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Rektorscoaching på distans – en möjlighet till 

utveckling 
Under 2016 har rektorn vid Vallens skola, Annlousie Selin, erhållit coaching på distans av Jan 
Marklund, Insikten Utbildning & Konsult AB. Det har varit ett försöksprojekt i syfte att 
förbättra skolledningen vid enskilda skolenheter så att arbetsmiljön för medarbetarna blir 
bättre och att samtidigt elevernas resultat kan förbättras. 

Sammanfattande resultat och rekommendationer 

Distanscoaching har i detta fall varit framgångrikt. Arbetsmiljön på skolan har förbättrats och 
de problem som tidigare fanns har i allt väsentligt lösts. Skolledningen har blivit tydligare och 
mer träffsäker, och rektor har gått från missmod till framgång. Effektivare skolutvecklande 
rutiner och strategier har etablerats på skolan. Ledarskapet har stärkts på flera nivåer, i första 
hand hos rektor, men även i arbetslag och undervisning – vilket kommer tilluttryck i starkare 
självkänsla, ökade medvetenhet om processer och sin egen roll i dessa och ökat 
självförtroende. Det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats vad gäller analyser och 
analysmetoder, vilket leder till bättre återkopplingar till medarbetare. Rektor upplever att 
arbetstiden för henne själv och medarbetarna nu används effektivare, genom bättre 
prioriteringar, samt tydligare och mer långtgående fördelning av arbetsuppgifter. Mandaten 
och förväntningarna på medarbetarna har ökat, medarbetarnas kompetenser får större 
betydelse för såväl rektors bedömningar och i processerna. Samtidigt har ett mer 
utvecklingsinriktat ledarskap utvecklats och framgångsfaktorer för fortsatt arbete och 
utveckling har identifierats.  

Medarbetarnas bedömning av sin chef har förbättrats väsentligt i medarbetarenkäten och 
elevernas uppskattning av trygghet och lärmiljö har förbättrats i elevenkäten. Elevernas 
resultat på nationella prov och i betyg har ökat. 

Min rekommendation är därför att fortsätta samarbetet med Insikten Utbildning & Konsult 
AB. I första hand bör Annlouise fortsätta ytterligare en tid i en enklare form för att säkerställa 
att det goda resultatet blir bestående över tid. Ett preliminärt upplägg kan vara 2-3 träffar per 
termin för att implementera den målbild som har tagits fram, införa och arbeta med Digital 
framstegsjournal och att utveckla det kollegiala lärandet på skolan.  

Andra rektorer kan också tänkas kunna gå en i ett liknande stöd, om behov finns för att 
utveckla ledarskapet och verksamheten. Ett nära coachande arbete för att öka rektorers 
professionalitet har visats sig kunna vara en framgångsrikt i detta fall. Min bedömning är att 



 
 
 

det kräver en professionell och kreativ coach som helst är fristående från arbetsgivaren och 
lokalsamhället. Inriktningen behöver vara framåtsyftande, inte korrigerande, och inriktad på 
att verksamt ändra beteenden i syfte att nå bättre resultat för eleverna på skolan. ”Om du vill 
förändra något, så måste du ändra på något!” är en devis inom lösningsfokuserad coachning. I 
många fall handlar det om just beteenden. Genom att fokusera på att öka insikter, ge effektiva 
verktyg och identifiera framgångsfaktorer, istället för att leta efter fel och brister och försöka 
korrigera dem, nås betydligt bättre resultat. I detta försök har ett sådant lösningsfokuserat och 
salutogent förhållningssätt tillämpats med framgång. 

Bakgrund 

Rektorn vid Vallen skola hade för 1-2 år sedan en besvärlig situation på sin skola gällande en 
medarbetare och upplevde sitt arbete som alltmer tungt och hopplöst. Centralt placerad 
facklig företrädare beklagade sig över hur skolledningen på skolan fungerade och enskilda 
medarbetare var missnöjda – lokal facklig företrädare beklagade sig dock inte.  

Skolområdeschefen som några år tidigare hade rekryterat rektorn ansåg samtidigt att hon är 
synnerligen duglig och lämplig för uppdraget. Han hade dock noterat att rektorn inte sa så 
mycket på ledningsmöten och hade en del frånvaro. När fackliga företrädare dessutom 
klagade påbörjade skolområdeschefen ett arbete med att utöka stödet till rektor. Han fick 
kontakt med Jan Marklund som hade goda referenser ifrån bl.a. förre skoldirektören, och 
tillsammans utformade de under hösten 2015 en ett-årig distanscoaching för rektorn.  

Avsikten med projektet var också att finna en metod för vidareutveckling av rektorer efter 
avslutad rektorsutbildning och med några år till på nacken. Skolområdeschefens uppfattning 
var att det finns en risk för stagnation eller ”bakvatten”, eller att rektorn fastnar i besvärliga 
situationer utan att få det stöd till utveckling som då behövs. Många rektorer är ganska 
ensamma och det har varit svårt att hitta relevanta fortbildningar som verkligen leder till en 
bättre praktik och ledning. 

Skolområdeschefen presenterade förslaget för dåvarande HR-chef och skoldirektör, och de 
fann det tillräckligt intressant för att låta oss pröva det hela i ett års tid. Avtal slöts och arbetet 
kunde påbörjas. 

Metod 

Rektor erhåller 12 samtalsomgångar med coachen via Skype, en per månad under ett år. Varje 
samtalsomgång tar ca 3 timmar. Inför varje gång ges ett antal uppgifter som ska göras själv 
och på skolan, och efter varje gång görs skriftliga reflexioner om framgångar, utmaningar och 
resultat. Varje fredag morgon gjorde rektor en reflektion över den gångna veckan enligt givna 
frågeställningar.  

Utgångspunkter för samtalen är skolområdeschefens förväntningar på sin rektor. I detta 
ligger, förutom det egentliga rektorsuppdraget, även huvudmannens, förvaltningsledningens, 
ledningsgruppens och den enskilda skolans behov och krav. Dessa förväntningar skrivs i ett 
formulär och utvecklas i en gemensam diskussion vid ett första fysiskt möte där coachen, 



 
 
 

skolområdeschefen och rektorn träffas. Fysiska möten hålls även i halvtidsutvärdering och i 
en avslutande utvärdering. Varje sådant möte tar minst en halvdag i anspråk. 

Skolområdeschefen, i egenskap av närmaste chef, är alltså närvarande och bidrar på olika sätt 
till coachingen. Denne utvärderar, bidrar med synpunkter och är en självklar del i arbetet.  

Därtill har rektorn haft en särskild ”supporter” ( stödperson), en rektorskollega, som även han 
har utvärderat, bidragit med synpunkter och deltagit i både egna möte med rektor och 
gemensamma möten med coachen/skolområdeschefen och rektorn. Därmed har rektorn haft 
ett nära stöd som inte är chefen och inte är själva coachen. 

Devisen för Insikten Utbildning & Konsult är ”Vattna blommorna, inte ogräset”. Istället för 
att fokusera på det patogena, brister och misstag, gäller det att fokusera på det salutogena, 
möjligheter och framgångar. I en nära och intensiv coaching, med stora inslag av praktisk 
fortbildning i ledarskap, erhålls en för den enskilde rektorn anpassad och framåtriktad 
utveckling. Coaching sker i och nära själva arbetet och arbetssituationen, med utgångspunkt i 
de behov och utmaningar rektorn står inför. 

Genomförande 

Projektet påbörjade i januari 2016 och slutfördes 20/2 2017. Under projekttiden uppnåddes en 
stegrande och i hög grad tillfredsställande progression, vilket kan förklara varför det helt 
kunde genomföras enligt plan trots att ledningsorganisationen under året genomgick 
betydande förändringar med ny skolchef och avslutningsvis även nya verksamhetschefer i en 
ny områdesindelning. 

Inledningsvis, under ett per månaders tid senhösten 2015, gjorde undertecknad 
överenskommelser med berörd rektor och tilltänkt coach. I detta ingick främst omfattning och 
inriktning av coachingen. Kommunikationen mellan skolområdeschef och coach gjordes till 
stor del med FaceTime (som liknar Skype) i två 2-timmars sessioner där bägge kunde se den 
andre, visa diagram och annat. Därigenom prövades tekniken och klarlades ett antal frågor om 
coachingens innehåll, omfattning och inriktning. 

Projektet påbörjades med ett inledande halvdags fysiskt möte mellan rektorn, coachen och 
skolområdeschefen i januari 2016. Inför detta hade rektor och skolområdeschefen fyllt i ett 
ganska omfattande formulär som skapade ett underlag för coachen inför mötet. Avsikten var 
att klarlägga vilka förväntningar som finns på rektorn från arbetsgivaren sida och vilka 
förväntningar rektorn har av coachingen som sådan. Därmed fanns ett första underlag för 
mötet. Under mötet klarlades även en rad andra förutsättningar, coachen fick en god bild av 
skolans och rektors förutsättningar och miljöer, och den konkreta coachingen påbörjades i 
dialogform. Rektor fick litteratur och uppgifter att genomföra i det dagliga arbetet till nästa 
träff. 

De följande fyra månatliga träffarna hölls via Skype mellan coach och rektor. Varje session 
tog ett par timmar i anspråk. Varje tillfälle var väl föreberett genom mejl och uppgifter från 
förra mötet som följdes upp, utvecklades och ledde till nya uppgifter. Uppgifterna handlade 



 
 
 

konsekvent om att pröva och utveckla ledarskapsbeteenden i vardagen. Återkoppling till varje 
fjärrmöte gjordes också från skolområdeschefen på frågor som ställdes av coachen, liksom av 
en ”supporter” som kopplades på efter en månad. Denne stödperson är själv rektor på en 
grannskola, och i detta fall även själv utbildad ledarskapscoach. Det viktigaste för supportern 
är att visa intresse för kollegans utveckling, att bekräfta utveckling som sker. Coachen bistår 
med frågeställningar som supporter och rektor kan använda vid sina möten. Supporten varken 
behöver eller bör komma med svar/råd på utmaningar som dyker upp, utan mer agera som ett 
bollplank. 

Den sjätte träffen var fysisk och skedde i juni i Kovland. Förutom rektor, coach och 
skolområdeschef deltog även supportern.  Förutom de vanliga arbetsuppgifterna gjordes då en 
halvtidsutvärdering. Skolområdeschefen återkopplade till skolchefen om hur projektet 
framskrider. 

Under höstterminen 2016 gjordes ytterligare fem månatliga Skypemöten mellan rektor och 
coach, med i princip samma upplägg som tidigare. Vid ett av dessa möten deltog även 
skolområdeschefen - på Skype. 

Ett avslutande fysiskt möte hölls 20 januari 2017 där rektor, coach och skolområdeschef 
deltog. Då utvärderades även hela projektet och gjordes en preliminär grovplanering för en 
eventuell fortsättning. 

 

Resultat 

Resultaten vad gäller rektorn själv sammanfattar rektor så här: 

- Arbetet med målbilden har varit mycket nyttigt för mig själv och för den verksamhet 
jag ska leda; kräver mer arbete för att implementera och utveckla under närmaste året 

- Skaffat mig metodik för att värdera eget, medarbetares och skolans tillstånd, och kan i 
backspegeln se att jag själv gått från lågt självförtroende och tungarbetad vardag, till 
att vara en välutvecklad lärare som hanterar även svårare personalärenden och viktig 
personalutveckling 

- Har utvecklat kvalitetsarbetet på skolan med både bättre metodik, exempelvis 
skattningsverktyg och väl förankrad målbild hos varje medarbetare, och mer utvecklad 
analys 

- Har blivit klart bättre på att återkoppla och motivera medarbetare, formativ bedömning 
i praktiken 

- Använder min arbetstid effektivare och mer träffsäkert, dvs. prioriterar bättre, fördelar 
arbetsuppgifter bättre och får mer tid till strategiskt arbete 

- Har blivit tydligare och bättre strukturerad i ledningen av elevvårdsarbetet på skolan, 
där jag bland annat bättre använder och utvecklar specialpedagogers kompetenser 

- Fördelat fler uppgifter till mina medarbetare, dvs. givit dem ett större mandat och 
tydligare förväntningar 



 
 
 

- Resultatuppföljning där framgångsfaktorer mellan pedagog/elev kunde kopplas till 
chef/medarbetare 

- Ökad uppmärksamhet på hur egen kommunikation uppfattas och tolkas av andra, ökat 
säkerställande av att det som sägs uppfattas som avsett 

- Infört nya rutiner där framgångar och möjligheter återkopplas och betonas, exempelvis 
glad- och stolt-lappar till medarbetare 

- Infört rutiner för egen reflexion och utveckling i ett salutogent perspektiv 

Resultaten vad gäller rektors medarbetare sammanfattar rektor så här: 

- Har förmedlat skattnings/värderingsverktyg och metodik till medarbetarna som de i 
sin tur kan använda i salutogent förbättringsarbete och bli bättre ledare i sin tur, vilket 
i sig har bidragit till en bättre arbetsmiljö och bättre resultat på skolan 

- Diskussioner i elevhälsteamet om hur vi ska arbeta främjande (inte bara åtgärdande 
och förebyggande) 

- Beslut att avstå från erbjudanden som skapar onödig stress, och därigenom skapar 
lugn på arbetsplatsen 

- Medarbetarna har själva kommit fram till sina utvecklingsmål genom att de fått 
utvärdera och analysera föregående termins/tidsperiods insatser och resultat 

- Återkoppling kring målplanerna 
- Mycket av det som gäller för egen del ”smittar” medarbetarna på ett positivt sätt, även 

om det ibland kan upplevas som utmanande 

Resultaten vad gäller elever/föräldrar (kundperspektivet) sammanfattar rektor så här: 

- Utvecklad återkoppling till ”missnöjda” föräldrar 
- Tagit kontakt med rektor på mottagande skola i tidigt skede angående viktiga 

överlämnanden, vilket har skapat lugn och tillförsikt 
- Varit bättre på storsamlingar att återkoppla till positiva händelser på skolan 
- Öppnat en Facebooksida för att visa vår verksamhet 

Som skolområdeschef kan jag notera att jag numera möter en betydligt mer positiv, aktiv och 
energigivande medarbetare i ledningsgruppen. Klagomål från fackliga organisationer har 
upphört och den oro som har funnits har försvunnit. Samtidigt var skolan inte lågpresterande 
tidigare heller, och rektor på skolan var snarare känd som en av de mer ”framåt” och 
kompetenta, och att de motigheter hon mötte var mer eller mindre ”normala”.  

Jag kan också konstatera att coachen visat sig vara uppfinningsrik, kunnig och konsekvent i 
sin handledning. Han har ställt stora krav, varit mycket aktiv och verkligen drivit rektorn på 
ett systematiskt och för rektorn relevant sätt i sitt utvecklingsarbete. Rektorn har själv kunnat 
konstatera att coachingen har medför ett stort arbete för hennes del, och att hon har skaffat sig 
många nya eller kanske snarare fördjupade insikter om sig själv och ledarskapet på skolan.   

Jag kan även konstatera att min roll som skolområdeschef har utvecklats genom mitt aktiva 
och nödvändiga deltagande i projektet. Förutom tre fysiska träffar har jag även deltagit i ett 



 
 
 

antal Skypemöten (eller liknande) och bidragit med skriftliga reflexioner på de reflexioner 
rektor har gjort. 

Slutsatser 

Det salutogena och lösningsfokuserade (utvecklande) perspektivet framstår som ett betydligt 
bättre sätt att åstadkomma en bättre arbetsmiljö och bättre resultat, än det traditionella 
tillvägagångssättet där man snarare letar efter och åtgärdar brister. 

Det faktum att coachen är fristående från arbetsgivaren och den egna ledningsgruppen bidrar 
till ett professionellt förhållningssätt. Coachens kompetens, kreativitet och förmåga att möta 
den som ska handledas är viktig.  

Att coacha på distans genom möten på Skype (eller liknande) har fungerat väl, så bra att vi 
som deltagit upplever det som om vi är i samma rum. De tre fysiska mötena, inledningen, i 
halvtid och avslutningen, har bidragit till detta. Genom att arbeta på detta sätt får vi också 
bättre möjlighet att göra insatser som annars i praktiken skulle vara omöjliga på grund av 
resor och restid. Sannolikt är det också betydligt effektivare rent ekonomiskt att coacha på 
distans över Skype (eller liknande). 

 

 

Bergsåker 2017-03-10, 

 

 
Roy Resare, f.d. skolområdeschef 


