga egenskaper som kan kopplas till begreppet pedagogisk insikt 
Då tidigare studie (Cruz och Sundkvist 2007) visat att en koppling mellan begreppet 
pedagogisk insikt och personliga egenskaper går att finna var även detta något som 
respondenterna fick fundera över. Alla respondenter upplevde att denna koppling finns och 
hade därmed inga problem med att uttrycka vilka egenskaper det kan handla om.  

 
”Du ska ha en klar bild av att du vill någonting /…/ ha en förmåga att vara förhandlingsbar /…/ 
Sen måste du tåla att det blåser”. 
 
”Förmågan att föra samtal med människor, att vara en dialoginriktad människa”. 
 
”Jag sätter ju människan i fokus tycker jag. Jag är ju en tydlig människa så det är lätt att förstå 
och sen vill jag, jag är ju konkret, så jag vill ju ha ut tydligt vad som gäller /…/. Jag försöker 
analysera och strukturera”. 
”/…/ att du har en vilja att förstå och att se sammanhang och att du kan ha en viss analytisk 
förmåga. Du ska kunna ha en sammanfattande förmåga också”. 
 
”Jag tror att man dels behöver vara bra på att lyssna, lyssna in vad människor säger”. 
 
”/…/ lyhörd, det vill säga om den kan ta in andras syn”. 
 

En av respondenterna beskrev sina personliga egenskaper vilka kan kopplas till pedagogisk 
insikt som ”drivande” och ”en entreprenör”. En annan respondent menade att vara tydlig och 
konkret är goda personliga egenskaper för en rektor, detta ansåg respondenten hörde ihop med 
ett gott ledarskap och en uppnåelse av pedagogisk insikt. 

 
 
5.5 Användning av begreppet 
I ett försök att förtydliga begreppets innebörd ombads respondenterna att fundera över om de 
mött begreppet pedagogisk insikt i andra sammanhang och i så fall var och på vilket sätt. 
Ingen av respondenterna uttalade tydligt att de har mött begreppet pedagogisk insikt under sin 
rekryteringsprocess eller i rekryteringen av andra rektorer, vilket annars vore ett troligt 
användningsområde då begreppet syftar till att vara just ett behörighetskrav för anställning som 
rektor. Dock menar flera respondenter att de, både i rekryteringsprocesser och vid andra 
tillfällen, har talat om begreppet och använt dess betydelse, men då utan att använda just 
pedagogisk insikt som ett begrepp.  

 
”Vi brukar nog inte använda just det begreppet, men jag menar det betyder ju inte att det inte 
finns. För att när vi sitter här och pratar och du ställer frågor så har jag inga problem och se 
annat än att jag är ute efter de här fenomenen som vi pratar om”. 
 
”Det är ju intressant för det pratas ju bara om i det avseendet, antingen på rektorsutbildningen 
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eller möjligen i samband med annonsen och eventuella anställningsintervjuer. Sen pratar man 
ju inte om det som ett begrepp i skolan /…/” 

 
En av respondenterna upplevde dock att man använt begreppet pedagogisk insikt, både tidigare 
då han/hon varit verksam som specialpedagog, men även nu i arbetet som rektor. 

 
”I skolan när man har jobbat som specialpedagog och jobbat kring de elever som av olika 
anledningar inte går på spåret så jobbar vi mycket med insiktsbegreppet /…/ Det är ett 
resonemang om insikt som vi förde i pedagoggrupperna tillsammans dagligen, inte som en 
stående punkt på agendan men det blev det centrala begreppet /.../ Vi plockade fram de insikter 
vi hade gjort genom åren /…/ och liksom bollade våra erfarenheter kring den här typen av 
problematik, vi försökte hitta vägar igenom insikten för hur vi skulle kunna hjälpa den här 
individen vidare”. 
 
”I möten där det ingår andra professioner som kuratorer, skolsköterskor och specialpedagoger. 
Vi hamnar jätteofta i det resonemanget kring en elev i centrum /…/ och där kan man ju känna 
att där saknar man också pedagogisk insikt ute i verksamheten, för att ibland blir det galet och 
då tycker man då drar vi en erfarenhet av det och så går vi vidare och försöker angripa den men 
det är inte alltid per automatik säkert att man gör det, utan man gör om det igen, och då är det 
ju lika med att man inte har en pedagogisk insikt”. 

 
Flera av respondenterna reflekterade över det lustiga i att de använder begreppets innebörd utan 
att använda begreppet. Dessa respondenter menade att de i framtiden kanske kommer att 
använda begreppet i fortsatta samtal där det är uppenbart att det är pedagogisk insikt de talar om.  
 
5.6 Problematik kring användningen av begreppet pedagogisk insikt som behörighetskrav 
för rektorer.  
I slutet av intervjuerna ombads respondenterna att fundera över om de anser att det finns en 
problematik kring användningen av begreppet pedagogisk insikt som behörighetskrav eller om 
de anser att detta snarare skapar en öppenhet. 

 
”Poängen med att driva utveckling och även pedagogisk utveckling, är att man har en stark 
drivkraft kring ledarskapet och erfarenheten kring det. /…/ det finns kategorier av människor 
som passar till den här rollen utan att man för den skull har en formell utbildning inom 
branschen men att det måste kunna visas med andra utbildningar, andra erfarenheter /…/. Vet 
man inte vad det går ut på att leda en verksamhet som ska lära barn att läsa och skriva eller vad 
det nu är för någonting då ska man ju förstås inte jobba där oavsett vad man har för bakgrund. 
Så jag tror att om det blir mer uppstyrt så är det i sig ingen garanti för att det blir en starkare 
verksamhet, det finns ingen sådan direkt koppling. Det kan man ju se på andra verksamheter, 
det är ju inte så att alla verksamheter som har vuxit sig starka beror på att vara av en formell 
bakgrund, det är mycket om erfarenhet /…/.” 
 
”Ett uttryck kan ju alltid tolkas på så många sätt. Pedagogisk insikt, ja, titta på alla regementen 
som lades ner och alla militärer som blev rektorer, de har ju en bred ledarskapsutbildning, 
mycket bra ledarskapsutbildning oftast. Och många av dem har blivit väldigt bra rektorer. De 
har ju också en pedagogisk insikt, men de har inte skolan.” 

 
Respondenten som svarade ovanstående ombads att förtydliga vad han/hon menar med att 
militärerna inte har skolan. Respondenten uttryckte då att det är just ledarskapet som gör att 
människor med militär utbildning anses ha uppnått pedagogisk insikt. Men respondenten menar 
på att den goda kunskapen i ledarskap inte är tillräcklig: 
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”Det är ledarskapet som blir det, de har ju fungerat bra som ledare, men jag kan dock inte säga 
hur de fungerar i den pedagogiska biten.” 

 
En av respondenterna uttrycker att även andra yrkeskategorier än just rektorer bör uppnå 
pedagogisk insikt. Denna insikt är då anpassad till det verksamhet man befinner sig i och 
kan därmed inte självklart överföras och användas i annan verksamhet. 
 
Två av respondenterna reflekterade över hurdan problematiken kan se ut och vad det kan bero 
på: 
 

”Jag kan se att man kan hamna i ett läge att det finns människor som på ett annat sätt har 
förvärvat en pedagogisk insikt och att man då får en konflikt mellan dem som till varje pris 
hävdar att det ska vara en lärarutbildning. Det är ju så inom alla specialistfunktioner där man 
har specialistkompetens som ger legitimitet, behörighet, så hävdar man ju väldigt strikt att det 
ska vara en sån som är ledare också och det är inte alldeles oproblematiskt att det är så.” 
 
”Det finns risker att man får in personer i organisationen som inte har insikt för de har inte haft 
möjlighet att på något sätt få den, om man nu plockar personer från andra typer av 
organisationer, om det är näringsliv eller om det är militära systemet /…/. Det är ju nackdelen 
med det och du tappar erfarenhetsbasen. Du kan inte ta med dig någonting och sedan applicera 
det rakt in i skolvärlden om du inte har haft med skolvärlden att göra. Däremot så kan det 
finnas vinster givetvis också, att du får in nya tankar som man inte har vågat prova i skolan, 
eller som vi inte ens känner till. Men då är det framförallt rena ledarskapsmodeller och tankar 
tror jag, inte pedagogiska knep och knåp som kanske vi som har jobbat i skolan har med oss”. 
 
”Du måste kunna knäcka koderna som finns i skolans värld. Det betyder inte att du måste 
bestämma över dem men om du får en diskussion i skolans värld så måste du kunna se vad det 
är för någonting, knäcka den, och det är inte säkert att den som kommer från skolans värld är 
bättre på att knäcka koden än den som kommer utifrån. För den som kommer ifrån skolans 
värld blir lite lätt beroende av de här koderna, att det liksom är sanningen men det behöver det 
ju inte vara. Men den som kommer utifrån och förmår knäcka det hela kan fortsätta att använda 
dem men ifrågasätta dem på ett sådan sätt att det blir konstruktivt”. 
 

Tre av respondenterna menade att användningen av begreppet pedagogisk insikt som 
behörighetskrav öppnar upp möjligheter för människor med annan bakgrund än skola att arbeta 
som rektor. De ser inte det här som ett problem då deras erfarenhet från ledande positioner 
inom andra verksamheter visar på att lednings- och organisationsfrågor arbetas med på 
liknande sätt oavsett verksamhet: 
 

”Jag har varit med om så många omorganisationer och förändringar i annan verksamhet, så 
säger man att vi (skolan förf. tillägg) är så unika, så är det inte, vare sig här eller på något annat 
ställe, eller i privat industri. Men visst vi använder olika begrepp ibland för samma sak.” 

 
Meningarna kring vad som är just lämplig pedagogisk insikt för användning i 
skolverksamheten går isär bland respondenterna 
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6. Sammanfattning och analys 
I detta avsnitt avser jag sammanfatta och analysera det material som framkommer i 
Resultatredovisningen. En koppling görs till den tidigare forskning som presenterats i arbetet. 
Även en reflekterande analys över behörighetskravet för rektorer ur ett historiskt perspektiv 
görs i detta avsnitt. Sammanfattningen och analysen presenteras nedan utifrån de 
frågeställningar som har diskuterats i det här arbetet.  
 
En tanke, som jag hade redan innan det här arbetet påbörjades, var att jag, genom intervjuerna, 
skulle kunna plocka fram relativt konkreta citat och på så sätt öka förståelsen för begreppets 
innebörd. Det hela skulle visa sig vara mer komplext än så. Då varje respondent har fler än en 
specifik tolkning av begreppet och snarare resonerar sig fram till en tolkning under intervjun är 
det svårt att med den exakthet jag menat från början presentera tolkningar av begreppet. Jag vill 
poängtera att det här arbetet för den skull inte minskar i kvalité, utan det handlar snarare om att 
arbetet nu i större utsträckning visar på en komplexitet i tolkningen av begreppet, än vad från 
början var min avsikt.  
 
 
6.1 Begreppet pedagogisk insikt 
Ett sammanfattande resonemang kring hur respondenterna tolkar pedagogisk insikt är att det 
handlar om att ha en förståelse för eller kunskap om sitt uppdrag, sin roll och för de människor 
som finns i verksamheten och att kunna omsätta denna förståelse i praktiken. Pedagogisk insikt 
handlar även om att ha en självinsikt och färdighet i att, på ett objektiv sätt, studera sitt eget 
beteende och de konsekvenser detta beteende får för verksamheten. På ett mer konkret plan 
tolkade respondenterna pedagogisk insikt som kunskaper och insikt i ledarskap, pedagogik och 
inlärningsteori, förståelse för skolans roll i samhället och samhällsutvecklingen, innehavandet 
av en vision och ambition för verksamheten och att kunna se på sig själv, sitt uppdrag och 
verksamheten ur ett metaperspektiv.  
 
Två aspekter på lärdom presenteras av respondenterna som viktiga för uppnåelse av pedagogisk 
insikt. Dels handlar det om kunskaper och erfarenheter i att driva en lärande organisation och 
därmed även kunskaper i lärande och dels handlar det om att ta lärdom av det man är med om 
och kunna använda den lärdomen. Ytterligare en aspekt som presenteras som viktig, alla 
respondenterna uttrycker detta på något sätt, är rektorns roll i att vara ett stöd för skolans 
personal. Rektorn ska ha en förståelse för verksamheten och de människor som finns i denna, 
men också vara ett stöd för att människorna kan genomföra sina uppdrag. Några av 
respondenterna påpekar dock att man som rektor inte behöver kunna allt, man behöver inte 
vara expert inom alla områden men man ska kunna ge verksamhetens elever, pedagoger och 
annan personal hjälp och stöd för att de ska kunna utföra sina uppdrag och utvecklas. En av 
respondenterna talade om att rektorn inte behöver ha svar på allt, men däremot ska rektorn 
medverka till att svaren kan formuleras. En annan av respondenterna uttrycker att det är 
rektorns uppgift att ”få ut den pedagogiska insikten ut på banan igen”, med vilket han/hon kan 
antas mena att rektorn aktivt bör föra diskussion om begreppets innebörd med personal i 
verksamheten. Även Ekholm m. fl. (Ekholm et al 2000) tar upp och erkänner vikten av att 
rektorn öppet visar sina pedagogiska ställningstaganden, detta för att kunna vara en god ledare 
för personal i pedagogisk verksamhet. Resonemanget tas även upp av Cruz och Sundkvist 
(Cruz och Sundkvist 2007) som även de menar att rektorn själv inte behöver besitta 
pedagogiska färdigheter men att rektorn måste ha kunskap om pedagogiska processer för att 
kunna driva skolverksamhet och skapa en arbetsmiljö där lärandet står i fokus. 
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Flera respondenter bedömer att pedagogisk insikt är något man till viss del kan utbilda sig fram 
till, men en av respondenterna betonar att det även handlar om att dina personliga egenskaper 
möts i en utbildning. De personliga egenskaperna anses vara viktiga och en förutsättning för att 
utbildningen ska kunna utveckla den pedagogiska insikten. En annan av respondenterna menar 
att det finns grunder i den pedagogiska insikten som vilar på erfarenhet men att pedagogisk 
insikt även är något som man skapar genom bland annat diskussion med andra.  
 
Pedagogisk insikt bedöms av respondenterna vara en färskvara som bör hållas uppdaterad. En 
av respondenterna gör dessutom skillnad på pedagogisk erfarenhet och pedagogisk insikt, detta 
kan tolkas som ett exempel på hur den pedagogiska insikten är något man ständigt måste arbete 
med att utveckla för att den inte ska bli inaktuell. Detta resonemang känns logiskt då skolan är 
en verksamhet där utveckling och förändring ständigt eftersträvas.  
 
  
6.2 Erfarenhet och Utbildning/Kunskaper 
I intervjuerna framkom att flera respondenter inte gjorde skillnad i sina svar på utbildning, 
kunskaper och erfarenheter. Dessa tre begrepp anses gå i varandra och därför sammanfattas och 
analyseras de i den här studien tillsammans. Ett bra sätt att se på denna koppling mellan 
erfarenhet och kunskaper är att, för att citera en av respondenterna, ”allt vad du gör har du nytta 
utav”. 
 
På frågan om utbildning går respondenternas åsikter isär. Den mest intressanta frågeställningen 
gällande utbildning är frågan om värdesättandet av en lärarutbildning som grunden i en rektors 
kompetens. Tilläggas skall att ingen respondent uttalat att lärarutbildningen är ansedd vara ett 
krav, däremot anser jag det vara lätt att skönja att vissa respondenter ser en lärarutbildning som 
ett mycket bra sätt att skaffa sig en grund till uppnåelse av pedagogisk insikt. Respondenterna i 
den här undersökningen har själva värdesatt eller upplevt att andra värdesätter följande 
utbildning eller kunskaper hos en rektor: 
 
- pedagogisk kunskap 
- kunskaper i ledarstil 
- utbildning i ledarskap 
- kunskaper i inlärningsteori 
- kunskaper i sociologi 
- juridiska kunskaper 
-  kunskaper om de styrmedel som styr skolverksamheten (läroplaner, Skollagar och så vidare) 
- kunskaper i ekonomi (nämndes av en av respondenterna) 
- att ha en förståelse och kunskap kring vad det innebär att driva en lärande organisation.  
 
I en jämförelse med det resultat Cruz och Sundkvist (Cruz och Sundkvist 2007) fått fram i sin 
undersökning kan man se vissa likheter. Bland båda undersökningarnas svar är kunskaper i 
pedagogik, ledarskap och ekonomi presenterade bland respondenterna. I Skolverkets rapport 
(nr 160, 1998) har en slutsats dragits kring vilka områden kompetensutveckling måste ske för 
rektorer. Likheter går att finna i Skolverkets resultat och den här undersökningen, i båda nämns 
utbildning inom ledarskap, pedagogik och till viss del även organisationsutveckling eller 
kunskaper om hur man driver en organisation som viktiga aspekter.  
 
Begreppet erfarenhet kan, i detta sammanhang, lätt kopplas till yrkeserfarenhet, vilket även 
flera av respondenterna har gjort under intervjuerna. Följande svar uppkom när de talade om 
erfarenheter som har varit en hjälp i uppnåelsen av pedagogisk insikt.  
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- arbete med utbildning 
- arbete med pedagogik/som pedagog 
- arbete med människor för att få ett eget perspektiv på deras leverne och för att lära sig 
handskas med människor.  
- yrkeserfarenhet från chefsledande position 
- erfarenhet av förändringsarbete och omstrukturering (ledning och styrning av organisation) 
- arbete som säljare 
- yrkeserfarenhet från olika positioner i skolsystemet.  
- arbete som rektor (även biträdande rektor, plastchef, studierektor och liknande) 
- arbete inom sjukvård 
 
I intervjuerna blir det uppenbart att man i första hand förordar någon form av erfarenhet från 
yrken inom skolan, pedagogiskt arbete eller arbete med någon form av utbildning. En av 
respondenterna uttryckte att tidigare arbete i olika chefspositioner har varit en god hjälp i 
uppnåelse av pedagogisk insikt då han/hon i och med detta lärde sig att driva 
organisationsutveckling. Detta resonemang blir intressant då rektorsyrket trots allt är en 
ledande position inom en verksamhet, men att en majoritet av respondenterna i den här 
undersökningen ändå valt att betona delar som människokunskap eller pedagogisk kunskap. Må 
hända är det formuleringen ”pedagogisk ledare”, med betoning på ordet pedagogisk, från 
Skollagen som ligger bakom detta sätt att värdera erfarenhet och kunskap.   
 
I en jämförelse mellan den här undersökningen och Cruz och Sundkvists (Cruz och Sundkvist 
2007) kan man finna likheter mellan vad respondenterna i den här undersökningen har valt att 
presentera som god erfarenhet i uppnåelsen av pedagogisk insikt och vad respondenterna i 
deras undersökning har för tidigare yrkeserfarenhet: pedagogyrken, diverse chefspositioner, 
rektorstjänster, säljare och arbete inom vård. 
 
Skolverkets rapport (nr 160, 1998) tar upp att pedagogisk erfarenhet är ansett som en 
självklarhet för rektorer som rekryteras på de skolor vilka som ingick i undersökningen. 
Flertalet rektorer hade även en bakgrund som lärare, vilket visar på att den erfarenheten 
värderats högt vid anställning.  
 
Flera respondenter uttryckte att kunskap om människan och dennes leverne är en viktig del i 
uppnåelse av pedagogisk insikt. En av respondenterna använde ordet människokunskap, vilket 
jag anser fångar in en hel del av det som även de andra respondenterna verkar mena. 
Människokunskap handlar bland annat om att ha en insikt i hur människor fungerar, att veta 
vilka konsekvenser ett agerande får, att ha en inblick och förståelse i människors leverne och 
även kunskaper i inlärningsteori skulle kunna kopplas till begreppet människokunskap.  
 
 
6.3 Personliga egenskaper 
Flera respondenter anser att det finns en koppling mellan begreppet pedagogisk insikt och 
personliga egenskaper, detta liksom tidigare forskning visat (Cruz och Sundkvist 2007). 
Respondenterna i den här studien kunde tydligt identifiera några personliga egenskaper och 
även presentera på vilket sätt de personliga egenskaperna förhåller sig till annan kunskap som 
är väsentlig i den pedagogiska insikten. Personliga egenskaper som respondenterna i den här 
undersökningen har nämnt är:  
 
- lyhördhet 
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- god kommunikationsförmåga (kunna föra dialog och lyssna) 
- att vara konkret och tydlig 
- kunna sätta människan i fokus 
- att vara drivande 
- att vara en entreprenör 
- att ha en vision 
- god insikt i sin egen ledarroll och ledarskapssyn/stil 
- kunna presentera en elevsyn 
- självinsikt 
- vara öppen 
- vara förhandlingsbar 
- inneha en analyserande, strukturerande och sammanfattande förmåga 
- inneha en analytisk förmåga 
 
Jag upplever mig kunna se några likheter i de svar respondenterna här har gett och de svar Cruz 
och Sundkvist (Cruz och Sundkvist 2007) fått fram. Exempel på liknande svar från de båda 
undersökningarna är egenskaperna lyhördhet, driftighet, strukturerad, viljan att utveckla en 
verksamhet, förmåga till strategisk planering (analyserande förmåga), entreprenörsanda och 
ledaregenskaper. Även Skolverkets rapport (nr 160, 1998) tar upp just ledaregenskaper och 
färdigheter i strategisk planering som en del av den pedagogiska insikten. Ekholm m. fl. 
(Ekholm et al 2000) talar om vikten av att rektorn har en analytisk förmåga då analyserande av 
verksamheten är en stor del av den pedagogiska insikten.  
 
Brüde-Sundin (Brüde-Sundin 2007) tar upp att känslan för andras behov och motiv som en 
färdighet vilken en rektor bör inneha för att kunna bedriva ett gott ledarskap. Denna färdighet 
bör kunna koppas till den människokunskap som respondenterna i undersökningen i det här 
arbetet ansåg som viktig. 
 
Även om personliga egenskaper kan ses som något subjektivt bedömt och därmed som en 
osäker faktor i bedömandet av tilltänkt rektors uppnåelse av behörighet, är det något som kan 
konstateras vara viktigt för respondenterna i den här undersökningen.   
 
 
6.4 Användning av begreppet 
En intressant reflektion kring intervjuerna är att flera respondenter uttalar en viss osäkerhet i 
sitt tolkande av begreppet. Även om ingen av respondenterna har givit intryck av att inte kunna 
ge en tolkning eller veta i vilket sammanhang begreppet används, har de ändå uttryckt en 
osäkerhet kring sin egen tolkning. Detta, anser jag tyder på att begreppets innebörd är mer 
komplext än vad man vid en första anblick kan få känslan utav. Det är först när man börjar 
fundera på sin egen tolkning som insikten av att tolkningen kan vara subjektiv inträder. Trots 
denna osäkerhet nämner flera respondenter att de använder och talar om begreppets innebörd i 
exempelvis rekryteringsprocesser, rektorsutbildningen eller vardagligt arbete i skolan. Denna 
kontrast finner jag intressant ur den aspekten att man uttalar en viss osäkerhet kring tolkningen 
av begreppet men kan ändå se att begreppets innebörd används i exempelvis skolan. Flera av 
respondenterna uttryckte en tanke om att börja använda begreppet pedagogisk insikt hädanefter 
då det är uppenbart att samtalet handlar om detta. En koppling i sammanhanget till Säljös 
(Säljö 2000) studie bör göras. Säljö talar om de svårigheter människan har att kommunicera ut 
en tolkning av ett begrepp, svårigheten handlar om att människan i tanken upplevt sig ha 
förståelse för begreppet men finner sedan svårigheter att få fram detta i tal. Min upplevelse är 
att i det här fallet handlar svårigheten om en ovana, respondenterna har inte tidigare tolkat detta 



 32

begrepp då man till viss del ser begreppets innebörd som en självklarhet. En innebörd som 
visar sig, när respondenterna börjar fundera på begreppet i samband med intervjun, inte vara 
fullt så enkel att tolka.  
 
Jag finner att det resonemang kring huruvida pedagogisk insikt är något unikt för yrket som 
rektor är värt att fördjupa sig i. En av respondenterna uttryckte att han/hon i sitt yrke som 
specialpedagog använt sig av sin pedagogiska insikt, en annan kunde se att den pedagogiska 
insikten varit till hjälp och utvecklats i arbete inom sjukvården. I intervjun talar en av 
respondenterna om rekrytering av militärer till rektorstjänster och menar då att även militärer 
uppnår en pedagogisk insikt i sitt arbete som militär men att denna insikt inte är densamma som 
behövs för arbete som rektor. Menar respondenten att den pedagogiska insikt som en rektor har 
endast kan uppnås genom utövning av rektorsyrket eller erfarenheter inom skolverksamhet? 
Frågeställningen är intressant, men inget som kan svaras på i det här arbetet. 
 
 
6.5 Problematik? 
Flera respondenter verkar kunna se både fördelar och nackdelar med den öppenhet och 
möjligheter för egen tolkning som begreppet skapar. Intressant är att diskussionen ofta hamnar 
gällande om kravet istället ska vara lärarutbildning, detta bör dock ses till bakgrund av att man 
innan 1991 hade detta som en rekommendation och därav ligger en sådan tolkning nära till 
hands. Diskussionen är inte unik för nutiden då behörighetskrav för rektorstjänst är något som 
historiskt sett har debatterats i alla tider. Även då har diskussionen i mångt och mycket handlat 
om administrativa eller pedagogiska kunskaper är att föredra. Min upplevelse av hur 
reflekterandet kring detta har presenterats i intervjuerna är att det handlar om att man står med 
en fot i varje värld i frågan och kan därmed se både fördelar och nackdelar. Det kan vara så att 
rikta kritik mot rekryterandet av människor med annan bakgrund än skola till viss del är tabu. 
Detsamma gäller då naturligtvis att rikta kritik mot lärare som rekryteras till rektorstjänster. 
Problematiken kan ligga i det synsätt Svedberg tar upp, rekrytering från den egna 
yrkeserfarenheten som något legimitetsgrundande vilket kan anses vara en nödvändighet för att 
man ska kunna presentera ett trovärdigt ledarskap (Svedberg 2000:30). Även en av 
respondenterna talade om detta resonemang där man inom specialistfunktioner där det krävs en 
specialkompetens som ger legitimitet förväntar sig att ledaren ska inneha detsamma.  
 
Även i den proposition till riksdagen (1990/91:18, 2009-05-20) som föreslår att begreppet 
pedagogisk insikt ska införas i Skollagen diskuteras hur lärarbehörighet kan kopplas till 
begreppet. Skribenten vill inte påstå att lärarutbildning eller lärarpraktik ska ses som den enda 
vägen till uppnåelse av pedagogisk insikt, men tilläger ändå att den bakgrunden troligen 
kommer bli den i flesta fall aktuella bland rektorer. 
 
 Konflikten i synen på en rektors bakgrund ligger i att man antingen resonerar så som Svedberg 
och respondenten beskriver eller att man resonerar mer likt det en annan av respondenterna 
talade om, insikten om att skolans verksamhet inte är mer unik än vilken annan verksamhet 
som helst. En annan av respondenterna menade att det arbetssätt och synsätt man har på en 
verksamhet inom, exempelvis, näringslivet, inte går att direkt applicera på skolans verksamhet. 
Man kan anta att sistnämnda respondent därmed antyder att skolan är till viss del unik, vilket 
då är raka motsatsen till den åsikt som presenteras ovan. En annan av respondenterna påpekar 
att det kan handla om ett slentriantänkande, när man föredrar att anställa lärare som rektorer. 
Ekholm m. fl. (Ekholm et al 2000) menar att den helt utan pedagogisk bakgrund inte heller är 
lämplig som rektor då denna inte kan utmana, utveckla eller ifrågasätta skolans pedagogiska 
arbete.  
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Dock verkar flera respondenter i den här undersökningen även kunna se vissa fördelar med 
rektorer med annan bakgrund. Respondenterna talar om att nya idéer kan presenteras, sådant 
som den med bakgrund i skolan kanske inte hade tänkt på. En av respondenterna talar om att 
det finns koder i skolan vilka man som rektor måste knäcka. Med bakgrund i skolan blir man 
lätt beroende av koderna och kan därmed inte konstruktivt kritisera dessa, medan någon med 
annan bakgrund, som kommer utifrån, har svårare för att knäcka koderna men om denna väl 
lyckas kan värdefull konstruktiv kritik ges. Denna tes får stöd i Skolverkets rapport (nr 160, 
1998) där flera av respondenterna har ett förflutet som verksamma inom förskola/skola. I 
rapporten framhävs att denna bakgrund kan bli ett problem då en del rektorer med bakgrund i 
förskolan kan sakna djupare kunskap om skolan. Ett problem för rektorer med denna bakgrund 
är att de har haft legitimitetssvårigheter i relation till lärare, vilket kan handla om att kollegor 
plötsligt förväntas få ett chef- och medarbetarförhållande eller att den med bakgrund i de lägre 
stadierna i verksamheten ska bli rektor och ledare över dem i högre stadier. Denna svårighet tar 
även Ekholm m. fl. (Ekholm et al 2000) upp och benämner ”inavel” inom verksamheten. I Cruz 
och Sundkvists undersökning efterfrågar den intervjuade skolrekryteraren dubbelkompetens. 
Med detta menades att rektorn borde ha erfarenhet både från skola och från näringsliv. 
Skolledarrekryteraren verkar ha presenterat den ultimata lösningen med tanke på ovanstående 
diskussion.  
 
Det vore en omöjlighet att föra diskussionen kring nackdelar och fördelar med rektorers olika 
bakgrund utan att ta hänsyn till att respondenternas egna bakgrunder och erfarenheter kan färga 
deras åsikt i frågan. Detta påpekas av Säljö (Säljö 2000) vara en viktig aspekt när vi presenterar 
andras tankar eftersom dessa är färgade av sociala och kulturella erfarenheter. Om då, vilket är 
fallet för flera respondenter i den här undersökningen, människan har en bakgrund i 
skolverksamheten är det denna erfarenhet som påverkar personens sätt att tänka och det är även 
i den basen personen utgår när denna exempelvis ska ta ställning till vilken bakgrund som är 
mest lämplig för en rektor.  
 
6.6 Behörighetskravet ur ett historiskt perspektiv 
Ur ett historiskt perspektiv kan man se införandet av begreppet pedagogisk insikt som 
banbrytande då den skapade en öppenhet för tolkning vilken inte tidigare funnits gällande de 
behörighetskrav som ställs på rektorer. Snarare har lagar och förordningar kring detta varit 
ganska snäva och konkreta. Exempel på konkreta behörighetskrav som har funnits för 
rektorstjänst är kunskaper i latin, kunskaper i ekonomi, tjänstetid som lektor och dokumenterad 
undervisningsskicklighet. En reflektion kring detta är att i och med användningen av ett öppet 
begrepp, likt pedagogisk insikt, verkar vissa kunskaper glömmas bort. Ett tydligt exempel på 
krav som förr uttalades men som nu i viss mån verkar glömmas bort är kunskaper i ekonomi. 
Dessa kunskaper är en förutsättning för att klara av yrket som rektor men har inte tagits upp i 
nämnvärt stor uträckning i vare sig tidigare undersökningar, tidigare forskning eller i 
undersökningen i det här arbetet. Jag menar därmed att, användningen av begreppet pedagogisk 
insikt, som kräver tolkning, gör att tolkarens eget värdesättande av kunskaper och liknande 
lyser igenom i stor utsträckning, därav en möjlighet att ingen uppmärksammar exempelvis 
kunskaper i ekonomi då detta inte ligger tolkaren nära tillhands, anses vara en självklarhet eller 
helt enkelt inte anses vara av större vikt.  
 
Även om tidigare Skollagar och förordningar inte har använt sig utav den språkliga öppenhet 
som begreppet pedagogisk insikt skapar bör här åberopas det förslag som framlades i 1960 års 
gymnasieutredning. Där föreslås att hänsyn skulle visas till ”insikt, praktisk erfarenhet och 
övriga egenskaper, skicklig och lämplig för tjänsten (SOU 1963:42). Detta förslag skapade 
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starka rektioner och genomfördes därför aldrig. Men jag anser mig se en slående likhet i hur 
behörighetskravet uttrycks i förslaget i jämförelse med hur det uttrycks idag. Må hända var inte 
samhället moget för en sådan formulering vid den tiden.  
 
En av respondenterna uttryckte att allt större vikt läggs vid blivande rektorers juridiska 
kunskaper och ledarkunskaper. Att rektorn bör inneha ett tydligt ledarskap presenterades redan 
under 1970-talet då SIA utredningen vände blickarna mot USA:s skolsystem och dess synsätt 
på rektorn som pedagogisk ledare. Enligt Brüde-Sundin (Brüde-Sundin 2007) har detta intresse 
sedan ökat och idag är forskning kring ledarskap inom skolverksamheten ett stort område. Vad 
denna förändring beror på är inget som har diskuterats i den här studien men däremot 
misstänker jag att detta har en viss koppling till användningen av begreppet pedagogisk insikt. 
Detta då begreppet öppnar upp för andra yrkeskategorier än dem från skolverksamheten till 
rektorstjänst, där inbegrips bland annat chefer med erfarenhet från näringsliver och militärer, 
båda yrkeskategorier där ett tydligt ledarskap har diskuterats och framhävts betydligt längre än 
inom skolverksamheten.  
 
En reflektion kring hur det ur ett historiskt perspektiv har sett ut gällande behörighetskraven för 
rektorer och hur det i framtiden kan komma att se ut anar jag att det format Skollagen idag har 
för behörighetskravet inte kommer att vara i den formen för evigt. En upplevelse är att det idag 
betonas tydlighet i rektorskapet och inom det som faller inom yrkets roll och åtaganden, vilket 
inte stämmer överrens med det sätt på vilket Skollagen uttalar behörighetskravet för yrket. Jag 
misstänker därmed att behovet av ett tydligare uttalat behörighetskrav kommer att öka.  
 
 
 
7. Sammanfattande diskussion 
I detta avsnitt förs en slutlig reflekterande diskussion om det här arbetet och dess resultat.  
 
Syftet med den här studien var att presentera tolkningar av begreppet pedagogisk insikt för att 
öka förståelsen av begreppets innebörd. Då begreppet visat sig vara komplext är det svårt, för 
att inte säga omöjligt, att på ett konkret och kortfattat sätt sammanfatta begreppet. Om denna 
komplexitet är till ondo eller godo för användningen av begreppet som behörighetskrav för 
rektorer finns heller inget enkelt svar på, vilket uppmärksammats i avsnittet Problematik. Sagt 
är att begreppet skapar en öppenhet i anställning av rektorer och lämnar rum för subjektiv 
tolkning.  
 
Även om begreppets komplexitet gör det svårt att sammanfatta finner jag vissa tydliga krav 
kopplade till begreppet pedagogisk insikt som både tidigare undersökningar, tidigare forskning 
och undersökningen genomförd i det här arbetet fått fram. Kraven handlar bland annat om att 
man som rektor ska ha en pedagogisk kompetens. Om denna kompetens föredras uppnås i 
utbildning eller av erfarenhet är något som tolkas olika. Ett annat krav handlar om ledarskap. 
Den pedagogiska insikten och Skollagens uttryck om att rektorn ska vara pedagogisk ledare för 
verksamheten verkar vara något som går hand i hand då ett tydligt ledarskap förordas. En syn 
på rektorn som chef är något som presenterats de senaste åren och däri ligger även kunskaper 
om hur man driver en organisation, det handlar om utveckling men även om att få 
verksamheten att fungera här och nu med de resurser som finns tillgodo. Utöver dessa krav 
finns ytterligare ett krav som går att urskilja relativ snabbt bland källorna och det handlar om 
medvetenhet. Pedagogisk insikt är en medvetenhet om allt som har med skolans verksamhet 
och rektorsrollen att göra. För att ytterligare förtydliga handlar det om en medveten 
medvetenhet, det vill säga att inneha ett metaperspektiv på sin egen medvetenhet.  
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Ett sätt att uppnå pedagogisk insikt, som uppmärksammas i både tidigare forskning och i det 
här arbetets undersökning, är genom arbete med människor. Det handlar om att införskaffa sig 
en människokunskap och förståelse för andra människor. Denna erfarenhet och kunskap är 
användbar ur aspekten att skolans verksamhet är till för människor och skolan är en instans där 
människokunskap därför är ovärderlig.  
 
Att begreppet pedagogisk insikt är komplext i den bemärkelse att det är svårt att tolka har 
redan diskuterats, men jag vill även uppmärksammar att begreppets komplexitet i mångt 
och mycket handlar om de föreställningar som finns kring hur en rektor bör vara eller vad 
denne bör kunna. Föreställningarna handlar om hur tolkaren subjektivt bedömer yrket 
rektor utifrån den erfarenhet tolkaren bär med sig. När begreppet pedagogisk insikt ska 
tolkas måste tolkaren sätta samman sina föreställningar och sin egen tolkning av 
begreppet, vilket inte alltid är enkelt och därmed kan en konflikt uppstå i tolkningen. Detta 
är något som jag har lagt märke till uppstod i flera av undersökningens intervjuer. 
Respondenternas tolkningar är delade dels av deras föreställningar av yrket och dels av 
deras egen tolkning av begreppet. Hur kan man då skapa en mer enhetlig tolkning av 
begreppet pedagogisk insikt? Jag tror att en av respondenterna i undersökningen i det här 
arbetet har svaret. Det handlar om att ”få ut insikten ut på banan”. Det vill säga att tala om 
pedagogisk insikt och använda begreppet. Just nu upplever jag att det finns en viss rädsla i 
att tolka begreppet då man inte vill trampa någon på tårna eller tolka fel. Det enda sättet att 
överkomma denna rädsla, och de svårigheter som finns i att tolka begreppet, är att skapa en 
öppen diskussion med syfte att öka förståelsen för begreppets innebörd och även för att ge 
begreppet legitimitet.     
 
Jag vill slutligen även lyfta fram det resonemang kring pedagogisk insikt som användbar 
och möjlig att uppnå även i andra yrken än rektorsyrket. Detta är ett resonemang som 
främst presenterats i det här arbetets empiriska undersökning. Det intressanta i detta är att 
med ett sådant synsätt finns olika pedagogiska insikter representerade i samhället och ett 
identifierande och närmare studerande av dessa skulle kunna öka förståelse för begreppets 
innebörd.  
 
 
8. Förslag på vidare forskning 
Under arbetets gång har jag tyckt mig kunnat märka en viss skillnad i rektorernas synsätt på sitt 
uppdrag beroende på deras bakgrund. Med bakgrund menar jag utbildning, yrkeserfarenhet och 
andra livserfarenheter som respondenterna anser har format dem. Då det sedan Skollagens 
ändring 1991 öppnat upp en möjlighet för dem utan tidigare erfarenhet av skolans verksamhet 
eller utbildning inom skolväsendet att söka rektorstjänst, har en ny aktör fått möjligheten att 
leda skolverksamheter, en aktör utan den så tydliga lärarbakgrund vilken tidigare 
rekommenderats. Det vore intressant att se en studie i huruvida det finns skillnader i hur dessa 
olika aktörer ser på sitt uppdrag, betonar sin roll och hur de faktiskt handlar i skolans 
verksamhet.  
 
Under intervjuerna framkom från en respondent en tanke kring att pedagogisk insikt uppnås 
inom även andra yrkeskategorier än rektor. Respondenten menade att även andra yrken har sin 
egen pedagogiska insikt att använda i verksamheten och att denna insikt inte är naturligt 
överförbar mellan verksamheter. Att i en studie undersöka detta närmare kan vara ett stort steg 
i tolkandet av begreppet pedagogisk insikt.  
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Till Dig, rektor och skolchef, som deltar i undersökningen 
 
Jag är student vid Högskolan i Halmstad och läser nu min sista termin på lärarutbildningen. 
Under den här terminen arbetar vi med vårt examensarbete. Mitt examensarbete handlar om 
begreppet Pedagogisk insikt, vilket beskrivs som ett behörighetskrav för anställning som rektor 
i Skollagen (1985:1100 Kap 2, § 2). I Skollagen finns också att läsa att denna pedagogiska 
insikt ska förvärvas genom utbildning och erfarenhet. Därför görs det i mitt arbete en koppling 
mellan just utbildning, erfarenhet och begreppet Pedagogisk insikt. Då en tidigare gjord C-
uppsats på ämnet även fann en koppling mellan begreppet och personliga egenskaper kommer 
jag även att ha med den tankegången i mitt arbete med uppsatsen. Syftet med uppsatsen är att 
skapa en större förståelse för hur begreppet Pedagogisk insikt kan tolkas.  
Som ett led i arbetet med att presentera tolkningar önskar jag genomföra intervjuer med ett 
antal rektorer och en skolchef om just deras tolkningar och erfarenheter av begreppet 
Pedagogisk insikt.  
 
Intervjun beräknas ta ca 30 minuter och kommer att spelas in med hjälp av en ljudupptagare, 
för att senare transkriberas. Vi kommer under intervjun att tala om begreppet pedagogisk insikt 
och tolkningar av begreppet kopplat till erfarenhet, personliga egenskaper och utbildning. Vi 
kommer även att tala om Din erfarenhet av begreppet från, exempelvis, rekryteringsprocesser 
eller i det nuvarande arbetet som rektor/skolchef. 
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga identitetsuppgifter 
kommer lämnas ut och när undersökningen är slutförd kommer identitetsuppgifterna att 
förstöras. I arbete med den här uppsatsen visas hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer där man behandlar individskyddskravet för den som deltar i forsknings- 
undersökningar. Individskyddskravet handlar bland annat om att man som deltagare i en 
undersökning bör informeras om att ens deltagande kan avbrytas ner helst man önskar och att 
personuppgifter bör behandlas konfidentiellt.   
 
Kontakta gärna mig om Du har frågor kring din medverkan i den här undersökningen eller 
andra frågor rörande min uppsats.  
Som tack för Din medverkan erbjuder jag Dig att få ta del av det färdiga resultatet av 
uppsatsen. 
 
Tack för Din medverkan!  
 
Smålandsstenar, maj 2009 
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Stud. Josefine Nilsson van Dijk   
Ansvarig för undersökningen 
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Intervjuguide – Inledande frågor: 
 
Kön: 
 
Nuvarande tjänst: 
 
Intervjuguide – intervju med rektorer 
Vad innebär begreppet pedagogisk insikt för dig, hur tolkar du begreppet? 
 
 
 
 
 
Din egen utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper vilka kan kopplas till begreppet?  
 
 
 
 
 
Andra utbildningar, erfarenheter eller personliga egenskaper vilka Du upplever vara vägar till 
att uppnå pedagogisk insikt.  
 
 
 
 
 
Har du mött begreppet pedagogisk insikt under din rekryteringsprocess? Vilken utbildning, 
erfarenhet, personliga egenskaper uttrycktes under din rekryteringsprocess?  
 
 
 
 
 
Har du mött begreppet pedagogisk insikt i det nuvarande arbetet som rektor. På vilket sätt har 
begreppet används i de situationerna? I vilka situationer finner du dig ha nytta av att du har 
uppnått pedagogisk insikt? 
 
 
 
 
 
Har du genomgått den statliga rektorsutbildningen? När? Möttes du av begreppet pedagogisk 
insikt under den utbildningen? (OBS! Begreppet tillkom i Skollagen 1991). 
 
 
 
 
Finns det en problematik kring att begreppet ställs som behörighetskrav för anställning som 
rektor? 
 



 

Intervjuguide – Inledande frågor: 
 
Kön:  
 
Nuvarande tjänst 
 
Intervjuguide – intervju med Skolchef 
 
Vad innebär begreppet Pedagogisk insikt för dig, hur tolkar du begreppet? 
 
 
 
 
 
Utbildningar, erfarenheter eller personliga egenskaper vilka Du upplever vara vägar till att 
uppnå pedagogisk insikt? Det vill säga, hur uppnår man pedagogisk insikt?  
 
 
 
 
 
 
På vilket sätt används begreppet i rekryteringsprocessen av rektorer? I annonser, under 
intervjuer etc. 
 
 
 
 
 
 
Har rekryteringsprocessen förändrats sedan 1991 då begreppet pedagogisk insikt tillkom i 
Skollagen? 
 
 
 
 
 
Kan pedagogisk insikt uppnås i den statliga rektorsutbildningen eller bör detta/ställs detta som 
krav att uppnås redan innan utbildningen genomförs? 
 
 
 
 
 
Finns det en problematik kring att begreppet ställs som behörighetskrav för anställning som 
rektor? 
 


