
!
Skolchefen - ledare av pedagogisk verksamhet 
Stephan Rapp, VD för Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping 
!!!!
Skolchefsbefattningen är inte juridiskt reglerad. Det innebär att det inte finns några legala 
regleringar vare sig det gäller anställning av eller uppdrag i en sådan tjänst. Därmed står det 
en uppdragsgivare fritt att besluta om att inrätta en sådan tjänst liksom vad den ska ha för 
innehåll.  !
Förskolan och skolan har en mängd uppdrag som regleras i olika styrdokument. Det 
gemensamma för dessa är att ska skapa så goda förutsättningar som möjligt för barn och 
elever att utvecklas och lära så mycket som möjligt. Ett viktigt ansvar för detta ligger på 
förskolans respektive skolans ledare och de har, till skillnad mot skolchefen, både reglerats i 
skollagen (2010: 800 kap 2) samt tilldelats uppdrag i olika styrdokument. Ett av de mest 
centrala uppdragen är att vara verksamhetens pedagogiska ledare vilket slås fast i läroplanerna 
(Lpfö (98/10, Lgr 11 samt i Lgy 11).   1

!
Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i för skolan 
har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Förskolechefen har ansvaret för förskolans 
kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för… (Lpfö 98). 

 Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det 
övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella må len. 
Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella 
målen och kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna 
ramar, ett särskilt ansvar för… (Lgr 11). 

Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av en 
rektor. Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i 
förhållande till de nationella målen. Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för 
lärarna och övrig personal i skolan har rektorn ansvar för skolans resultat och har, inom givna 
ramar, ett särskilt ansvar för att (Läroplan för gymnasieskolan). 

Av texterna framgår att förskolechefen och rektor har ansvar för förskolans kvalitet samt 
skolans resultat. Ytterst ligger dock den lokala förskolans och skolans kvalitetsansvar och 
resultatansvar på huvudmannen (2010:800 kap 2 § 8).   2

 Förskollärare och lärare har inte samma tydliga skrivningar men utövar pedagogiskt ledarskap i relation till 1

barn och elever (jmf exempelvis Lpfö 98/10 och Lgr 11).  

 Om en förskolechef eller rektor inte uppfyller ställda lagkrav är det huvudmannens ansvar, som arbetsgivare, 2

att ta sitt ansvar. Ytterst kan det innebära att en förskolechef eller rektor inte får ha kvar sin anställning. 



Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i 
denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för 
utbildningen som kan finnas i andra författningar. !

Huvudmannen kommer i sin tur att lägga ”ansvar på” sin tjänsteman, skolchefen. 
Sammanfattningsvis kan sägas att skolchefen i juridisk mening inte är ansvarig för varje 
förskolas respektive skolas pedagogiska ledarskap. Däremot får skolchefen ofta uppgift att på 
en övergripande kommunal nivå vara ledare av den pedagogiska verksamheten. Det innefattar 
bl.a. att leda de legalt utpekade pedagogiska ledarna vilket indirekt medför att skolchefen – 
inför sin politiska styrelse – ges ansvar för förskolans kvalitet och skolans resultat.   3

Det finns ännu inte mycket forskning om skolchefen som ledare av pedagogisk verksamhet. I 
en studie (Rapp 2011) pekar resultaten mot att den politiska styrelsen ofta ställer tydliga krav 
på skolchefen att bedriva verksamheten inom tilldelade ekonomiska ramar. Studien pekar 
också på att skolchefen har goda möjligheter att påverka politikens prioriteringar samt att 
skolchefen inte har stora förväntningar på sig att påverka elevernas resultat.  

Oavsett denna studies resultat bör skolchefens uppdrag, för att huvudmannen ska uppfylla 
skolförfattningarnas krav, vara att prioritera den pedagogiska verksamheten. Det innefattar 
bl.a. förskolans kvalitet och skolans resultat. Ett sådant förhållningssätt kräver att skolchefen 
aktivt arbetar med de underställda skolledarna vad gäller det pedagogiska ledarskapet. Hur 
detta kan utformas berörs närmare, bl.a. under rubriken ”Skolchefen och den inre 
organisationen”.   
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 Mot denna bakgrund kan skolchefen ställa ett antal frågor 3

A. Vad ingår i mitt ledarskap av den pedagogiska verksamheten?  

B. Vilka förväntningar har styrelsen på mig avseende att vara ledare för den pedagogiska verksamheten?  

C. Hur presenterar och redovisar jag mitt arbete som ledare av den pedagogiska verksamheten?  


