
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institutionen för 
pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier 
Examensarbete inom 
Masterprogrammet i 
pedagogiskt ledarskap, 
30 hp 

”Om  inte  rektor  är  engagerad  och  
driver  så  blir  det  inget”  
En  intervjustudie  om  rektorers  ledarskap  i  en  
statligt  styrd  skolutvecklingsinsats    

Birgitta  Thorander  

Examinator: Katina Thelin 
Handledare: Anders Arnqvist 



	   2	  

Sammanfattning 
	  
Komplexiteten i rektors ledarskap i Sverige 2017 kräver omfattande kunskaper och 
däribland förmågan att leda skolutvecklingsinsatser. Historiskt sett har rektors roll varit 
mer av en symbol för bildning och en förvaltare av institutionen skola. Under 1900-
talets senare decennier decentraliserades styrningen av skolan. Genom mål- och 
resultatstyrning och ”New Public” Management skulle enskilda rektorer skapa 
konkurrenskraftiga skolor med en ständigt ökad måluppfyllelse. Elevernas resultat i 
internationella och nationella undersökningar försämrades dock och under 2000 - talet 
påbörjades flertalet statliga insatser för att bryta den negativa trenden. En mängd statliga 
reformer och projekt iscensattes tillsammans med nya läroplaner och ett nytt 
betygsystem. Rektor fick mot bakgrund av detta i uppdrag att leda statligt styrda 
skolutvecklingsinsatser och implementeringen av nya arbetssätt lokalt. Samtidigt 
förväntade sig också den lokala huvudmannen vissa förändringar och en ökad 
måluppfyllelse vilket resulterade i en stor mängd skolutvecklingsprojekt. Syftet med 
den här studien är att bidra med kunskap om rektors ledarskap av statligt styrda 
skolutvecklingsinsatser genom exemplet Läslyftet. Med ett fenomenografiskt perspektiv 
har en grupp rektorer som erfarit ledarskapet i Läslyftet intervjuats. Genom 
ljudinspelningar och transkriberingar har data från intervjuerna samlats in. En analys 
genomfördes sedan med stöd från Targama och Sandbergs förståelseperspektiv. 
Analysen resulterade i tre ledarskapskategorier som ger en bild av rektorers 
uppfattningar av ledarskapet i Läslyftet. Uppfattningarna om ledarskapet beskrivs som 
omhändertagande, uppdragsinriktat och utvecklingsinriktat. Samtliga aspekter förekom i 
olika grad hos de intervjuade rektorerna. Resultatet ger en bild av ledarskapet i en 
statligt styrd skolutvecklingsinsats.  
 
Nyckelord: ledarskap, rektor statligt styrd skolutvecklingsinsats, Läslyftet, 
omhändertagande, uppdragsinriktat, utvecklingsinriktat  
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1.   Inledning 
	  
”Om inte rektor är engagerad och driver så blir det inget” förklarade en rektor under 
intervjun angående ledarskapet i Läslyftet. Såväl forskare som myndigheter och 
huvudmän instämmer i den beskrivningen. I olika sammanhang framhålls vikten av 
rektors ledarskap i relation till implementeringen av nya utbildningsreformer och 
skolutvecklingssatsningar. Även Skollagen (SFS, 2010:800) tillskriver rektor ett ökat 
ansvar för skolverksamheten vilken under de senaste decennierna inneburit ständiga 
förändringsprocesser. På olika nivåer i styrkedjan har en mängd utvecklingsbehov 
identifierats. Skolverket via kommunpolitiker och lokala huvudmän driver därför en 
mängd insatser som syftar till omfattande skolutveckling. På skolnivå är det rektor som 
ansvarar för implementering och genomförande. 
 

Sviktande resultat i internationella undersökningar, samhällsförändringar och nya 
vetenskapliga rön är några exempel på skäl som legat till grund för ett ökat intresse för 
skolutveckling. Decentralisering, införande av det fria skolvalet och en ny skollag utgör 
ytterligare några exempel. Reformer och fortbildningsinsatser ”regnar” ner över 
rektorer, lärare och elever. Skolan utgör en viktig del av samhällsekonomin och 
medborgarnas vardag vilket innebär att många intressenter önskar få inflytande över 
skolutvecklingen. 
 

Statliga satsningar i kombination med utvecklingsprojekt initierade av 
skolhuvudmannen och implementering av nya kursplaner samt införandet av nya 
datasystem etc. utgör några exempel på skolutvecklingsområden. Under de senaste åren 
har regeringen via Skolverket dessutom initierat en ny typ av statligt styrda 
skolutvecklingsinsatser inom olika områden till exempel Matematik, NO/Teknik, 
Läsning och Skrivning samt Specialpedagogik. Insatserna ses som ett sätt att lyfta nivån 
i skolan och benämns därför till exempel Matematiklyftet och Läslyftet. 
 

Skolverket förväntar sig att skolhuvudmannen tillsammans med rektor ansvarar för de 
statliga utvecklingsinsatserna. Rektors ledarskap ska i den här kontexten leda till att ny 
kunskap implementeras och förändringen förväntas leda till skolutveckling. Slutmålet är 
ständigt förbättrade resultat. Uppdragen kommer från regeringen via Skolverket till 
huvudmannen, för att slutligen nå den enskilda skolan. Rektor förväntas genomföra 
statliga satsningar som till exempel Läslyftet samtidigt som andra önskemål om 
skolutveckling förs fram även från andra nivåer i styrkedjan. Målsättningen är samtidigt 
att utvecklingen ska bli långsiktig och hållbar. 
 

Förväntningarna på rektors ledarskap i relation till statliga skolutvecklingsreformer och 
projekt uttrycks tydligt i olika sammanhang. Rektorernas uppfattningar om ledarskapet i 
det här sammanhanget blir därmed av intresse vilket lett till den här studien. 
 
 
 
 
 
 



	   6	  

2. Bakgrund 

2.1 Rektors ledarskap i skolan ur ett historiskt perspektiv 
	  
Rektors ledarskap i skolan har förändrats i ett historiskt perspektiv. Initialt 
representerade rektor en auktoritet som symboliserade kunskap och bildning. I 
gymnasieskolan var rektor en disputerad akademiker i statlig tjänst. I den kommunala 
folkskolan däremot hade ledaren benämningen överlärare. Oavsett titel eller bakgrund 
uppfattades rektorn och överläraren som extra skickliga lärare (Ekholm, 2013, 2016; 
Svedberg, 2016). Ett ledarskap för förändring var dock aktuellt redan 1948, då 
efterkrigstidens Skolkommission lade fram ett förslag till förändringar inom 
skolväsendet. Målet var då att skapa en folkets skola som byggde på demokratiska 
principer vilket förutsatte att rektor hade ett stort handlingsutrymme (Svedberg, 2016). 
 
Skolväsendet var, fram till införandet av den s.k. enhetsskolan 1962 organiserat i ett 
parallellskolesystem med olika studiespår. Målet var antingen en akademisk utbildning 
eller en yrkesutbildning. Rektors arbetsuppgifter bestod till viss del av bl.a. 
undervisning vilket minskade successivt i takt med den ökade mängden administrativa 
uppgifter under 1960-talet. Tjänsten biträdande rektor infördes då för att underlätta 
arbetsbördan (Johansson, 2015; Svedberg, 2016). I samband med etableringen av den 
enhetliga grund- och gymnasieskolan fick rektor en tydligare chefsroll. Svårigheter 
uppstod dock ibland när rektorer med olika bakgrund skulle leda en skola för alla elever 
(Jarl, Blossing, & Andersson, 2017). Detta ledde till att regeringen tillsatte en statlig 
utredning, ”Utredningen om skolans inre arbete (SIA)” där syftet var att finna lösningar 
på de problem med disciplin och ordning som uppstått vid bildandet av enhetsskolan 
(Jarl, Blossing, & Andersson, 2017). Den statliga styrningen innefattade vid den här 
tiden en tydlig reglering av skolväsendet. Skolan var under den här perioden en statlig 
institution (Ekholm, 2013, 2016). Styrningen av skolan ägde rum genom bl.a. en 
detaljstyrd läroplan och en ekonomisk fördelning som huvudsakligen baserades på 
antalet elever. Enligt Johansson (2015) inleddes under 60-talet en decentralisering av 
skolans styrning vilket SIA-utredningen förordat. Förskjutningen från en statlig styrning 
med ett tydligt regelverk mot en allt mer lokal styrning pågick under de kommande 
decennierna (Johansson, 2015). 
 

2.2 Styrningen av skolan decentraliseras 
 
Lokala skolhuvudmän och rektorer fick gradvis ökade möjligheter att påverka 
utvecklingen på de enskilda skolorna. Under 80-talet inleddes en omfattande översyn av 
skolväsendet med anledning av de ökade kraven på decentralisering. En anledning var 
att man förväntade sig att lokal styrning i högre grad skulle lösa problemen som 
enhetsskolans införande inneburit (Jarl, Blossing, & Andersson, 2017). I början av 90-
talet kommunaliserades skolan och kommunernas ansvar för skolverksamheten ökade. 
Den uttalade regelstyrningen ersattes av målstyrning (Jarl, m.fl. 2017). Sverige 
påverkades under den perioden av en ekonomisk kris som resulterade i minskade 
skatteintäkter. Kraven på rektor blev i samband med detta mer rationella (Svedberg, 
2016). 
 
 
 



	   7	  

Skolans organisation skulle därefter utvecklas mot mer marknadsmässiga principer, ett 
synsätt som benämns New public Management, där ledarskapet kan liknas vid det som 
bedrivs på ett företag. Finansieringen av elevernas utbildning individualiserades genom 
införandet av den s.k. skolpengen. Varje elev tilldelades därmed en summa pengar som 
tillkom elevens skola. Senare infördes också det fria skolvalet (Löwstedt, 2015; 
Johansson, 2015). Skolorganisationen decentraliseras och på skolnivå förväntades en 
förbättrad måluppfyllelse. Möjligheten för rektor och lärare att påverka utvecklingen på 
den egna skolan ansågs ha en positiv effekt på skolutvecklingen. 
 
Rektor blev därmed chef inom en kommunal verksamhet eller på en friskola och rektors 
överodnade blev kommunpolitiker eller friskolehuvudmän. Omorganisationen som 
genomfördes innebar att rektorer som tidigare ansvarat för flera skolor i det här skedet 
skulle fokusera på en enskild skola där rektor fick mandat att besluta kring utbildningen 
lokalt. Ledarskapet omfattade utöver elevernas skolutbildning även skolbarnsomsorg 
och förskoleklass. Samordningen av verksamheterna  förväntades resultera i minskade 
kostnader. Vissa delar av styrningen var fortsatt statliga som till exempel läroplaner och 
skollagstiftning (Johansson, 2015). Berg beskriver det utrymme där rektor kan påverka 
som det ”moraliska frirummet” (Berg, 2011: 28). Det ökade lokala ansvaret för skolan 
fick som konsekvens att det ”moraliska frirummet” där rektor styrde utvidgades. 
 
Kunskapen som skulle behandlas i klassrummet var under 90-talet dock enbart den 
eskilda lärarens ansvar något som Berg (2011) beskriver som det ”tysta kontraktet”. I 
praktiken innebar det en arbetsfördelning mellan rektor och lärare där undervisningen i 
klassrummet var lärarens ansvar. Under tiden ägnade sig rektor åt den övergripande 
organisationen som utgjorde en förutsättning för lärarnas arbete. Rektors ledarskap 
innebar under det här skedet uppdraget att skapa lokala arbetsplaner samt att leda 
arbetet med förankring av skolans lokala mål i personalgruppen. I och med införande av 
det fria skolvalet ingick även marknadsföring av den egna skolan i ledarskapet 
(Johansson, 2015). Statens ansvar för skolväsendet hade decentraliserades men utöver 
lagstiftning och läroplaner försökte man inspirera och uppmana till skolutveckling 
genom Myndigheten för Skolutveckling som inrättades 2002. 
 
 

2.3 Ökad statlig styrning 
 
Redan 2008 intensifierades dock den statliga intentionen att påverka skolväsendet 
centralt genom att regerningen tilldelade Skolverket det samlade ansvaret för 
skolutveckling nationellt. Myndigheten för skolutveckling lades därmed ner. Därefter 
inrättades en ny tillsynsmyndighet, Skolinspektionen, som fick ansvaret för tillsyn och 
granskning  av samtliga skolors måluppfyllelse nationellt (Skolinspektionen, 2014). 
Tolkningen av läroplanen och övriga styrdokument samt säkerställandet av ett korrekt 
genomförandet skulle kontrolleras i samband med inspektionerna. På elevnivå utökades 
antalet nationella prov som ett led i kontrollen av skolornas måluppfyllelse (Jarl, 
Blossing & Andersson, 2017). Två år efter inrättandet av Skolinspektionen beslutade 
Riksdagen om en ny Skollag (SFS 2010:800). Lagen hade ett tydligt kunskapsfokus och 
rektors ansvar i relation till såväl elevers som lärares lärande förtydligades. Nya 
läroplaner i kombination med ett nytt betygssystem infördes 2011 (Skolverket, 
Betygsättning, 2017) vilket förväntades leda till en ökad en kunskapsnivå nationellt.  
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2.4 Sjunkande elevresultat leder till krav på skolutveckling 
 
Olika internationella och nationella undersökningar visade på sjunkande resultat för 
svenska elever i internationella studier. I PISA1 2009 (OECD, 2010) bedömdes svenska 
elevers läs- och skrivförmåga ligga på en medelnivå och tre år senare (OECD, 2013) vid 
nästa PISA – undersökning, hade den sjunkit under det europeiska genomsnittet. Även 
andra studier så som PIRLS2 påvisade liknande resultat. Nationella resultat med antalet 
elever som minst uppnått betygsnivån godkänd i ämnena matematik, svenska och 
engelska följde den tidigare nämnda negativa trenden (Skolverket, SIRIS, 2016)3. 
Statliga skolutvecklingsprojekt i form av kunskapslyft för lärare som skulle leda till en 
ökad undervisningskvalitet initierades därmed för att förbättra resultaten (Skolverket, 
skolverket.se, lärportalen.se). 
 
Rektors ledarskap innebar genom decentraliseringen under 90-talet och den nya 
skollagen tjugo år senare ett ökat ansvar för hela skolans verksamhet och samtliga 
utvecklingsprojekt. Olika insatser i statlig regi eller på huvudmannanivå initierades för 
att skapa en ständigt pågående skolutveckling och ständiga förbättringar av elevernas 
resultat. Skolverkets allmänna råd inom olika områden gav också indikationer på 
önskade prioriteringar. Det ”moraliska frirummet” (Berg, 2011) där rektors kunde leda 
sin skola lokalt minskade och implementering av olika statliga reformer och projekt 
kom att utgöra en större del av rektors ledarskap. Genom den nya skollagen (SNS: 
2010:800) kom rektors ledning att omfatta bl.a. förändringar av läroplaner, införandet 
av ett nytt betygsystem, nya karriärmöjligheter för lärare, satsningar på mottagande och 
undervisning av nyanlända elever, digitalisering, värdegrundsarbete, samarbete mellan 
skola och arbetsliv, elevhälsa, skolbarnsomsorg, lärarlyft, systematiskt kvalitetsarbete 
och styrning. 
 
Begränsningen av rektors utrymme eller ”moraliska frirum” (Berg, 2011) fortsatte 
genom krav från stat och huvudman som försåg skolan med förändringsområden och 
insatser som skulle implementeras och ledas långsiktigt mot en ökad måluppfyllelse. 
Intentionen att decentralisera styrningen av skolan möter idag en re-centralisering där 
staten ger råd, granskar och styr ekonomiska resurser mot sina mål (Jarl & Nihlfors, 
2016). Samtliga nivåer i styrsystemet hänvisar till rektors ledarskap som avgörande för 
implementering och genomförande av ovan nämnda utvecklingsinsatser. Rektorer i 
Sverige befinner sig i dagsläget i ett korstryck mellan olika intressenter. Överordnade i 
stat och kommun agerar utifrån sina syften samtidigt som elevers och föräldrars 
påverkan på skolan har betydelse (Berg, 2011). Statliga projekt initieras samtidigt som 
huvudmannen driver egna utvecklingsinsatser och slutligen förväntas rektor genomföra 
och driva samtliga förändringsprocesser på skolnivå. 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Programme	  for	  International	  Students	  Assessment	  	  
2	  Progress	  in	  International	  Reading	  Literacy	  Study	  
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Uppfattningen om behovet av ytterligare förändringar i skolan med anledning av de 
sviktande elevresultaten i internationella och nationella studier (se ovan) ledde 2015 till 
inrättandet av ytterligare en skolkommission (SOU 2017:35). I april 2017 kom 
slutbetänkandet där man kräver ytterligare förändringar utöver det stora antalet 
pågående projekt. Kommissionen hävdar dock vikten av att värna om rektorer och 
lärares arbetstid och arbetsvillkor. Förutsättningarna för att rektorer ska ha möjlighet att 
leda ovan nämnda förändringsprocesser blir i det här sammanhanget intressant. Kraven 
på rektors ledarskap har stärkts i förhållande till såväl lärande som implementering av 
statliga skolutvecklingsinsatser samtidigt som andra arbetsuppgifter kvarstår. Stat och 
huvudman kräver ett ledarskap som bör resultera i kontinuerliga förändringar. Det ska 
dessutom generera en ständigt ökande måluppfyllelse vilket inom skolväsendet innebär 
att eleverna lär sig mer. 
 

2.5 Rektors ledarskap av statligt styrd skolutveckling genom lärarfortbildning 
 
Skolverket fick 2009 ett regeringsuppdrag att utifrån elevernas kunskapsresultat initiera 
utvecklingssatsningar inom de prioriterade ämnena Matematik, Naturvetenskap och 
Teknik. Senare tillfördes även förmågan att läsa och skriva till de prioriterade 
områdena. Skolverket initierade för detta ändamål så kallade ”kunskapslyft” vilka 
syftade till skolutveckling genom lärares kunskapsutveckling som förväntades leda till 
förbättrade studieresultat för eleverna. Fortbildning för lärare skulle i den här kontexten 
ske genom lärares formella och kollektiva lärande. 
 
En ny fortbildningsmodell utvecklades av Skolverket inför genomförandet av 
kunskapslyften. Modellen hade sitt ursprung i Johannes Åmans rapport ”Att lära av de 
bästa” (Åhman, 2011:8) i vilken man genom en historisk tillbakablick på de senaste 
decenniernas skolutveckling och forskning konstaterade att fokus borde vara 
lärarprofessionens didaktiska kunskapsutveckling. Bästa sättet att lyckas med detta var 
enligt ovan nämnda rapport det kollegiala samarbetet som form för 
kunskapsinhämtning. Modellen användes först i den statliga satsningen Matematiklyftet 
för att senare utgöra en gemensam modell för Skolverkets olika insatser på Lärportalen 
(Läs- och skrivportalen, 2014). 
 
Dessutom förordade internationella forskare lärares kollektiva lärande. Bland dem fanns 
Helen Timperley (2012) som studerat skolutvecklingen på Nya Zeeland och det brittiska 
institutet EPPI:s översiktsstudie. Tillsammans utgjorde de ett vetenskapligt stöd för 
valet av fortbildningsmodellen (Skolverket, 2013). Stöd i forskningen för att utveckla 
undervisningen fanns också i John Hatties metastudie (2012) där lärarens förmåga att 
undervisa visade sig vara en av de enskilt viktigaste faktorerna som påverkade elevernas 
resultat. Andra internationella aktörer så som OECD4 hävdade också vikten av ett 
lärande ledarskap (Learning Leadership). Ledarskap innebar i det här sammanhanget en 
interaktion mellan olika parter inom utbildningsväsendet där själva lärandet utgör 
kärnverksamheten (OECD, 2013). 
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Fortbildningsmodellen som används på Skolverkets lärportal har en tydlig form som 
skapats med utgångspunkt från tidigare nämnda nationella och internationella studier. 
Huvudmän kan dessutom söka statliga medel för att genomföra insaterna. Ansökan 
kräver att huvudmannen och rektor genomför insatsen enligt Skolverkets bestämmelser 
vilket redovisas enligt reglerna för statsbidrag (Läs- och skrivportalen, 2014). 
 
Skolutvecklingsinsatserna på Skolverkets Lärportal (Läs- och skrivportalen, 2014) har 
ett fast innehåll och en given form för genomförandet. Däremot kan en skola som vill  
genomföra insatsen välja att göra det med eller utan statsbidrag. Valet att söka 
statsbidrag begränsar ytterligare möjligheten att påverka genomförandet eftersom 
Skolverket kräver en viss tidsintervall och en viss gruppstorlek vid 
utbildningstillfällena. Statsbidraget möjliggör tid för handledning av 
utbildningsgrupperna samt en handledarutbildning som organiseras av Skolverket till 
stöd för genomförandet av t.ex. Läslyftet (se bilaga 1). Statliga medel till olika projekt 
varierar då Skolverket på det sättet kan påverka valet av insatser. 
 
Implementeringen av statligt styrda reformer och skolutvecklingsprojekt i form av bl.a. 
olika ”lyft” i kombination huvudmannens förväntningar utgör en betydande del av 
rektors ledarskap idag. Rektors uppfattning om ledarskapet inom ramen för de statligt 
styrda projekten vilka förväntas leda till skolutveckling blir därmed av intresse.  
 

 2.6 Begrepp som kommer att användas i studien 
	  
Rektors ledarskap: avser i den här texten den påverkan som rektor har på skolans 
verksamhetsutveckling och medarbetarnas lärande i relation till undervisningen. En del 
forskare använder begreppet pedagogiskt ledarskap (Svedberg, 2016; Ärlestig & 
Törnsen, 2014) men då begreppets definierats på olika sätt i olika studier skulle det 
kunna innebära en otydlighet. 
 
Medarbetare/lärare: På en skola finns olika yrkeskategorier som är medarbetare i 
relation till rektor. I den här texten avses endast rektors ledarskap i relation till lärarna 
vilket innebär att begreppen medarbetare och lärare syftar på samma grupp. Båda 
begreppen används för att skapa en språklig variation men också för att tydliggöra 
relationen mellan rektor och lärare i vissa delar av texten. 
 
Formellt och Kollektivt lärande: I texten används begreppet lärares kollektiva lärande. 
Begreppet kollegialt lärande som också finns i referenser i texten beskrivs på oliks sätt i 
litteraturen vilket skulle kunna leda till viss oklarhet. Med kollektivt lärande avses här 
det lärande som sker i grupp till skillnad från individuella kurser och utbildningar. Även 
kollegialt lärande ryms i den här definitionen. Formellt lärande innebär att det är 
bestämt vad som ska läras in till skillnad från det informella lärandet som sker 
oorganiserat. 
 
Fortbildning, kompetensutveckling och professionsutveckling: I texten förekommer 
samtliga benämningar av lärares vidareutbildning. Den utbildning som genomförs i 
Läslyftet har som målsättning en förändrad fortbildningskultur vilket innefattar ett 
kollektivt lärande som leder till fortbildning, kompetensutveckling eller 
professionsutveckling beroende på innehållet.  
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3. Syfte och frågeställningar 
	  
Rektor förväntas leda implementering och genomförande av olika statliga 
skolutvecklingssatsningar som Skolverket initierat. Utbildningarna på Skolverkets 
lärportal förväntas leda till en ökad didaktisk kunskap, vilket i sin tur förväntas leda till 
skolutveckling, i betydelsen kvalitativt förbättrad undervisning och ökad måluppfyllelse 
för eleverna. 
 
 
Syftet med den här uppsatsen är att bidra med kunskap om rektorers uppfattningar om 
ledarskapet i statligt styrda skolutvecklingsinsatser. 
 
Undersökningen kommer att utgå från följande frågor: 
  
Hur uppfattas ledarskapet i statligt styrda skolutvecklingsinsatser av rektorer? 
 
Vilka konkreta handlingar ingår i rektorers ledarskap i statligt styrda 
skolutvecklingsinsatser? 
 
 
Undersökningen genomförs med Läslyftet som empiriskt exempel. 
 
 
 
 
 
 

4. Forskningsöversikt 

4.1 Introduktion- tillvägagångssätt vid litteraturgenomgången 
 
Inledningsvis gjordes en bred sökning utifrån redan bekant litteratur i ämnet, referenser 
i litteraturen, samt vetenskapliga artiklar via universitetsbiblioteket. Avsikten var att ta 
del av tidigare forskning inom kunskapsfälten rektors ledarskap och skolutveckling. 
Sökningen inleddes med forskning från Nya Zeeland då bl.a. Helen Timperleys 
forskning fått stor betydelse för Skolverkets framtagande av den fortbildningsmodell 
som används i Läslyftet (se bilaga 1). Utifrån den litteraturen ledde referenslistan vidare 
till andra internationella forskare och slutligen studerades även stora delar av 
forskningen i Sverige. Forskningsöversikten är inte fullständig eftersom fältet är mycket 
omfattande men tanken är att kunna ge en tydlig bild av den kunskap som finns.  
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4.2 Skolutveckling övergripande indelning 
 
Forskningen inom fältet skolutveckling kan delas in i två traditioner som haft olika 
ansatser och olika fokus enligt Jarl m.fl. (2017). Dels talar man om 
skoleffektivitetsforskning eller på engelska ” School Effectiveness Research (SER) ” 
och dels om skolförbättringsforskning ” School Improvement research (SIR)”. 
Skoleffektivitetsforskningen söker, genom stora mängder statistiska data, förklara vilka 
faktorer som påverkar elevernas resultat i rätt riktning. John Hatties (Hattie, 2012) 
metastudie är ett exempel på den här typen av forskning. Skolförbättringsforskningen 
däremot undersöker mer kvalitativt de inre processerna på en skola och vad som gynnar 
den utvecklingen (Jarl m.fl, 2017). Forskningsöversikten som följer bygger 
företrädesvis på skolförbättringsforskning eftersom den skolutveckling som Läslyftet 
(Skolverket, 2015) förväntas leda till utgör kvalitativa förändringar i relation till 
undervisningen på den enskilda skolan. 
  

4.3 Rektors ledarskap och skolutveckling 
	  
Aktuell forskning beskriver ledarskapet i relation till medarbetarna och på vilket sätt 
ledaren väljer att påverka. I skolledarskapsforskning talar man om olika ledarskapsstilar 
beroende på detta. En ledare som påverkar genom sina relationer med medarbetarna 
utövar ett transformativt ledarskap. En ledare som påverkar genom belöning och 
eventuella tillrättavisningar leder transaktionellt (Robertson & Timperley, 2012; 
Robinson, 2015; Wallo & Ellström, 2016). Robertson & Timperley har dock kommit 
fram till att den transformativa ledarstilen haft en positiv inverkan på lärarna men att 
elevernas resultat inte har påverkats i samma utsträckning (Timperley, 2012). En stil 
som uppmärksammats speciellt i skolkontexten, i relation till elevernas utveckling, är 
den undervisningsnära ledarstilen (”instructional leadership”). Den undervisningsnära 
stilen har valts av rektorer på skolor som inte uppnått förväntade resulat (Finnigan, 
2010). Genom mer explicita instruktioner förväntas medarbetarna genomföra sina 
uppgifter mer tillfredställandet. Rektors ledarskap bli därmed mer direkt och rektors 
påverkan sker med större tydlighet i förhållande till undervisningen (Finnigan, 2010; 
Robinson, 2015; Timperley, 2012). 
 
Olika forskningsinriktningar beskriver rektors roll i förhållande till lärares 
professionsutveckling på olika sätt. Med utgångspunkt från rektors direkta eller 
indirekta ledarskap (Johansson, 2015) existerar olika synsätt. Å ena sidan förväntas 
rektor sträva mot ett pedagogiskt ledarskap i nära anslutning till undervisningen å andra 
sidan bör vederbörande värna om lärarnas professionella frihet att bestämma över den 
egna undervisningen (Svedberg, 2016; Johansson, 2015). Gunnar Berg (2011) talar om 
begreppet osynligt kontrakt där Berg menar att relationen mellan vissa rektorer och 
deras medarbetare fungerar enligt den principen vilket innebär att lärarna sköter sitt i 
klassrummet medan rektor ägnar sig åt att skapa förutsättningar för undervisningen 
genom t.ex. administration och ekonomi.	  Det	  direkta	  ledarskapet	  sker	  i nära 
anslutning till arbetet i klassrummet vilket innebär klassrumsbesök och samtal/feedback 
kring den undervisning som observerats. Ett mer indirekt ledarskap däremot handlar 
med om att förutsättningar skapas för den pedagogiska verksamheten. 
Det ena utesluter dock inte det andra och båda förhållningssätten beskrivs i tidigare 
forskning (Johansson, SOU 2015:22). 
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Fler exempel på det direkta ledarskapet skrivs fram av Ärlestig och Törnsen (2008, 
2014) som hävdar att en gemensam faktor för rektorer som lyckats bra på sina skolor är 
att fokus för ledarskapet har legat på undervisning och lärande i förhållande till 
elevernas kunskapsutveckling. Samma forskare understryker vikten av det pedagogiska 
och didaktiska samtalet. Specifik kunskap krävs dock för att göra klassrumsbesök och 
rektorer behöver enligt forskarna ett riktat stöd i förmågan att genomföra strukturerade  
samtal kring undervisningen efter genomförda klassrumsbesök (Ärlestig & Törnsen, 
2014). Kontinuerliga diskussioner förordas även av Bishop (2012). Elevernas behov och 
vilka metoder som fungerar bättre eller sämre för en viss elev eller en viss elevgrupp 
bör diskuteras. Kombinationen av en reflekterande dialog kring praktiska erfarenheter 
och teoretiska förklaringar leder också till professionsutveckling  och därmed 
skolutveckling (Bishop, 2012). 
 
Ett annat sätt att påverka och styra utvecklingen  bygger på systematiska  analyser av 
elevresultat vilket också har en positiv inverkan på verksamheten och undervisningen 
(Eyal & Roth, 2011; Finnigan, 2010;  Gilley, W.Gilley & McMillan, 2009). 
Kontinuerlig stöttning genom motivationsskapande insatser bl.a. intellektuell stimulans 
gör att medarbetarna upplever arbetsuppgifterna som meningsfulla och utmanande i 
utvecklingen mot ständigt nya mål (Eyal & Roth, 2011). 
 
En mål- och resultatstyrd skola med ständigt pågående utvecklingsprocesser har sin 
grund i ”New Public Management” där skolledarskapet liknar det som utförs på ett 
privat företag. Styrningen i den här kontexten bygger inte enbart på lagar och 
förordningar utan även på kravet att fritt handla i syfte att nå en ökad måluppfyllelse 
samt en ökad konkurrenskraft. Förändringar i rektors roll som lett till en betoning på 
chef har påverkat ledarskapet. Rektorerna som tidigare utgjorde en del av den 
pedagogiska personalen har på senare år fått erfara förändringar när yrket har blivit en 
egen profession där betoningen ligger mer på rollen som chef (Jarl, 2013). Rektors 
möjlighet att påverka skolutvecklingen genom att förfoga över ett handlingsutrymme, 
ett moraliskt frirum enligt Berg (2011) utgör en förutsättning för utövandet av det lokala 
ledarskapet. Interna och externa förväntningar på rektor att förändra och förbättra 
skolverksamheten kräver ständiga prioriteringar som påverkas av flera faktorer. Statens 
intentioner att tydligt påverka de lokala processerna genom ekonomisk styrning mot 
vissa insatser utgör ett exempel. Samtidigt som olika styrdokument från stat eller 
huvudman, förordar vissa insatser inom skolväsendet vilket begränsar möjligheten att 
välja fritt (Jarl & Nihlfors, 2016). Utöver detta har även lärarprofessionen önskemål om 
utveckling utifrån sitt perspektiv. Till detta tillkommer även elever och föräldrars 
önskemål om förändring vilket enligt Berg (2011) gör att rektorerna hamnar i ett 
korstryck. 
 
Rektors val av insats bör dock enligt flera forskare utgå ifrån vilken skola det handlar 
om samt och vilken situation skolan befinner sig i. Sammanhanget är avgörande för 
möjliga utvecklingsinsatser. Det kan röra sig om sociala, politiska, historiska eller 
kulturella sammanhang som påverkar den enskilda skolans förutsättningar för 
förändring. En medvetenhet om den egna skolans behov och situation utgör en viktig 
del av rektors ledarskap (Moos, 2013; Stoll & Bolan, 2005; Håkansson & Sundberg, 
2016; Jarl, Blossing, & Andersson, 2017). 
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Håkansson och Sundberg (2016) menar i sin forskningsöversikt att det inte finns någon 
universell lösning på alla problem genom någon specifik skolförbättring eller 
skolutveckling. Istället bör skolan initiera skolutveckling lokalt efter en kritisk analys av 
skolans resultat. Kunskaper som skolorna behöver ta del av varierar enligt Stoll och 
Bolan (2005) bland annat finns det behov av att implementera nya kunskaper från 
aktuell forskning i skolan. Inom såväl ämnesstudier som didaktisk forskning har ny 
kunskap skapats som lärare behöver få kännedom om. Elevernas syn på skolan har 
också förändrats vilket påverkar undervisningen precis som den tekniska utvecklingen 
där stora teknikföretag vill agera för sina ändamål (Stoll & Bolan, 2005). 
 
Rektors ledarskap i relation till skolutveckling kan ta sig olika uttryck. Ett genuint 
intresse för skolutveckling och viljan att se lärare, elever och övriga medarbetare 
utvecklas har visat sig vara en framgångsfaktor. Målet att sträva mot ett ständigt lärande 
gagnas av ett sådant förhållningssätt (Gurr, 2015). De värden som finns på det 
sociokulturella planet på skolan har betydelse om målsättningen är att skapa nya tankar 
och lärande (Nordholm & Blossing, 2013). En kontinuerlig kunskapsutveckling utgör 
en förutsättning  för ledarskapet (Gurr, 2015; Wallo & Ellström 2016). Rektor behöver 
kunna anpassa sitt ledarskap till olika situationer för att kunna bedriva ett väl 
fungerande ledarskap (Gilley, W.Gilley, & McMillan, 2009; Johansson, SOU 2015:22; 
Lave & Wenger, 1991, 2011). I relation till skolutveckling spelar förmågan att 
kommunicera en viktig roll för ledarskapet. Rektorer som har en bra kommunikation 
med sina medarbetare kan förmedla mål och förväntningar vilket ger medarbetarna en 
tydlig bild av utvecklingsarbetet (Leithwood, 2012; Ärlestig, 2008; Day, 2012; Jarl, 
Blossing, & Andersson, 2017). En tydlig kommunikation utgör också ett sätt att påverka 
medarbetarna i en viss riktning. 
 
Komplexiteten i ledarskapet i skolan är en kollektiv angelägenhet med olika 
ledaraktörer på olika nivåer (Spillane, Dimond, Sherer, & Coldren, 2005; Liljenberg, 
2015; Löwstedt, 2015; Southworth, 2005). I studier som genomförts av bl.a ISSP5 och 
Liljenberg (2015) har man påvisat en positiv effekt av ett distribuerat ledarskap som 
inbegripit rektor, biträdande rektor, lärare och i viss mån även elever och föräldrar 
(Gurr, 2015). Helen Timperley (2012) hävdar också betydelsen av ämneskunskaper för 
att åstadkomma ett lärande ledarskap vilket dock inte innebär att man kan förvänta sig 
att rektor på de högre stadierna ska behärska samtliga ämnen. Däremot kan ledarskapet 
distribueras och det ämnesspecifika ledarskapet utföras av ämneskunniga inom 
lärarprofessionen. Ett system för att identifiera vilka som har den kompetensen samt 
konkreta möjligheter att leda skolutveckling bör underlättas. Det distribuerade 
ledarskapet bör bygga på expertis inom olika områden. 
 
Även Liljenberg (2015) menar att olika kompetenser är viktiga för utvecklingen vilket 
kan uppnås med ett distribuerat ledarskap. Distribuerat eller kollektivt ledarskap kan 
beskrivas som reciprokt ledarskap, uppdelat ledarskap och sekventiellt ledarskap. Det 
första innebär ett ömsesidigt förhållningssätt där ledarna som ingår utför samma typer 
av handlingar. Det uppdelade innebär däremot att olika individer bidrar med olika delar 
av ledarskapet vilket till exempel skulle kunna handla om arbetet med olika delar i 
verksamheten. Slutligen innebär det sekventiella att man tar ansvar för olika handlingar 
som uppstår i sekvenser som följer efter varandra vilket t.ex. skulle kunna vara att rektor 
inleder ett utvecklingsarbete som biträdande rektor följer upp och som ämneskunnig 
lärare driver (Spillane m.fl.  2005). 
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Ledarskapet av skolutveckling bör leda till en hållbar förändring. Fyra avgörande 
dimensioner för att möjliggöra en hållbar skolutveckling beskrivs i Öhman Sandbergs 
avhandling om hållbar programutveckling. Behovet av utveckling utgör en av 
dimensionerna som bör ligga till grund för arbetet. Målbilden bör också vara gemensam 
i den mån det är möjligt med tanke på att den kan se olika ut på olika nivåer. Det bör 
också finnas en möjlighet att förändra målbilden om det visar sig att en annan målbild 
skulle vara mer adekvat. Samtliga deltagare i projektet bör känna ett slags ägande eller 
en delaktighet. Slutligen bör alla nivåer i organisationen ha kunskap om innehållet i 
projektet (Sandberg A. Ö., 2014). 
 
 

4.4 Ledarskap och medarbetares lärande  
 
Rektors ledarskap har påverkan på lärandet i den egna organisationen enligt Seashore    
(Jarl och Nihlfors, 2016 s. 432). Lärande som sker på arbetsplatser kan vara organiserat 
eller spontant. Det kan också vara formellt och/eller informellt och slutligen kan det 
vara individuellt eller kollektivt. Det lärandet som Läslyftet avser är formellt och 
kollektivt. Det kollektiva lärandet eller lärandet i den professionella 
lärandegemenskapen har kommit att bli något av en självklarhet inom svensk 
skolutveckling. När Håkansson & Sundberg utgår ifrån internationell forskningen inom 
området som de studerat skriver de: ”Det tycks ändå ha skapats en internationell 
konsensus om att det handlar om en grupp människor som gemensamt delar och kritiskt 
undersöker sin egen praktik på ett kontinuerligt, reflekterande, samarbetande, 
inkluderande, lärandeorienterat sätt” (Håkansson & Sundberg, 2016 s.208). Gruppen 
framställs som central för lärprocessen men behovet av kontinuitet uttrycks också. De 
yttre förutsättningarna för att kunna lära tillsammans i s.k. lärandegemenskaper behöver 
säkerställas på skolan (Stoll & Bolan, 2009). 
 
Organisationen för genomförandet av Läslyftet kan beskrivas som en typ av 
lärandegemenskap där de statliga direktiven anger gruppstorlek och studietakt 
(se bilaga 1). Samma författare hävdar också att ny kunskap inom ramen för 
ämnesstudier och didaktik som tidigare beskrevs är något som behöver implementeras 
på ett intelligent sätt. Detta bör enligt forskarna i den här kontexten integreras i 
skolkulturen vilket också ses som nödvändigt med tanke på de sviktande 
kunskapsresultaten bland svenska elever (Håkansson & Sundberg, 2016). 
 
Hargreaves och Fullan menar också att det kollektiva lärandet har en positiv inverkan 
när de talar om det professionella kapitalet. “Människor blir motiverade av goda idéer 
som kopplas till handling; de får ännu mer energi av att agera tillsammans med andra; 
de sporras ytterligare när de lär av sina misstag och de drivs slutligen av aktioner som 
ger resultat – vad vi kallar det moraliska imperativet i förverkligad form” (Hargreaves 
& Fullan, 2015:29). 
 
Inom en profession krävs en ständig förkovran inom yrket. Det räcker inte med en 
grundutbildning. Ständiga fortbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser är 
nödvändiga. Wallo & Ellström (2016) använder begreppet lärandeorienterat ledarskap 
för att beskriva ledarskapet i relation till ständiga lärprocesser på arbetsplatsen. Lärandet 
kan organiseras formellt av ledningen men det kan också äga rum vid informella träffar. 
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Begreppet lärande organisation, som härrör från organisationspedagogiken, innebär ett 
gemensamt fokus på lärande som något naturligt och integrerat som sker kontinuerligt i 
hela verksamheten (Senge, 1990,2006). I en lärande organisation tar individerna större 
ansvar för sitt eget lärande och detta sker genom decentralisering och delaktighet men 
skolledaren bör leda arbetet med den gemensamma visionen mot uppdraget där behovet 
av lärande uppstår för att nå målen. Vikten av att förändra organisationen och inte 
enbart enskilda individer bör enligt det här förhållningssättet systematiseras så att 
kunskapen som erhålls kan integreras med tidigare kunskap. Day (2012) menar att man 
skulle kunna likna organisationen vid en levande organism i ständig rörelse. Rektor 
behöver i det sammanhanget vara en person som påverkar organismens lärande. Ett sätt  
på vilket lärande kan uppnås är genom att ledningen ger medarbetarna en upplevelse av 
en gemensam vision där förväntningarna är höga och samtlig personal uppfattar att man 
är påväg i samma riktning. Ledningen kommunicerar valet av väg beroende på vad som 
är av vikt. Graden av rationalitet, emotion eller organisation kan variera i 
sammanhanget (Leithwood, 2012; Jarl m.fl. 2017). Rektors roll i den lärande 
skolorganisationen är avgörande och bör fokusera på att skapa en lärande organisation 
som antar utmaningar och med målsättningen att utvecklas. Genom ett dynamiskt 
samspel mellan det distribuerade ledarskapet och fokusering på vissa frågor, samt en 
professionell attityd där olika typer av ledarskap legitimeras gynnas utvecklingen 
(Liljenberg, 2015). 
 
Såväl fysiska som psykosociala förutsättningar utgör en del av det som ledaren behöver 
ge medarbetarna (Gilley, W.Gilley & McMillan, 2009; Eyal & Roth, 2011; Robertson & 
Timperley, 2012). Förmågan att hantera och få resurser till skolan vilka skapar 
förutsättningar för lärande kan också få en positiv effekt på elevernas lärande (Shin, 
Slater, & Backhoff, 2012). Skolledningen behöver i det här sammanhanget värna om 
såväl elevers som lärares lärande samtidigt som de behöver agera utifrån en förståelse 
för människors olika förhållningssätt till det egna lärandet (Gurr, 2009). Ny kunskap på 
arbetsplatsen kan också vara av olika slag utifrån den förändring som den medför. Om 
det handlar om en förändring och anpassning till tidigare kunskap kan den beskrivas 
som utförandets logik vilket för lärare skulle kunna handla om en mindre förändring i 
rutinerna i klassrummet till skillnad från utvecklingens logik som innebär innovativ ny 
kunskap. En balans behöver finnas mellan dem (Ellström, 2004). 
 
Helheten och förhållandet mellan olika insatser utgör ytterligare en aspekt som påverkar 
lärandet eftersom fler aktörer vill förmedla kunskap till lärarna och samtliga anser att de 
representerar den viktigaste fortbildningen för målgruppen. En pedagogisk samsyn där 
variation i undervisningen möjliggörs är gynnsam i sammanhanget tillsammans med en 
dialog där reflektionen och det vetenskapliga förhållningssättet är närvarande (Scherp & 
Scherp, 2007). Förväntningar på såväl lärare  som elever utgör en viktig del i det här 
sammanhanget (Finnigan, 2010). 
 
Rektor behöver dessutom följa upp lärarnas behov av professionsutveckling samt skapa 
förutsättningar för att lärare ska kunna samarbeta. För att kunna uppfylla den här typen 
av krav behöver också skolledningen gedigna kunskaper i vad som krävs för ett 
effektivt skolbaserat lärande som i det här sammanhanget är processinriktat (Leithwood, 
2012). 
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Hela personalgruppen bör känna sig delaktig i lärandekulturen på skolan. Förtroende 
inom gruppen med en ledare som ger uttryck för vikten av lärande gör utvecklingen 
möjlig. Att utgå från personalens erfarenheter i kombination med ett förhållningssätt 
som bygger på frågor kring undervisning och lärande kan främja lärandet. 
Ny kunskap från lärosäten eller annan expertis kan ha ytterligare en positiv påverkan 
(Southworth, 2005). Genom att aktivt söka ny kunskap från forskningen för att sedan 
omvandla den i praktiken skapas också ett fokus på lärande (Stoll & Bolan, 2005). Olika 
intressenters ekonomiska, administrativa och pedagogiska förväntningar på rektor 
innebär höga krav. Effektiviteten i skolan ska öka och samtidigt ansvarar rektor för att 
elevernas studieresultat ökar. I det sammanhanget behöver rektor stöd i det pedagogiska 
ledarskapet (Ärlestig & Törnsen,  2014; Jarl, 2013; Törnsen, 2010). 
 
Forskningen beskriver också den förändring som sker vid en intervention och en 
implementering av något nytt. Genom att introducera ny kunskap på en arbetsplats sker 
inte en förändring per automatik. Däremot kan en påverkan, en intervention följas av en 
implementering vilket, om den är lyckad leder till att den nya kunskapen integreras i 
verksamheten. Förhållandet mellan ny kunskap och implementering behöver vara 
optimalt om syftet är att skapa förändring. Dels behöver den kunskap som tillförs 
verksamheten kvalitativt innebära en förbättring och dels behöver den nya kunskapen 
implementeras på rätt sätt. Om implementeringen inte fungerar så spelar det ingen roll 
om kunskapen det handlar om är bra eller inte eftersom den ändå inte kommer att göra 
avtryck i verksamheten. En lyckad implementering innebär inte heller någon positiv 
utveckling om den kunskap man implementerat inte innebär en förbättring av 
verksamheten (Fixsen, Naoom, A.Blase, Friedman, & Wallace, 2005; Socialstyrelsen, 
2012). 
 
Sandberg och Targama (2013) belyser också de svårigheter som föreligger inom 
sjukvården och i skolan vid implementering av nya idéer och handlingar. Det faktum att 
den ordinarie verksamheten måste fortgå vilket betyder att eleverna måste få sin 
undervisning och de sjuka sin vård samtidigt som ny kunskap lärs in och 
implementeras. 

5. Teori 

5.1 Fenomenografin och en förståelsebaserad syn på ledarskap  
	  
Med anledning av den ständigt pågående skolutvecklingen där rektors ledarskap 
förväntas leda till kontinuerliga förändringar utgör rektorers uppfattningar om 
ledarskapet en viktig kunskap. Syftet var därför att studera rektorers uppfattningar om 
ledarskapet av statligt styrda skolutvecklingsinsatser genom exemplet Läslyftet. Fokus 
ligger på rektorers uppfattningar. Möjligheten att studera ledarskapet utifrån 
medarbetarnas perspektiv fanns också men då syftet var att skapa en bild av rektorers 
uppfattningar var det inte aktuellt. Fenomenografin studerar uppfattningar av världen 
vilket gör det till en möjlig ansats för studien (Marton & Booth, 2000). Utifrån ett 
exempel hämtat från Antikens Grekland kring problemet med att söka kunskap 
beskriver Marton och Booth (2000) ansatsen. Enligt deras beskrivning existerar ett 
grundläggande filosofiskt problem eftersom den som söker kunskap inte kan veta vad 
det är hen letar efter. Kunskapen uppstår först i kontrast med det som redan erfarits och 
därmed synliggörs det som inte uppfattats tidigare. Olika rektorers uppfattningar 
grundar sig i olika erfarenheter av ledarskapet i relation till lärande och skolutveckling. 
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Genom studier av olika aspekter och delar som uppfattas kan skillnader mellan dessa 
möjliggöra ny kunskap. Sinnena uppfattar det som är meningsfullt på en mängd olika 
sätt. Även den värld som vetenskapen beskriver är beskriven av människan och det 
finns ingen beskrivning som är oberoende av människan (Marton & Booth, 2000). 
 
Människan existerar enligt fenomenografin i en värld med naturlagar men hon lever 
också i en social värld skapad av mänskligheten. Enligt den fenomenografiska ansatsen 
utgör människan och hennes värld så som hen uppfattar den en odelbar enhet (Marton & 
Booth, 2000). Kunskap om människans världar är inte absolut och det finns ingen 
objektiv verklighet som kan studeras oberoende av de människor som erfar den. 
Människan kan endast uppfatta delar av den verklighet där hen lever vilket innebär att 
en enskild individ inte kan uppfatta allt. Däremot kan ett fenomen beskrivas om ett 
flertal individer beskriver fenomenet. Inom fenomenografin menar man att antalet 
möjliga uppfattningar inte är oändligt vilket betyder att ett fenomen kan beskrivas med 
hjälp av de uppfattningar som uttrycks (Marton & Booth, 2000). Hur rektor uppfattar 
ledarskapet av statliga skolutvecklingsinsatser utgör ett fenomen som är odelbart enligt 
den fenomenografiska forskningsansatsen. Människan och hennes uppfattningar om 
verkligheten går inte att dela vilket innebär att ledarskapet inte kan studeras oberoende 
av rektor eller tvärtom. Genom en fenomenografiska studie kan kunskap sökas om hur 
något ter sig för någon. I det här sammanhanget är studieobjektet rektorers 
uppfattningar av ledarskap i statligt styrda skolutvecklingsinsatser. 
 
En kvalitativ fenomenografisk studie kan tillföra ny kunskap om ledarskapet utifrån 
rektorers perspektiv men risken finns att en kvalitativ studie av det här slaget inte leder 
till ny kunskap. Enligt Larsson (2011) kan detta bero på en analys som saknar djup eller 
ett felaktigt val av forskningsansats i relation till det som avses med studien. Inger 
Eriksson referera i sin doktorsavhandling också till kritiken mot fenomenografin. 
Kritiken som framförts handlar dels om svårigheten att välja fenomen men också om 
analysarbetet (Eriksson, 1999). Fenomenet som kommer att undersökas i den här 
studien är rektorers uppfattningar om ledarskapet av statligt styrda 
skolutvecklingsinsatser genom exemplet Läslyftet. Fenomenet är därmed avgränsat till 
just detta. 
 
Tidigare nämnda svårigheter i analysen av resultaten (Eriksson, 1999) i en 
fenomenografisk studie har resulterat i valet av Targama & Sandbergs förklaring av 
förståelse och handling som ett stöd i analysförfarandet. De förklarar följande: ” För att 
komma åt förståelse måste man enligt fenomenografin undersöka den ständigt pågående 
processen genom vilken omvärlden får en viss mening och innebörd för oss.” (Sandberg 
& Targama, 2013:144). Förståelsen som grund för människans handlingar utgör 
Targamas & Sandbergs (2013) grundtes vilken kommer att användas i analysen av 
rektorernas uppfattningar och handlande. 
 
Genom att ledaren förstår ledarskapet på ett visst sätt kommer personen att handla i 
överensstämmelse med sin egen förståelse av uppdraget. Targama & Sandberg kritiserar 
den rationalistiska synen på ledarskapet där ledaren förenklat fattar beslut utifrån 
objektiva kriterier. Medarbetarna ges enligt det synsättet information om hur de ska 
utföra arbetsuppgifter vilket borde leda till att medarbetarna gör precis som de blivit 
tillsagda. Såväl ledare som medarbetare agerar inte på det förväntade sättet eftersom de 
är beroende av en förståelse för de arbetsuppgifter som de förväntas utföra (Sandberg & 
Targama, 2013). I följande citat beskriver författarna sitt perspektiv: 
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                     ”Människors handlingar styrs inte av yttre faktorer  

och omständigheter i sig. Människors handlingar styrs av deras 
förståelse av yttre faktorer och omständigheter” (Sandberg & 
Targama, 2013:65). 
 
”När vi konfronteras med något, en produkt, en händelse eller ett 
uttalande av en person försöker vi begripliggöra det vi möter genom 
att relatera till vår samlade erfarenhet. Om vi lyckas med det förstår 
vi (Sandberg & Targama, 2013:58).  

 
 
Den förståelsebaserade ledarskapsteorin som beskrivs av Sandberg och Targama (2013) 
har enligt samma författare sitt ursprung i fenomenologin och fenomenografin. 
Ledarskapshandlingar är enligt det här synsättet beroende av ledarens förståelse av 
ledarskapsuppgiften, situationen och kontexten. En ständig förändring sker dock i 
relation till hur en viss arbetsuppgift tolkas eftersom nya erfarenheter leder till en 
kontinuerlig förändring. Handlingar i sig kan också påverka förståelsen i motsatt 
riktning. När nya erfarenheter eller ny kunskap når arbetsplatsen kommer såväl ledare 
som medarbetare att försöka tolka och förstå det nya med utgångspunkt från tidigare 
kunskaper och	  erfarenheter (Sandberg & Targama, 2013). En skola har en 
organisationskultur där det	  finns	  vissa förhållningssätt och uppfattningar som de som 
arbetar där kan identifiera sig med. Rektors uppfattning om organisationskulturen på 
skolan har sin utgångspunkt, enligt det här sättet att tänka, i förståelse och handling 
kopplat till kulturen. 
 
Arbetsuppgifterna som ska utföras på en arbetsplats kräver viss kompetens hos samtlig 
personal. Det kan för rektors del röra sig om en formell kompetens som till exempel 
rektorsutbildningen eller en informell kompetens som till exempel erfarenheter av att 
leda skolutveckling. Att beskriva kompetens är oerhört komplicerat eftersom två 
personer som till synes innehar samma kompetens ändå kan agera och förstå en 
arbetsuppgift på olika sätt. 
 
Förståelsen enligt Sandberg & Targamas (2013) synsätt kan inte bli föremål för 
kvantitativa mätningar eftersom processen är cirkulär och består av olika delar och 
aspekter. Överföring av fakta är komplicerad eftersom förståelsen av innehållet kan 
skilja sig betydligt från en person till en annan. När en person lär sig något nytt och 
börjar förstå sin arbetsuppgift på ett nytt sätt blir prestationen inledningsvis mer 
omständlig och långsam. Ibland kan det leda till en tillbakagång till tidigare kända 
handlingsmönster för att underlätta arbetet. Detta kan utgöra en fara i 
förändringsprocesser. Den som lärt sig något nytt kan välja bort detta trots att det är 
något positiv, om det inte under en period finns utrymme för att vara ”novis”. 
Handlingarna som utförs behöver inte föregås av en viss tanke utan kan istället ske 
logiskt utifrån hur situationen tolkats. Förståelsen har också en koppling till 
självuppfattningen vilket innebär att erfarenheter och upplevelser som inte stämmer 
överens med denna kommer att undvikas av individen (Sandberg & Targama, 2013). 
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En svårighet i relation till förståelseperspektiv utgör därmed insamlingen av data. Vid 
ett intervjutillfälle eller i samband med ifyllandet av en enkät kommer deltagarna i 
studien att förstå situationen på ett visst sätt vilket kanske inte ger upphov till 
fullständigt genuina utsagor. Risken finns att en viss förståelse för intervjutillfället leder 
till en viss typ av svar på frågorna. Svaret kan då bli mer anpassat till en önskad 
situation än den verklighet som den intervjuade befinner sig i. 
 
Data i en fenomenografisk studie analyseras utifrån andra gradens perspektiv. Det är det 
som tas förgivet av deltagarna, det som existerar som en självklarhet. Först vid en 
djupgående analys av data synliggörs detta (Marton & Booth, 2000). Förståelsens för 
intervjusituationer eller deltagande i en undersökning kan utgöra en påverkan på 
empirin trots detta, vilket bör beaktas i analysen. 

6. Metod 

6.1 Metodiskt övervägande 
 
Inom fenomenografin söker man kunskap genom studier av människors uppfattningar 
av ett fenomen. Det innebär att valet av metod, i den här studien, är kopplat till 
möjligheten att få kunskap om rektorernas uppfattningar av ledarskapet i en statligt 
styrd skolutvecklingsinsats. Fenomenet som ska studeras är rektorers uppfattningar om 
ledarskapet och de handlingar som det innebär. Rektorers uppfattningar om ledarskapet 
inbegriper också deras förståelse av ledarskapet av statligt styrd skolutveckling. 
Uppfattningarna finns inte isolerade i tankarna (Marton & Booth 2000) utan i relationen 
mellan rektor och omvärlden och det är just de uppfattningarna som är intressanta i den 
här studien. Genom att låta rektorerna komma till tals i individuella intervjuer bedömdes 
möjligheten som störst att få kunskap om deras uppfattningar och därmed också deras 
sätt att förstå ledarskapet. På så sätt skulle relevant empiri kunna samlas in. Risken för 
missförstånd skulle minskas eftersom närvaron vid intervjun skulle leda till en ökad 
förståelse för rektorernas utsagor. Inspelning med diktafon i kombination med 
transkribering skulle ge ytterligare stöd för tolkningen av empirin. Genom att direkt 
vända sig till källan skulle möjligheten att erhålla kunskap om uppfattningarna 
möjliggöras. Rektorernas svar skulle kunna påverkas av såväl förståelsen av frågorna 
som intervjusituationen i sig vilket utgör en viktig anledning till reflektion (Kvale & 
Brinkman, 2015). Analysen skulle sedan kunna baseras på empirin i form av inspelade 
intervjuer vilket skulle resultera i studiens insamlade data (Larsson, 2011). 
Olika uppfattningar beskrivs och med hjälp av dessa kan fenomenet belysas utifrån 
olika delar och aspekter. Jämförelser av olika sätt att uppfatta fenomenet kan ställas mot 
varandra och likheter och skillnader gör att fenomenet blir synligt eftersom ett sätt att 
uppfatta ledarskapet är olikt ett annat. 
 
Samtliga rektorer som erfarit ledarskapet i Läslyftet utgör en grupp som skulle kunna 
studeras med kvantitativa metoder. Rektorers uppfattningar skulle kunna mätas i antal 
men då den fenomenografiska ansatsen handlar om kvalitativa skillnader mellan olika 
utsagor krävs ett betydande antal deltagare i studien enligt fenomenografin men det är 
inte antalet i sig som är avgörande utan den variation av utsagor som erhålles (Marton & 
Booth, 2000). 
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6.2 Urval  
 
Urvalet av deltagare var ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011:194-195) då 
möjligheten att komma i kontakt med rektorer som erfarit ledarskapet i Läslyftet 
uppstod i samband med en formativ utvärdering av Läslyftet. Elva rektorer som sökt 
och fått statsbidrag för att delta i Läslyftet valdes ut. Erhållandet av statsbidrag i 
sammanhanget innebar vissa gemensamma statliga villkor. Bland annat reglerades 
gruppstorlekarna och studietakten. Projektet Läslyftet på rektorernas skolor innefattade 
minst två, ibland flera handledare vilket innebar att minst 12 lärare deltog men oftast 
betydligt fler. Rektorerna som tillfrågades hade drygt ett halvårs erfarenhet av 
ledarskapet i Läslyftet när studien genomfördes. Av de elva tillfrågade valde till slut tio 
att delta. 
 
Antalet är i en fenomenografisk studie av stor vikt då syftet är att belysa och jämföra 
olika utsagor. Ett mer begränsat antal hade inte fungerat för syftet. Inom 
fenomenografin menar man att det finns ett begränsat antal sätt på vilka något kan 
uppfattas (Marton & Booth, 2000; Sandberg & Targama, 2013) vilket innebär att man 
kommer till en punkt där tidigare uppfattningar upprepas vilket benämns mättnad. 
Ytterligare intervjuer är inte längre nödvändiga när detta uppnåtts. Intervjuerna som 
genomfördes uppfattades som tillräckliga utifrån det här perspektivet. 
 

6.3 Intervjuguiden  
 
Då avsikten var att samla in data genom intervjuer var innehållet i samtalet viktigt. Ett  
behov att styra samtalet i en viss riktning ledde till skapandet av en intervjuguide med 
öppna och tolkningsbara frågor (se bilaga 2). Intervjuguiden delades in i två delar. Den 
första delen handlade om ledarskapet och den andra om förutsättningar för ledarskapet 
och lärarnas lärande i Läslyftet. Samtalet skulle därmed riktas in på uppfattningar av 
ledarskapet i Läslyftet och vilka konkreta handlingar som ledarskapet innebar. Utöver 
det ställdes frågor om förutsättningar för såväl rektorerna som lärarna. Slutligen fanns 
en del om uppföljning av lärarnas lärande. Frågorna var tänkta som ett stöd för att hålla 
fokus på ledarskapet.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

6.4 Genomförande 
  
Inledningsvis skickades skriftlig information om syftet med intervjun och garantierna 
för konfidentialitet. Vid intervjutillfället ställdes även frågan om ljudinspelning. 
Samtliga rektorer (utom en) ställde sig positiva till såväl deltagande som ljudinspelning. 
Intervjuaren antog rollen av ”utforskaren” (Kvale & Brinkman, 2015:125) eftersom 
syftet var att undersöka rektorernas uppfattningar. Rollen som intervjuare och den  
påverkan på deltagarnas tankar och uttalanden som sker vid intervjutillfället ledde till 
upprepade reflektioner. Hela processen och frågorna som ställdes kunde leda till en 
påverkan av deltagarens sätt att tänka men det kunde samtidigt påverka intervjuaren 
vilket också kunde leda till nya tankar som tidigare inte varit aktuella (Kvale & 
Brinkman, 2015). 
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Intervjuerna genomfördes individuellt på rektorernas arbetsplatser eller om de så 
önskade på annan plats. Ledarskapet i relation till långsiktighet utgör en del i rektors 
och huvudmans uppdrag i ledarskapet i Läslyftet utifrån Skolverkets beskrivning av 
projektet. I intervjuguiden fanns därför en specifik fråga kring avsikten att fortsätt med 
Läslyftet (se bilaga 2). 
 
Tio intervjuer genomfördes då en rektor valde att inte delta. Samtliga intervjuer 
spelades in och transkriberades. Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade 
eftersom rektorers uppfattningar om just ledarskapet i Läslyftet var av intresse vilket 
gjorde att samtalet skulle fokusera på detta samtidigt som styrningen inte fick leda in 
rektorerna på svarsalternativ som egentligen utgjorde en påverkan. Frågorna i 
intervjuguiden blev kända för deltagarna först under intervjutillfället. 
 
 

 6.5 Databearbetning  
 
Efter varje intervju transkriberades resultatet från ljudfilen.Transkriberingen utfördes av 
forskaren nära inpå intervjutillfället.Transkriberingstexterna bestod enbart av ord. 
Pauser och olika typer av röstlägen etc. noterades inte. I syfte att underlätta läsningen 
skapades meningar som i stort sätt fungerade ihop med talspråket. En viktig aspekt var 
dock att grammatiken ibland blev svårläst eftersom talspråket ofta innehöll flera 
ofullständiga meningar vilket kunde göra texten komplicerad. Detta kunde i vissa 
avsnitt i texterna utgöra ett mindre problem, i läsningen av citaten, men då 
återgivningen av det sagda bör vara så exakt som möjligt skapades endast enkla 
meningar. 
 
Texterna kopierades i fyra exemplar per intervju. Texterna lästes sedan övergripande 
som en helhet utan vidare reflektion. Vid andra tillfället lästes texten mer detaljerat och 
en reflektion kring innehållet, i förhållade till studiens frågeställningar, gjordes.Vid 
tredje tillfället klipptes ett exemplar av intervjun isär utifrån olika aspekter som 
utsagorna innehöll. När samtliga intervjuer klippts itu påbörjades en sortering och 
jämförelser mellan olika utsagor. Fokus var hur rektorerna talade om ledarskapet och  
på vilket sätt de förstod ledarskapet och de handlingar som de uppfattade som en del av 
ledarskapet. De olika texterna sorterades sedan utifrån olika delar och aspekter av 
ledarskapet som framkommit. De transkriberade texterna lästes sedan i sin helhet samt 
som delar inom respektive kategori. Efter det upprepades processen ytterligare en gång 
och slutligen lästes texterna utifrån de kategorier som den tidigare läsningen resulterat i 
utfirån förståelseperspektivet vilket resulterade i en variation av möjliga sätt att uppfatta 
ledarskapet (Marton & Booth, 2000). 
 
Ett fenomen kan uppfattas på olika sätt men enligt fenomenografin finns det ett 
begränsat antal uppfattningar om fenomenet. Forskningsansatsen fenomenografi 
undersöker hur människor erfar fenomenet. När inga nya uppfattningar kommer fram 
talar man om en mättnad och materialet som då samlats in kan analyseras utifrån de 
kategorier som skapas. Analysförfarandet är tidskrävande då man om och om igen 
studerar utsagorna från deltagarna. Inger Eriksson beskrev i sin avhandling de olika 
faserna enligt följande: ”Läsning av intervjuerna som sammanhållen text, analys av vad 
de intervjuade pratar om, analys av hur de pratar om fenomenet och gestaltande och 
benämningar av uppfattningarna.” (Eriksson 1999, s 33). 
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Kategorierna i den här studien skapades utifrån rektorernas uppfattningar ur ett 
förståelseperspektiv. De olika sätten att förstå ledarskapet resulterade i sin tur  i vissa 
handlingar enligt rektorernas uppfattningar. Kategorierna beskriver ledarskapet i 
Läslyftet i relation till medarbetarna. Inom varje kategori återfinns olika aspekter eller 
delar av kategorin vilka exemplifieras genom citat av rektorernas uppfattningar. Uttryck 
som specifikt belyser en aspekt är fetstilta med avsikt att underlätta för läsaren. Varje 
del har sedan beskrivits utifrån uppfattning och handling vilket senare tas upp i 
analysen. Utsagor/uppfattningar skulle kunna passa in även i andra sammanhang men 
valet av kategorier efter genomläsning utifrån helheten eller delarna resulterade i att 
vissa utsagor belyste en viss aspekt och kategori i högre grad än andra vilket blev 
studiens utfall. 
 

6.6 Etiska överväganden 
 
Essentiellt för all forskning där andra människor påverkas är frågan om studiens 
relevans. Initialt är det omöjligt att förutsäga om resultaten kommer att få betydelse för 
andra. Det faktum att studien syftar till att undersöka rektorers uppfattningar om 
ledarskapet i Läslyftet gör dock att studien är berättigad eftersom syftet är att bidra med 
kunskap om ledarskap inom ramen för den statligt styrda skolutvecklingen vilket utgör 
en del av samhällsutvecklingen. I vissa vetenskapliga studier existerar uppenbar fara för 
deltagarna. Det kan röra sig om risken för fysiska eller psykologiska men av olika slag. 
Detta utgör inte en risk i den här undersökningen men den påverkan som studien kan ha 
på deltagarna behöver alltid beaktas. Exakt hur forskaren kommer att påverka 
deltagarna är svårt att förutsäga vilket gör att kontinuerliga etiska överväganden är en 
viktig del i studien (Vetenskapsrådet, 2017). 
 
Tillgängligheten utgjorde samtidigt ett stort problem för genomförandet av studien. Mot 
bakgrund av ovan beskrivna korstryck där rektor förväntas genomföra ständiga 
förändringsuppdrag gjordes en bedömning att en stor risk förelåg att rektorer skulle 
avstå från att medverka på grund av tidsbrist. I samband med en lärande 
forskningsutvärdering av Läslyftet som genomfördes i kommunen (där rektorerna var 
verksamma) i samverkan med Linköpings universitet uppkom dock en möjlighet att 
genomföra en datainsamling med två klart uttalade avsikter. För det första skulle 
datainsamlingen för den här studien genomföras och för det andra skulle data samlas in 
för en formativ lärande utvärdering av Läslyftet i kommunen. Den lärande 
utvärderingen som ägde rum hade inte som målsättning en normativ eller summativ 
värdering av respektive rektor eller skola. Den ägde rum i formativt syfte för att öka 
huvudmannens kunskaper om genomförandet av Läslyftet. 
 
En medveten reflektion kring dubbla roller och ett tydligt ställningstagande att utföra 
studien utan insyn från andra i utvärderingsprojektet eller i övrigt på arbetsplatsen 
genomfördes. Rektorerna fick skriftlig information inför intervjutillfället där både 
utvärderingen och datainsamlingen för masteruppsatsen beskrevs tydligt. Informationen 
upprepades sedan i samband med intervjuerna och i samband med detta fick rektorerna 
också information om möjligheten att när som helst tacka nej till ett fortsatt deltagande 
(Vetenskapsrådet, 2017). 
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En studie av ett speciellt projekt skulle dock kunna innebära flera problem utifrån ett 
etiskt perspektiv (Vetenskapsrådet, 2017) då deltagarna skulle kunna identifieras utifrån 
detta men då den fenomenografiska ansatsen söker beskriva en kollektiv röst borde detta 
inte vara ett problem. Det är dock en aspekt som ständigt behöver beaktas under arbetets 
gång. Samtliga tillfrågade rektorer utom en valde att delta och de som valt att delta 
fullföljde sitt deltagande under hela studien. 
 
Rektorerna garanterades också total konfidentialitet och samtliga detaljer som eventuellt 
skulle kunna leda till att deras identitet avslöjades kommer ej att publiceras i uppsatsen. 
Det faktum att man inom fenomenografin inte fokuserar på individens utsagor utan är 
intresserad av olika sätt som ledarskapet uppfattas på innebär att citaten i 
resultatredovisningen är mycket svåra att koppla till enskilda individer. 
 

6.7 Forskarrollen 
	  
Mötet mellan forskaren och deltagaren i studien är inte kliniskt utan innebär en reciprok 
påverkan där data som samlas in påverkas. Relationen som uppstår är inte heller jämlik 
vilket innebär att man i rollen som forskare måste värna om deltagarnas säkerhet i alla 
sammanhang under arbetets gång. Det skulle även kunna handla om att ett stort 
förtroende skapas under intervjun vilket skulle kunna leda till att deltagarna berättar mer 
än det som undersökningen kräver. Forskarrollen blir då att försöka styra in samtalet på 
det som är relevant (Kvale & Brinkman, 2015). 
 
Forskarens ämneskunskaper och familiaritet med kulturen i den här studien kan ses 
såväl positivt som negativt. Frågor och följdfrågor kunde förstås och ställas utan hinder 
eftersom sammanhanget var välkänt. Forskaren kunde utan svårigheter följa med i 
samtalet med utgångspunkt från förkunskaper och förförståelse (Sandberg & Targama, 
2013) när det gällde projektet och skolverksamheten. Efter omkring 30 år som lärare är 
skolans värld välbekant för forskaren.  
 
Erfarenheterna i det här sammanhanget underlättar på flera olika sätt. Förförståelsen för 
projektet Läslyftet är stor. En djup och bred kunskap om skolans organisation in i 
minsta detalj underlättar också förståelsen för arbetet med Läslyftet men detta är inte 
enbart positivt. Risken finns att vissa idéer och uppfattningar tas för givet vilket i den 
här studien skulle kunna innebära att ny kunskap av intresse inte framkommer utan att 
endast subjektiva erfarenheter bekräftas. Risken som uppstår är att studien resulterar i 
en slags vardagssociologi som bygger på egna antaganden och förutfattade meningar 
(Bourdieu, Chamboredon, & Passeron, 1991). Genom reflektion och en minutiös 
genomgång av insamlade data är avsikten att hela tiden ifrågasätta forskarrollen. Det 
innebär bland annat kontinuerliga reflektioner kring forskarrollen i förhållande till 
studieobjektet och studieobjektets förhållande till forskaren. 
 
Även relationen mellan forskaren och deltagarna innebar en aspekt att förhålla sig till 
eftersom forskaren styrde samtalet i någon mening med sin kunskap om syftet med 
intervjun och frågorna i intervjuguiden. Deltagarna hade också en viss makt då 
personerna i fråga kunde avbryta intervjun när som helst men detta inträffade inte under 
de intervjuer som genomfördes i den här studien. 
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Trots en medvetenhet om påverkan hamnade forskaren under genomförandet ibland i 
dialog med deltagarna. Dialogerna behöver dock inte ha påverkat resultatet i 
undersökningen negativt då det handlade om teman som inte kommer att belysas i 
studien men i dialogen skapades en relation vilken kunde leda till att deltagarnas svar 
färgades. Forskarens roll i förhållande till forskarna från Linköpings universitet har varit 
helt oberoende men tanken var att uppsatsen skulle kunna presenteras i anslutning till 
andra forsknings- och utvärderingsresultat från andra studier kring Läslyftet i 
kommunen. Då utvärderingen inte syftat till normativa värderingar utgjorde detta ingen 
motsättning i förhållande till undersökningen med anledning av uppsatsen. Samtliga 
deltagare fick också tydlig information om det dubbla syftet med insamlingen av data. 
 
Materialet som transkriberats har anonymiserats och varje intervju har getts ett fiktivt 
namn vilket gör att deltagarna inte ska kunna identifieras. Hur uppsatsen i sig kommer 
att läsas i framtiden eller vilka slutsatser andra parter kommer att dra är omöjligt att 
kontrollera men undertecknad ansvarar för den text som skrivs här samt det insamlade 
datamaterialet och deltagarnas rätt till anonymitet. I och med detta uppfylls 
Vetenskapsrådets (2017) formella krav men det är inte tillräckligt. Reflektion och etiska 
ställningstanden kommer att vara nödvändiga under hela processen. 
 
 

6.8 Undersökningens tillförlitlighet och giltighet 

 
Trots ständiga reflektioner kan forskaren ha påverkat svaren. Det faktum att kulturen är 
välbekant och forskaren har goda kunskaper om innehållet kan ha påverkat resultatet 
(Kvale & Brinkman, 2015). Genom reflektion kring egna utsagor i intervjumaterialet 
har möjligheten till medvetenhet funnits under genomgången av empirin. Intervjuaren 
hade dessutom träffat två av deltagarna i andra sammanhang. Detta påverkade också 
intervjun eftersom det fanns något slags förtroende sedan tidigare. 
 
Forskaren hade dock inte någon som helst formellt beroendeförhållande till deltagarna. 
Forskaren representerade i någon mån både sig själv i studien och huvudmannen utifrån 
rollen i den lärande utvärderingen. Detta skulle kunna tolkas som ett maktförhållande 
men det faktum att forskaren är lärare och inte rektor skulle kunna minska risken för 
detta. Trots detta innebär ett intervjutillfälle en typ av maktposition eftersom forskaren 
har kunskap om syftet och frågorna vilket rektorerna i det här sammanhanget saknar. 
 
En fenomenografisk ansats innebär att utgångspunkten inte har sitt ursprung i någon 
teori eller hypotes som ska verifieras eller motsägas. Istället var avsikten med studien att 
förutsättningslöst söka kunskap om rektorers uppfattningar om ledarskapet av statligt 
styrda skolutvecklingsinsatser genom exemplet Läslyftet. 
 
Då studien endast omfattar Läslyftet kan resultatet endast bidra med kunskap om just 
Läslyftet. Detta tillsammans med det faktum att endast en grupp rektorer i en specifik 
kontext intervjuats, utgör en begränsning för det som Bryman beskriver som extern 
validitet (Bryman, 2011) dvs. möjligheten att generalisera resultaten. Detta är inte 
möjligt utanför den kontext där studien genomfördes. Däremot visar resultatet från 
studien en bild av ledarskapet i en statligt styrd skolutvecklingsinsats. Bryman (2011) 
beskriver också vikten av en överensstämmelse mellan den teoretiska utgångspunkten i 
studien och den som används i såväl undersökning som analys, den interna validiteten. 
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Ansatsen i den här studien är fenomenografisk och det analysverktyg användes var 
Sandberg & Targamas förståelsebaserade syn på ledarskap. Samma ansats som utgör 
den teoretiska utgångspunkten används i hela studien vilket ger intern validitet. 

7. Resultat - Uppfattningar 
 
Läsningen och kategoriseringen i en fenomenografisk studie är omfattande och 
komplicerad. Ledarskapet är något mycket komplext och uppfattningarna är både 
samstämmiga och åtskilda. Sandberg & Targama skriver ”Att leda en verksamhet med 
många människor inblandade innefattar med nödvändighet uppgiften att påverka andra 
människors handlingar” (2013:93). Rektors ledarskap har en påverkan på lärandet i den 
egna organisationen enligt Seashore (Jarl & Nihlfors, 2016 s. 434). Rektorernas 
ledarskap i relation till medarbetarna och deras handlande i skolutvecklingsinsatsen 
Läslyftet innebär därmed en påverkan på medarbetarnas handlande och lärande. I den 
här undersökningen har syftet varit att undersöka på vilket sätt rektorer uppfattar 
ledarskapet i en statligt styrd skolutvecklingsinsats. Uppfattningarna ger även uttryck 
för en förståelse som leder till ett visst handlande. 
 
Rektor förväntas i Läslyftet leda en långsiktig skolutveckling genom lärares kollektiva 
och formella lärande på arbetsplatsen. Uppfattningarna om ledarskapet i Läslyftet enligt 
rektorerna varierade och det fanns skillnader i hur de uppfattar sin påverkan på 
medarbetarna. Utsagorna beskriver hur de uppfattar uppdraget att leda lärares kollektiva 
och formella lärande inom ramen för de statliga riktlinjerna som utformats för Läslyftet. 
 
Analys av data resulterade i tre övergripande uppfattningar om ledarskapet i Läslyftet 
vilka utgör tre olika kategorier. Kategorierna beskrivs nedan utan inbördes specifik 
ordning. Varje kategori beskrivs med utgångspunkt från citat från intervjuerna. Då 
studien är kvalitativ har utsagorna som citaten innehåller studerats utifrån innehåll och 
inte utifrån antal uttalande av samma sort. 
    

7.1 Ledarskapet i Läslyftet uppfattas som omhändertagande 
 
Rektor uppfattar ledarskapet i Läslyftet som omhändertagande i den här kategorin. 
Genom att ta hand om lärarna i den kollektiva och formella lärprocessen undanröjs 
hinder som skulle kunna påverka utvecklingsprocessen negativt. Utöver det 
personalansvar som rektor har innebär ledarskapet i kategorin omhändertagande aktiva 
handlingar med avsikt att medarbetarna ska känna sig positivt inställda till Läslyftet.  
Medarbetarna ska må bra och på olika sätt känna att ledningen bryr sig och engagerar 
sig i deras fortbildning genom att ta hand om olika delar av projektet som skulle kunna 
uppfattas som svårigheter. De lärande samtalen i Läslyftsgruppen som är en typ av 
lärandegemenskap leds av en handledare. Rektor uppmärksammar processen och 
försöker underlätta på olika sätt. Ett omhändertagande ledarskap innebär också att 
ledarens påverkan sker genom att hen i någon mån tar sig an och ansvarar för 
situationen.  
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7.1.1 Medarbetarnas arbetsvillkor 
	  
Genom att skapa utrymme för genomförandet av Läslyftet med hjälp av arbetstiden och 
arbetsuppgifterna är ledarskapet mer indirekt (Svedberg, 2016; Johansson, 2015) 
samtidigt som rektor vill påverka hur arbetstiden ska användas. Ledarens utgångspunkt 
är att lärarna kommer att göra det som förväntas av dem om arbetsvillkoren är 
tillfredställande. Något av det som Berg benämner det ”osynliga kontraktet” kan ligga 
till grund för rektors val. Grundläggande fysiska och psykosociala behov utgör också en 
förutsättning för att utbildningen ska kunna genomföras (Gilley, W.Gilley, & McMillan, 
2009; Eyal & Roth, 2011; Robertson & Timperley, 2012). Genom följande rubriker med 
efterföljande citat i kurssiverad stil exemplifieras vad som är omhändertagande i 
relation till medarbetarnas arbetsvillkor: 
	  

Tiden	  
”De får förutsättningarna men jag går ju inte in och leder på nått vis 
innehåll eller så det känns som om jag skapar förutsättningar” 
 

Uttalandet ger uttryck för ett indirekt ledarskap där rektor tar hand om de behov 
som genomförandet av Läslyftet kan leda till.  
 
 

”Hoppa på det tåget och ta bort annat och vänta med annat då under 
tiden” 

 
Rektor uppfattar satsningen Läslyftet som något som är positivt att delta i. 
Samtidigt beskrivs behovet av att ta bort andra utvecklingsinsatser/ 
arbetsuppgifter under tiden som projektet pågår. 

 
 
”Jag skapar förutsättningarna och fredar tiden. Jag prioriterar Läslyftet i 
kalendariet.” 
 
 

Den faktiska tiden som lärarna behöver för att kunna delta i Läslyftet utgör en 
viktig förutsättning som rektor skriver in i skolans kalendarium. 
 
 

 
”Vi har lagt in en schemaposition och så bjuder vi på mackor” 

 
En schemaposition utgör en tydlig markering för tidsanvändning och utöver det 
bjuder man också på mackor vilket förstärker tanken på att ingenting ska fattas 
deltagarna. 
 
         ”Det kan finnas lite motstånd och det är tiden som gör det” 
 
Bristen på tid utgör en faktor som kan leda till ett visst motstånd mot Läslyftet och det 
är rektorerna medvetna om. 
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Tidsaspekten är en återkommande fråga från samtliga rektorer i olika omfattning. Det 
handlar om den faktiska tiden för att medarbetarna ska kunna träffas och genomföra de 
olika delarna i Läslyftet eftersom samtliga har större delen av sin arbetstid förlagd i 
undervisningen. En stor del av den gemensamma mötestiden under året måste användas 
till Läslyftet. I övrigt förväntas lärarna fördjupa sig i åtta akademiska texter per termin 
vilket också kräver tid. De flesta lärare har ett arbetstidsavtal som innebär en 45-
timmars arbetsvecka där 34 timmar är förlagda på arbetsplatsen (Lärarnas Riksförbund, 
2017). Ungefär hälften av den arbetsplatsförlagda tiden utgör undervisning och sedan 
tillkommer för- och efterarbete. Detta innebär att den gemensamma mötes- och 
komptensutvecklingstiden är begränsad. Rektorerna beskriver när det gäller den här 
frågan att de i första hand måste ge lärarna tid till Läslyftet. 
 
Tiden utgör en central del i skolans organisation som bygger på ett komplext schema för 
såväl elever som lärare och utöver det planeras läsåret i ett kalendarium där olika möten 
och speciella händelser planeras in. Att lägga in en schemaposition eller att lägga in 
möten i kalendariet innebär en tydlig handling för att ge utrymme för Läslyftet. 
Motståndet som beskrivs handlar om tidsbristen och genom att åtgärda det så skapar 
man goda förutsättningar. En annan aspekt är att man ”hoppar på tåget” vilket i sig 
innebär en tydlig riktning men tillägget om att vänta med andra saker uttrycker en 
förståelse för att man inte kan göra allt samtidigt. Undervisningen i sig måste fortsätta 
även om lärarna deltar i ett fortbildningsprojekt vilket innebär begränsningar i tiden. 
 
En del i rektors ledarskap och möjlighet att påverka skolutvecklingsprojekt så som 
Läslyftet utgör just mandatet att bestämma över tiden och hur tiden används på skolan. 
Vissa delar regleras av elevernas timplan, lärarnas arbetstidsavtal och 
lokaltillgängligheten för ämnen som t.ex. idrott men en viss pott av tid finns kvar för att 
påverka arbetet och beslutet att använda tid för att genomföra Läslyftet utgör ett 
exempel på detta.  
 

Organisation	  av	  arbetsuppgifterna	  
	  
”Lärare är inte speciellt bra på att organisera sånna här saker utan de liksom 
å nu måste jag hinna det och så måste jag hinna det. De har en ambitionsnivå 
som är väldigt hög och det är ju bra på ett plan men det är inte speciellt bra 
på att organisera vad som är rimligt. Jag har alltid gjort det här förut och så 
måste jag göra det här och så lägger de på och så lägger de på och så blir de 
jättetrötta. Det är oerhört centralt att vi måste värna om deras arbetsmiljö.” 

 
Uppfattningen om lärares oförmåga att se vad som är rimligt när det kommer till 
organisation var arbetsuppgifterna utgör ett skäl till omhändertagandet i syfte att 
undvika en allt för hög arbetsbelastning. 
	  
	  

”Om man ska få till förändring så är det viktigt att man inte jobbar med 
för många saker.” 

	  
Medvetenheten om behovet att fokusera på vissa utvecklingsområden uttrycks 
här i relation till möjligheten att få till stånd en förändring. 
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”Det är viktigt att röja det har väl varit lite av min taktik i många saker att röja 
hinder” 
 

Rektor uppfattar i det här citatet att det gäller att röja undan alla hinder som skulle 
kunna hindra lärarnas kollektiva lärande i Läslyftet. 
 
 
Enligt ovanstående utsagor finns det också en problematik bland lärarna som ledarna 
behöver hantera i relation till arbetstid och arbetsuppgifter. Det faktum att man har en 
hög ambitionsnivå gör att man tar på sig nya arbetsuppgifter utan att rensa bort de 
gamla. En rektor som är medveten om och förstår detta kan ge sitt stöd i en prioritering 
av arbetsuppgifterna. I relation till projekt som Läslyftet kan hen värna om att 
utbildningen ”får plats” bland alla andra arbetsuppgifter under arbetsdagen. Någon 
beskrev att det handlade om att ”röja” för att kunna arbeta med Läslyftet.  Underförstått 
finns det arbetsuppgifter eller andra utvecklingsprojekt som måste bort för att ge plats åt 
Läslyftet. Tanken på vad som är ”rimligt” blir en viktig diskussion i den här kontexten. 
Arbetsuppgifterna kräver i sig olika insatser från medarbetarna och inom ramen för den 
här uppfattningen tar rektor ett ansvar för att det arbete som Läslyftet kräver ska kunna 
genomföras. 
 
Problemet med införandet av ny kunskap och nya rutiner under gällande arbetstid kan 
leda till intressekonflikter mellan ordinarie arbetsuppgifter och fortbildningen. Oavsett 
vilka fortbildningsbehov som föreligger hos lärarna måste eleverna få sin ordinarie 
undervisning. Utöver detta ska lärarna genomföra utvecklingssamtal med elever och 
vårdnadshavare samtidigt som de kanske blir ålagda att rätta nationella prov osv. 
Sandberg & Targama (2013) uppmärksammade en liknande situation i sjukvården där 
implementeringen av ny kunskap och utvecklingsprojekt äger rum samtidigt som 
patienterna måste få sin vård. 
 
Den ordinarie verksamheten har fortsatt på skolorna trots att man deltagit i Läslyftet 
men rektorernas ambition har varit att inte samtidigt bedriva andra utvecklingsarbeten. 
Några skolor har trots att rektorerna försökt värna om lärarnas tid och arbetsuppgifter 
sett sig tvungna att ta sig an ytterligare utvecklingsarbeten. Någon rektor beskrev t.ex. 
att man fick kontinuerliga påminnelser om utvecklingen av det digitala lärandet. 
Rektorer i det här ledarskapet uppfattar att de olika arbetsuppgifterna ställer olika krav 
på medarbetarna och att en trängsel finns mellan olika arbetsuppgifter. Rektorerna 
uppfattar att en del av ledarskapet innebär att de behöver ”röja undan” andra 
arbetsuppgifter eller utvecklingsarbeten för att ge plats åt Läslyftet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  



	   30	  

7.1.2  Medarbetarnas upplevelser av Läslyftet 
	  
Valet att avstå från ett auktoritärt ledarskap blir tydligt här och Bergs teori om det 
”osynliga kontraktet” utgör en möjlig tolkning. Motivation och en positiv inställning till 
arbetsuppgifterna utgör ytterligare en faktor (Gilley, W.Gilley, & McMillan, 
2009;Håkansson & Sundberg, 2016) som beskrivs här. Även en medvetenhet från 
rektorernas sida när det gäller nya kunskaper och olika förhållningssätt till detta 
uppfattas. En del människor har svårare hantera ny kunskap och andra upplever att 
implementering och förändring också uppfattas som komplicerat. (Gurr, 2015, Fixsen, 
Naoom, A.Blase, Friedman, & Wallace, 2005). Även det faktum att det för olika 
medarbetare rör sig om slags kunskap blir synligt. För en del kan uppfatta kunskapen i 
Läslyftet enligt Ellströms teorier (2004) som reproduktiv eftersom de redan besitter 
liknande kunskap medan andra kan uppfatta den som innovativ och därmed mer 
svårtillgänglig vilket ledaren kan ha insikter om inom ramen för det här ledarskapet. 
	  

Skapande	  av	  en	  positiv	  inställning	  	  
 
”Då att sälja in det så där handlar det väl liksom om mitt ledarskap och som 
rektor att man försöker ha en väldigt god relation till sina medarbetare helt tiden 
för då är det lättare. Skulle man bara vara en sån där betong så skulle man aldrig 
få med sig dem i det här” 

 
Att presentera Läslyftet på ett positivt sätt och samtidigt värna om att ha bra relationer 
med medarbetarna innebär ledarskapet i det här citatet 

 
 
”Jag har precis intervjuat i små grupper hur lärarna har tyckt att det har varit” 
 

Att träffa lärarna i mindre grupper och intervjua dem om Läslyftet och deras upplevelse 
av projektet blir ett sätt att visa intresse för deltagarna och hur projektet har fungerat.  
 

 
 
 
”De har ganska höga ambitioner det är bra så jag tror liksom att lyssnar man på 
dem som har varit med så är de väldigt nöjda med sina handledare också. Det 
lyfter flera att de tycker att handledarna är bra på att hålla diskussioner att få oss 
att hålla fokus alltså det lyfts. En del tycker att det har varit svårt att genomföra 
de här aktiviteterna som man ska göra.” 
 
 

Citatet ger uttryck för lyhördhet i relation till deltagarnas positiva upplevelser av 
handledarna och lärarna höga ambitioner. Men svårigheter framkommer också när det 
gäller kraven på genomförande av vissa aktiviteter.  
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”Sen har man gillat sina grupper” 
 
 

Lärandet sker kollektivt i Läslyftgrupper och uppfattningen här ger uttryck för den 
sociala gemenskapen som något positivt.  

 
 
”Vi har gjort det lite trivsamt runt omkring så de köper fika åt dom så att det blir 
också ett trevligt seriöst forum.” 

 
Här uttrycks uppfattningen att trivsel kan skapas genom fika. Graden av nöjdhet och 
positiva inställningar hos lärarna beskrivs som en viktig faktor när det gäller det 
omhändertagande ledarskapet. Rektorerna beskriver hur de på olika sätt försöker få 
återkoppling från lärargruppen om hur de tycker att projektet fungerar. Nöjda och 
vänligt sinnade medarbetare är något att sträva efter. En annan ledarskapsuppgift är att 
”sälja in” deltagandet genom sin egen positiva beskrivning av projektet samt att ge 
exempel på goda erfarenheter för att få lärarna att vilja delta i Läslyftet. Det kollegiala 
samarbetet och grupprelationerna har också utgjort en del som rektor gynnat för att 
inspirera till deltagande. Trivsamma förhållanden och en social gemenskap beskrivs 
som positivt för deltagandet och kanske även genomförandet av projektet. Goda 
relationer i allmänhet framhålls som en grund för att kunna övertyga och uppmana till 
deltagande eftersom förtroendet mellan ledare och medarbetare då leder till en tillit som 
är positiv. Även svårigheter eller dilemman som uppstår under fortbildningen gång blir 
föremål för rektors ledarskap då rektor utifrån det här ledarskapet uppfattar att hen bör 
lösa olika problem. 

	  

Se	  till	  olika	  kompetens	  och	  svårighetsgraden	  i	  projektet	  

 
”Jag har tagit upp litteraturen hur man uppfattar den om den har varit lätt eller 
svår eller om den har innehållit nåt nytt eller gammalt.” 
 
”Så är det ju så klart olika nån kanske tycker att det var jättesvårt att hänga med 
medan nån annan tycker att jag läser såna här texter snabbt.”  

 
Skillnaden mellan vuxna medarbetare är stor när det handlar om en viss kunskap som 
t.ex. språk-  läs- och skrivdidaktik som utgör fokus för kunskapsinhämtningen i 
Läslyftet. Uppfattningen i de här citaten ger uttryck för detta. 
 
En aspekt utgör huruvida medarbetarna tycker att fortbildningsprojektets texter och 
aktiviteter är alltför komplicerade eller motsatsen att det inte tillför något nytt. Det 
faktum att det bland medarbetarna finns olika kompetens inom olika områden innebär 
också att det kan finnas stora skillnader mellan hur olika medarbetare uppfattar 
uppgifterna och vilka utmaningar som genomförandet av projektet innebär. Grundidén 
är att handledarna ska leda samtalen i grupperna och att ett kollektivt lärande utifrån 
textläsning och samtal i kombination med det praktiska genomförandet av lektioner ska 
äga rum. Rektor uppmärksammar och försöker ge sitt stöd om någon medarbetare 
upplever uppgiften som allt för svår enligt den här uppfattningen av ledarskapet. 
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Följa	  upp	  och	  se	  till	  att	  arbetet	  flyter	  på	  

	  	  
”Att hela tiden ta tillbaka medarbetarna på vad det här vi håller på med och det 
kan vara olika viktigt och det är väl det jag på något sätt behöver bevaka så att 
man inte börjar tappa fart när det gäller den biten.” 

 
Behovet av att hela tiden följa utvecklingen och se till att grupperna inte tappar fart 
uttrycks i det här citatet. 
 
 

”Då tittar vi på vad händer nu hur ligger ni till vad känner ni om takten hur ser 
ni på innehållet i den här.” 

 
Utvecklings- eller inlärningstakten framhålls här som något som rektor bör ta hand om 
samtidigt som hen ska värna om att innehållet i utbildningen ska upplevas som adekvat.  
 

 
”Jag och en av mina biträdande rektorer ha träffat handledarna kontinuerligt och 
tittat på var befinner vi oss och vi har besökt grupperna.” 

 
Ett distribuerat ledarskap beskrivs här och då i relation till biträdande rektor som träffar 
handledarna men även rektors besök i Läslyftsgrupperna tas upp. 

 
 
”Ledningsgruppen träffar handledarna i Läslyftet och då lyfter antingen vi upp 
frågeställningar eller så lyfter de upp frågeställningar” 

 
Hela ledningsgruppen träffar handledarna i det här exemplet och möjligheter att lyfta 
olika frågor finns för såväl handledarna som skolledarna. 
  

 
 
”Slöjdlärarna tycker att det är svårt att hitta hur de ska jobba med texter och 
hur de ska jobba eftersom modulerna vad jag uppfattar är väl ändå rätt så styrda 
är de inte det?” 

 
Citatet uttrycker en viss osäkerhet kring ämneslärargruppen slöjdlärare som framfört 
svårigheter att arbeta med texterna i Läslyftet.  
 
 
Att följa upp arbetet i projektet för att säkerställa att studietakten fungerar, vilket när det 
gäller Läslyftet, innebär att man klarar av en modul per termin och detta oavsett andra 
arbetsuppgifter. Om Läslyftet genomförs utan statsbidrag kan skolan själv bestämma 
takten men Skolverket ställer dock krav på studietakten i samband med beviljandet av 
statsbidrag. Rektorerna som intervjuats i den här studien genomförde samtliga Läslyftet 
med statsbidrag. 
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Skälen till att det blir svårt att hinna med en modul kan också bero	  på andra hinder 
vilket beskrivs i citatet	  från ledningsgruppen där man möjliggör för handledarna i 
Läslyftet att belysa eventuella svårigheter. Ett exempel skulle kunna vara att modulen 
man arbetar med inte passar för alla ämneskategorier. Kunskapen som finns i modulen 
kanske inte svarar mot någon ämneslärargrupps behov. Ledarskapet här styr och 
kontrollerar att arbetet flyter på.  
 

7.1.3 Förankring och delaktighet 
	  
Vikten av att medarbetarna upplever att de är delaktiga beskriver t.ex. Southworth 
(2005). Kommunikationen där medarbetarna får en klar uppfattning om förväntningar 
och uppdrag från ledningen uttrycker flera forskare (Jarl, Blossing, & Andersson, 2017; 
Svedberg, 2016; Ärlestig & Törnsen, 2014; Leithwood, 2012). Enligt rektorernas 
uppfattningar är kommunikation viktigt men en del uppfattar mer av en dialog medan 
andra menar att rektors beslutar och kommunicerar sitt beslut. 
 
 

Kommunikation	  och	  överenskommelser	  

 
”Sen diskuterade vi naturligtvis med lärarna och samverkansgruppen” 

 
Vikten av att samtala med lärarna för att skapa delaktighet framhålls. 

 
 
”Det kan handla om att ge dem rätt resurser stötta på olika sätt skapa också 
stödet för att kommunicera” ”Jag har informationsmöten för att prata om vikten 
av Läslyftet och betona det i samtal med medarbetarna.” 

 
 
Uppfattningen här handlar om att ge resurser och om att stötta. En del handlar om 
kommunikation och vikten av att alla lärare förstår betydelsen av Läslyftet.  

 
 
 
”Jag har fått vara med i valet och jag har fått vara med och titta på det upplevda 
resultatet men kanske skulle jag ha önskat att jag skulle ha fått vara med mycket 
mer men det ligger enbart hos mig inte hos någon annan.” 

 
 
Citatet beskriver ett ledarskap där medarbetarnas upplevelser blivit synliga men också 
en egen önskan om ett mer aktivt ledarskap. 
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”Det innebär ju att först handlar det ju om att besluta att vi ska vara med kolla av 
hur förankringen är för deltagande inte för att det avgör mitt beslut utan för att 
veta om det är nånting jag behöver jobba med så att säga förankringen var ju bra 
redan från början eller det var bra förutsättningar.” 

 
 
Rektor beslutar om deltagande och kontrollerar sedan att beslutet är förankrat i 
lärargruppen. 

 
 
”Jag har försökt stötta handledarna genom att vara positiv men inte att vara allt 
för detaljstyrande och när det kommer till frågor då det rör sig om t.ex. hur 
många timmar är det här och så har jag sagt till handledarna att det ska de inte 
behöva hantera utan det har folk tagit med mig” 

 
 
Stöttning av handledarna beskriv här som ett sätt att påverka samtidigt som rektor 
medvetet avstår ifrån att vara mer detaljstyrande. 
 
 
 
Kommunikation och gemensamma överenskommelser utgör ytterligare en del i relation 
till medarbetarnas inställning och välbefinnande. Flera skolor har valt att samverka 
överenskommelsen fackligt medan andra har kommit överens i grupper eller mer 
informellt. Förankringsprocessen som leder till att samtliga lärare är införstådda med 
vad projektet innebär har förkommit på olika sätt genom t.ex. informationsmöten. 
 
En tydlig kommunikation om arbetsgivarens förväntningar i förhållande till 
arbetstagarna är något som Skolverket och huvudmannen har uppmuntrat till. Det 
faktum att lärarna utöver fortbildningen ska fullgöra sina ordinarie arbetsuppgifter vilket 
innebär någon typ av mertid har man löst på olika sätt. Vanligast är någon typ av 
kompensationsledighet under den tid då eleverna inte har lektioner t.ex. höstlov eller 
sommarlov.   

 
	  
	  

7.2 Ledarskapet i Läslyftet uppfattas som uppdragsinriktat 
 
Ledarskapet som uppdragsinriktat innebär i någon mån att projektet Läslyftet utgör ett 
av alla andra uppdrag som rektor förväntas leda. I en skolvärld med ständiga 
förändringar kommer oupphörligen nya uppdrag. Den här kategorin uppfattningar 
innebär ett ledarskap med fokus på skolorganisationen. Det är något som ingår i 
uppdraget att delta i den här typen av projekt och rektor behöver anpassa organisationen 
så att genomförandet ska bli möjligt. Den här inriktningen har ett fokus på 
organisationen och ledarskapet blir mer indirekt. 
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7.2.1  Distribuerat ledarskap   
	  
Statligt styrda skolutvecklingsinsatser i stil med Läslyftet utgör en del av rektors 
uppdrag. Utgångspunkten här är att det finns vissa uppdrag som ska genomföras och 
Läslyftet utgör ett sådant. Genom att låta såväl lärare som biträdande rektorer aktivt leda 
arbetet med Läslyftet skapar rektor en delaktighet (Spillane, Dimond, Sherer, & 
Coldren, 2005; Liljenberg, 2015; Löwstedt, 2015; Southworth, 2005). Det omöjliga i att 
rektor ska ha kompetens inom samtliga skolämnen utgör ytterligare ett skäl för att dela 
ledarskapet med professionen (Timperley, 2012). 
	  	  	   

	  Förtroendeskapande	  ledarskap	  
	  
”Mycket frihet under ansvar. Jag litar på mina medarbetare.” 
 

Skolorganisationen bygger på ett förtroende mellan ledare och medarbetare där rektor 
litar på att de arbetsuppgifter som är kommunicerade eller ingår i professionen kommer 
att genomföras. Behov av kontroll föreligger inte eftersom respektive medarbetare tar 
sitt ansvar i organisationen. 

Delat	  ledarskap	  	  
 
”Vad talar man om när man talar om pedagogiskt ledarskap? För mig om man 
menar med pedagogiskt ledarskap att jag är ute i klassrummet och inte styr med 
talar om undervisningen och annat det är jag inte bra på det är inte min grej 
överhuvudtaget. Och jag kan ifrågasätta om det är det som jag ska göra. För mig 
är pedagogiskt ledarskap att hålla mig a jour med den skolpolitik som gäller och 
uppdraget som vi har och via schema och via budget, via personalvård skapa 
förutsättningar för professionen att genomföra det att de har de mest optimala 
förutsättningarna, det är pedagogiskt ledarskap för mig.” 

 
In	  det	  här	  uttalandet	  framgår	  klart	  ett	  ställningstagande	  mot	  att	  rektor	  ska	  vara	  
ute	  i	  klassrummet	  och	  istället	  uttrycks	  uppgiften	  att	  skapa	  förutsättningar	  i	  
organisationen	  för	  att	  professionen	  ska	  kunna	  genomföra	  det	  som	  det	  som	  man	  
anser	  ingår	  i	  uppdraget.	  	  Ledarskapet	  syftar	  till	  hela	  organisationen	  och	  innebär	  att	  
skapa	  förutsättningar	  i	  form	  av	  tid,	  ekonomi,	  personalvård	  etc.	  Genomförandet	  
leds	  av	  olika	  medarbetare.	  	  

	  
	  

	  
”Hitta rätt personer för att leda” 

 
Läslyftet innebär att skapa grupper som tillsammans studerar en modul under ledning av 
en internt rekryterad handledare. Rektors uppfattning är handlar om valet av handledare.  
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”Jag har en fantastisk ledningsgrupp” 
 

”Det handlar ju också om att ha en hel förankring i ledningsgruppen så att de 
kan stötta, biträdande kan stötta i det vardagliga arbetet också. Och sen ha en 
löpande kommunikation.”  
 

 
Ledningsgruppens betydelse i ledarskapet och vikten av att förankra utvecklingsarbeten 
i den gruppen. Biträdande rektorer kan stötta det dagliga arbetet med Läslyftet. 
 

 
 
”Jag har ju handledare som håller i genomförandet. De blir ju jätteviktiga i 
ledarskapet blir det ju mer att jag jobbar genom dem. Det gör jag i andra 
situationer också men i det är utvecklingsarbetet i varje fall blir det extra tydligt 
att man gör det. Man har regelbundna möten med handledarna och försöker 
stötta dem på bästa sätt” 
 

 
Även handledarna beskrivs som ledare och rektors möjlighet att leda via dem genom 
regelbundna möten.  

 
 
”Ja det är många saker som ingår i det vanliga ledarskapet som jag gör jag 
gjorde med Läslyftshandledarna lite mer att jobba med förankringen i hela 
skolan för det är inte bara svensklärarna t.ex. det är ju alltså en väldigt stor grej 
det här så vi hade förankrat att det är det här som gäller nu och det här är det vi 
prioriterar nu.” 
 

Förankringen av Läslyftet på skolnivå framhålls som viktigt eftersom projektet vänder 
sig till samtliga lärare och inte enbart till lärarna i svenska. Valet att prioritera projektet i 
hela organisationen innebär också att förankringen i personalgruppen blir betydelsefull. 
 

 
 
”Det är förstelärarna som leder det och sedan lyfter vi frågor tillsammans 
 
”Jag leder via biträdande rektorer via chefer i någons slags hierarkisk ordning. 
Men det är de som står i klassrummet varje dag som har bäst koll vad som är det 
bästa möjliga för eleverna.” 

 
 
Förstelärare eller biträdande rektorer har en aktiv roll samtidigt som rektor i det här 
citatet uttrycker en stor respekt för lärarprofessionen i klassrummet.  
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”Det vi har börjat diskutera är skillnaden på chefskap och ledarskap alltså jag 
kan ju enligt skollagen delegera ledningsuppgifter men ledningsuppgifter behöver 
inte vara chefsuppgifter så då för att man liksom dels ökar förankringen men man 
kan också bredda insatsen som är det finns ibland rädsla att om jag tar på mig att 
leda det här så blir jag mina kollegors chef då? Men för att tydliggöra alltså som 
chef då sätter du lön och beviljar ledighet, du tar hand om rehab men att driva 
utveckling de är inte säkert att du behöver alla de där verktygen för att göra det.” 
 

 
Rektor reflekterar kring skillnaden mellan chefskap och ledarskap. Tanken att flera 
ledare skapar en bättre förankring i organisationen och man kan bredda insatser om man 
är flera ledare uttrycks här.   
	  
	  

	  

Handledarnas	  uppfattning	  enligt	  rektorerna	  
 
”Handledarna hade sagt om grupperna att de fortsätter gärna nästa år men på 
halvfart.” 
 
”Handledarna har väldigt stort inflytande över fortsättningen de ska vara bättre 
på det här än vad jag är de är verkligen huvudpersonerna här.” 
 

 
Handledarna spelar en viktig roll i Läslyftet eftersom de leder arbetet i grupperna. 
Därmed erhåller de också direkt kunskap om gruppernas inbördes arbete och utveckling. 
Deras röster är viktiga för rektor i ledarskapet. 
 
Ett distribuerat ledarskap mellan rektor, biträdande rektor, förstelärare och handledare 
beskrivs av många rektorer. Förmågan att hitta rätt person/ rekrytering inför 
genomförandet av Läslyftet uttrycks. Att hitta rätt personer under arbetets gång för att 
stötta organisationen är ytterligare en uppgift. Syftet med ledarskapet kan vara 
avgörande för vem som anses mest lämpad för uppdraget. Läslyftet handlar om 
språkutveckling vilket utifrån det här synsättet innebär att en medarbetare med 
didaktiska kunskaper inom det här området kan vara aktuella men även kunskaper i att 
leda vuxna i grupp eftersträvas. 
 
Ledningsgruppen omtalas av flera rektorer som en naturlig del av ledarskapet. I den 
samlade gruppen ledare kan olika typer av ledarskap fördelas och rektor kan få en 
övergripande uppfattning av Läslyftet i organisationen i stort.  Dialogen om ledarskap 
utan att vara chef utgör en del i detta eftersom nya kategorier ledare så som t.ex. 
förstelärare utgör en del av skolledningen på flera skolor.  
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7.2.2  Tidigare positiva erfarenheter och organisationsfokus 
	  
En del av rektorsuppdrag utgör förmågan att organisera verksamheten. Uppfattningarna 
i den här kontexten handlar om vikten av tidigare goda erfarenheter av den statliga 
skolutvecklingsinsatsen Matematiklyftet. Genom de tidigare erfarenheterna har rektor 
kunskap om organisationen och hur den fungerar bäst. Vissa villkor är redan givna i de 
statliga direktiven så som gruppstorlekar per handledare, tidsåtgång samt det faktum att 
man måste hinna med en viss del under ett läsår (se bilaga1). Rektor kan dock göra en 
del organisatoriska val vilka kommer till uttryck här. Rektors erfarenheter och 
kunskaper om skolutveckling och implementering av nya arbetssätt (Gurr, 2015; Wallo 
& Ellström, 2016; Fixsen, Naoom, A.Blase, Friedman, & Wallace, 2005) blir synliga i  
valsituationen. 
 
	  

Tidigare	  positiva	  erfarenheter	  

 
”Utveckla lite grann att systematisera liksom arbetet och vi hade ju jobbat med 
mattelyftet också och det hade uppfattats som en positiv form för utveckling.” 
 
”Resultatet av Matematiklyftet var så bra så vi kastade oss på Läslyftet” 

 
”Matematiklyftet sopade banan för Läslyftet” 
 

Matematiklyftet var ett statligt projekt som föregick Läslyftet men det vände sig endast 
till matematiklärare. Rektorernas huvudman hade tidigare beslutat att Matematiklyftet 
skulle vara obligatoriskt i två år för samtliga skolor i kommunen vilket resulterade i ett 
stort antal rektorer fick erfarenhet av att organisera och leda projektet i fråga. En viktig 
skillnad mellan Matematiklyftet och Läslyftet var dock att huvudmannen ansvarade för 
att rekrytera externa handledare till första året i Matematiklyftet och att det berörde 
endast ett skolämne.  

 
Läslyftet har rektorerna kunnat söka till utifrån intresse och huvudmannen har beslutat 
att handledarna skulle rekryteras internt på den egna skolan vilket innebär att 
handledarkompetensen finns kvar på skolan efter avslutat projekt med statsbidrag. 
Rektorerna beskriver hur de beslutade att delta utifrån tidigare positiva erfarenheter och 
kunskap om organisation av den här typen av fortbildning. 
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Organisationsinriktande	  	  
	  
”Det var ju naturligt hur vi delade upp grupperna och handledarna utifrån vilken 
ålder de arbetade med” 
 
”Vi har skapat grupper med lärare som normalt sätt inte arbetar tillsammans” 
 

 
Ledarskapet innebär indelning i grupper vilket är möjligt att göra på olika sätt i Läslyftet 
men i det här citatet har rektor valt en indelning utifrån åldersgrupp eller utifrån andra 
kriterier som t.ex. grupper som normalt sätt inte samarbetar kan göra det. 

 
 
”Vi har ju de nationella målen och sen har vi de lokala planerna också och då 
blir det min sak att titta men okej i vilken ordning ska vi ta det hur ska det gå till? 
 

Rektor beskriver i det här citatet olika krav på utveckling som hen behöver förhålla sig 
till. Uppdraget är komplext men rektors ser möjligheten att bestämma i vilken ordning 
olika delar ska genomföras. 

 
 
”Jag sa att nu gör vi en sak färdigt först. Det får inte spreta för mycket nu ägnar 
vi oss åt Matematiklyftet färdigt och sen tittar vi på om det är läge att hoppa på 
Läslyftet.” 

 
Även här förhåller sig rektor till en viss ordning och att man avslutade Matematiklyftet 
innan man valde att söka Läslyftet. 
 
Organisationen av arbetet och indelning av medarbetarna i olika grupper utifrån skolans 
behov precis som planeringen av olika uppdrag och den inbördes ordningen mellan dem 
utgör exempel på organisationsfokus. Skolan har att förhålla sig till olika nationella och 
lokala styrdokument som påverkar organisationen. Olika ämnesgrupper alternativt 
lärare för olika åldersgrupper utgör ytterligare fokus för att skapa en fungerande 
organisation. Det faktum att Läslyftet vänder sig till samtliga lärarkategorier gör att 
olika möjligheter för organisation av medarbetarna föreligger. 
 
  

7.3 Ledarskapet i Läslyftet uppfattas som utvecklande 
 
Fokus på utvecklingsprocesser och förändring utgör en kategori. Ledarskapets påverkan 
på medarbetarna bör leda till utveckling enligt de här uppfattningarna. Individuella 
medarbetare, grupper eller hela organisationen existerar men ledarskap som beskrivs 
syftar till utveckling. Ledarskapet innebär en påverkan, en förändring/förbättring, 
utifrån problem/behov som identifierats. Läslyftet ses i den här kontexten som ett 
verktyg som används för att påverka medarbetarna mot en utvecklingskultur där 
drivkraften blir viljan att utveckla undervisningen och skolans lärandekultur.  
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7.3.1 Förändrings- och utvärderingsperspektiv 
	  
Samtliga rektorer förväntas driva ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån Skolverkets 
direktiv (Skolverket, 2017). Avsikten är att arbeta med mål- och resultatstyrningen på 
den enskilda skolan. Inom kommunen där de intervjuade rektorerna var verksamma 
skrev man som en del i detta verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser i löpande 
text. Olika typer av utvärderingar i form av enkäter till medarbetare och brukare 
förekommer också som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. 

	  

Utvärderande	  och	  verksamhetsplanerande	  
 
”Det är ett av våra prioriterade mål i verksamhetsplanen” 
 
”Det har blivit en naturlig koppling mellan verksamhetsplanen och 
Matematiklyftet och Läslyftet har bidragit” 

 
Verksamhetsplanen utgör en del av det systematiska kvalitetsarbetet som samtliga 
skolor måste förhålla sig till. Genom att skriva in Läslyftet som en prioriterat mål 
kommer arbetet att följas upp senare. 
 
 

 
”Vi får nog göra en ordentlig utvärdering och utifrån den se vad vi ska jobba 
vidare med för de prövar ju olika tekniker olika texter olika sätt att angripa en 
text så jag tänker att vi fortsätter efter Läslyftets slut det får nog bli det måste bli 
det måste bli en utvärdering i den grupp som har varit med i Läslyftet för att se 
vad det är också som direkt kan implementeras och får effekt i klassrummet för 
det är ju dit vi vill nå det är ju resultatet.” 

 
 
Läslyftet utgör en viktig del i verksamhetsplanen vilket gör att det dokumenteras och 
utvärderas. En naturlig koppling mellan verksamhetsplanen och matematiklyftet fanns 
redan och Läslyftet tillförde ytterligare innehåll. Att genomföra en ordentlig utvärdering 
av Läslyftet på den egna skolan beskrivs som något viktigt där man också vill undersöka 
vilka effekter projektet fått för eleverna.  
	  
	  

”Jag gör just nu uppföljningar med handledarna och så har jag bett dem att 
skapa utvärderingar där vi mer kan se om vi kan titta på resultat hos eleverna och 
om vi kan titta på resultat hos lärarna. Det blir mer som en dialog jag vill se om 
det händer något i verksamheten” 

 
Handledarna har i det här citatet fått uppdraget att utvärdera resultatet av projektet. 
Förväntningar på resultat hos lärare och elever beskrivs. Rektor vill sedan föra en dialog 
kring Läslyftsresultaten.  
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Utvecklingsintresserat	  och	  förändringsbenäget	  
 
”Erfarenhet och kunnande och intresse man måste vara väldigt intresserad av 
utveckling och kunna tänka själv redan som lärare. Hur får jag de här 
resultaten? Man måste vara väldigt nyfiken, varför händer det här och en tro och 
en vilja att det går att förändra och utveckla alla” 

 
Citatet ovan beskriver ett förhållningssätt som rektor menar är viktigt när man ska 
bedriva utvecklingsarbeten. Förändringen blir möjlig genom att rektor hela tiden ställer 
frågor om varför något händer. En annan viktig aspekt utgör viljan att förändra.   
 
 

”Man kan tänka sig, varför man inte skulle hoppa på det här hur kan man inte 
ens göra det här som skola. Då tänker jag så här att om man inte fattar att man 
måste delta i det här, alltså de skolorna hamnar efter” 

 
Vikten av att delta i projekt som Läslyftet uttrycks som en självklarhet för att inte 
hamna efter i utvecklingen. 
 
 

 
”Inom ramen för den ordinarie utvärderingen och planeringen man gör 
årskursvis så kan vi se effekter av det. Sen är det ju en pågående process som 
man måste jobba med hela tiden.” 

 
 
Rektor uppfattar Läslyftet som en del i den ordinarie utvecklingsprocessen och menar 
att man hela tiden utvärderar det man gör som en del i den pågående processen.  

 

7.3.2 Analytiskt och kritiskt perspektiv 

 
Uppfattningen om ledarskapet handlar om reflektion där det egna ledarskapet 
analyseras. Med utgångspunkt från den egna skolan och de behov som finns är 
ambitionen att koppla Läslyftet till detta. Vikten av analys av behov för att leda en 
utveckling som är anpassad för den egna skolan har starkt stöd i 
skolutvecklingsforskningen (Jarl, Blossing, & Andersson, 2017; Moos, 2013; Sandberg 
A. Ö., 2014; Scherp & Scherp, 2007; Håkansson & Sundberg, 2016). 
 

Självkritiskt	  
	  

”Vi måste ändra oss och inte eleverna så det väl lite mitt ledarskap jag försöker 
inte skylla på nån annan utan då måste jag leda lite annorlunda”  

 
Ett konstruktivt kritiskt förhållningssätt i relation till det egna ledarskapet där rektor 
funderar kring sin egen påverkan och möjliga förändringar beskrevs också. 
Utvecklingen handlar inte bara om medarbetare eller elever utan även rektors egen 
utveckling. 
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Behovsrelaterat	  
 
”Det handlar om att identifiera om så många ska göra samma sak? Är det ett 
viktigt område för skolan? 

 
Behovsanalysen handlar enligt det här citatet om vilka som gagnas av att delta i 
Läslyftet men också vilket utvecklingsområde det handlar om i Läslyftet.  

 
“Hur får man lärarna att vilja ställa upp? Kan man presentera det som ett 
erbjudande och undvika att tvinga in personer?” 
 

Att identifiera behov hos medarbetarna på såväl individ som gruppnivå utgör en 
ledarskapsuppgift. Skolans specifika behov uppfattas också som något som motiverar till 
utveckling. Betydelsefullt ur ett utvecklingsperspektiv blir förmågan att se vilka ämnen, 
lärarkategorier eller åldersgrupper som utifrån behov ska ingå i projektet. Förmågan att 
presentera projektet på ett sätt så att medarbetarna uppfattar ett behov och en vilja att 
utvecklas beskrevs också.  
	  

Analytiskt	  och	  undervisningsutvecklande	  
 
 
”Vi har arbetat mycket med att identifiera var vi har en problematik som är 
överhängande.” 
 
”Det första som vi behöver ha god kännedom om är var vi befinner oss på 
skolan i olika delar både var vi befinner oss arbetsmässigt men också hur ligger 
våra elever till vad behöver de vad ser vi för nånting där som man behöver jobba 
med också så att vi ska välja rätt moduler som vi ska jobba med så att det får 
effekt.” 

 
Genom att diskutera och identifiera problem i relation till Läslyftet inleds en utveckling 
mot att lösa problem genom kunskapen som lärarna erhåller kollektivt i sina grupper. 
 

 
 
”Vi har åtminstone fått upp en diskussion om vad gör vi i klassrummet och vad 
behöver elever” 
 
”Man har börjat tänka mer kring undervisningen att man faktiskt börjar ändra 
undervisningen” 

 
 
Dialogen kring elevernas behov utgör ett exempel på ledarskap som syftar till en 
utvecklingsprocess i relation till undervisningen.  
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”Många upplever att eleverna inte äger skrivandet i den utsträckning som man 
skulle vilja.” 

 
Skrivandet utgör här ett specifikt utvecklingsområde där rektor skulle önska en 
förändring. 
 
 
Ett liknande konstruktivt kritiskt förhållningssätt förekom i relation till undervisningen. 
Analyser och diskussioner kring det som händer i klassrummet uppmärksammades i 
förhållande till elevernas behov av olika slag men också den undervisningskultur som 
Läslyftet syftar till. Genom att lyfta undervisningen och diskutera den med kollegor 
men också genom att pröva olika lektionsaktiviteter skapas en förändring enligt den här 
uppfattningen.  Problemidentifiering och samtal om olika lösningar i rollen som ledare 
men också ett ledarskap i form av uppmuntran av den här typen av samtal i grupperna 
av medarbetare beskrevs. 
 
Att få medarbetarna att flytta fokus från speciella elever eller elevgrupper till 
undervisningen i sig och olika möjliga förändringar och förbättringar 
uppmärksammades. Rektorerna uppfattade också att förändringar i undervisningen hade 
ägt rum trots att projektet endast pågått i ett halvår. 
 
	  

7.3.3  Fokus på kunskap 
	  
Behovet av ständig utveckling inom professionen utgör ett skäl till den statliga 
satsningen Läslyftet. Ledarskapet som syftar till lärande lyfts fram inom forskningen 
vilken också synliggörs av olika organisationer och myndigheter (OECD, Educational 
Research 2013; Wallo & Ellström, 2016; Skolverket).  
 

Språkutvecklande	  
 

”Språket har vi alltid kommit fram till att det finns behov och Läslyftet 
förverkligade tidigare projekt” 
 
”Vi har elever som har ett annat modersmål än svenska inte har nått de nivåer 
som vi önskar eller har hoppats på. Så känns det viktigt att alla blir 
uppmärksammade på det och att vi jobbar med de bitarna.” 
 
 
”Språket är nyckeln till lärandet. Det är min bestämda uppfattning och det finns 
det mycket forskningsstöd för också. Vi brottas med att många elever har   

           ett annat modersmål än svenska.” 
 

“Jo men det tycker jag att det beror på vilka behov våra elever uttrycker jag 
arbetar med många som har stora behov att få hjälp i utvecklingen att kunna läsa 
texter, förstå vad som faktiskt står strukturera upp det allra viktigaste.” 
 

Ledarskapet i citaten ovan syftar också till en behovsrelaterad utvecklingsprocess men 
med fokus på svenska språket.  



	   44	  

 
Det övergripande syftet med projektet Läslyftet är att eleverna på sikt, efter lärarnas 
fortbildning, ska utveckla sitt språk-, läs- och skrivförmåga vilket utifrån citaten ovan 
beskrivs som viktiga utvecklingsområden som identifierats. Även vikten av att kunna 
behärska språket framhålls och behovet hos elever med annat modersmål än svenska. 
Rektorernas uppfattningar ger stöd till projektet eftersom språkutveckling ses som ett 
viktigt utvecklingsområde. Skolor med större språkliga utmaningar beskriver behovet av 
utveckling inom det här området som en nödvändighet. 
 

 

Medarbetarutvecklande	  
	  

”Handledarna tycker att det har varit extremt kul de upplever det som väldigt 
utvecklande, spännande, engagerande, stimulerande och att det känner verkligen 
att de har fått mandat att driva utveckling själva det tycker jag är väldigt kul 
alltså. ” 
 
”Vi har lyft fram två nya personer som tidigare inte hade någon utvecklingsroll” 
 

I de två citaten ovan beskriver rektor utvecklingen av medarbetarna som en viktig del i 
Läslyftet. Handledarna i sig men även det faktum att på flera skolor har man valt att 
lyfta fram nya personer och göra dem delaktiga i skolutvecklingen. 
 

 
 
 
”Det var ganska naturligt det är klart att vi ska hoppa på Läslyftet är ju något vi 
ska jobba med och det fanns ett starkt önskemål från lärarna i svenska” 

	  
”Det fanns ett sug i verksamheten att vi skulle delta” 

 
 
Uppfattningen som beskrivs här handlar om lyhördhet inför medarbetarnas 
utvecklingsbehov. Genom att ge mandat till handledarna i Läslyftet har de som fått 
uppdraget utvecklats i den rollen. Rektors ledarskap är indirekt eftersom handledarna 
fått i uppdrag att leda men rektor ser också utvecklingen som handledarna går igenom 
som en viktig aspekt. Genom Läslyftet har medarbetarna som deltagit utvecklat sin 
undervisning men handledarna har samtidigt utvecklat förmågan att leda kollegiala 
samtal. En möjlighet i samband med genomförandet av Läslyftet har varit att lyfta fram 
nya personer som inte tidigare haft en roll i skolutvecklingsarbetet. Även lyhördhet för 
personalens önskan att utveckla undervisningen genom Läslyftet har utgjort en aspekt 
av den här uppfattningen.  
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7.3.4 Skolutveckling 
	  
Läslyftet är en skolutvecklingsinsats där tanken är att utvecklingen av undervisningen 
genom lärarnas ökade kunskaper ska leda till en ökad måluppfyllelse för eleverna. Alla 
skolor behöver inte delta i Läslyftet men huvudmannen informerar om möjligheten att 
söka statsbidrag för genomförandet och handledarutbildningen. Rektorerna som 
intervjuats i undersökningen har aktivt valt att söka statsbidrag och delta i Läslyftet. 
Prioriteringar utifrån den egna skolans behov och situation som beskrivits i tidigare 
forskning av bl.a. Moos (2013) kan leda till en satsning på ”bred front” eller i en 
begränsad grupp där en lärandekultur skapas. Erfarenheter från tidigare ”lyft” t.ex. 
matematiklyftet uppfattas som positiva i relation till	  skolutveckling.	  Även vikten av att 
sprida kunskap mellan skolor utifrån erfarenheter i Läslyftet uppfattas som en utmaning. 
	  
	  

Förändrande	  på	  bred	  front	  
 
”Det är intressant att man gör det på bred front” 
 

Ledarskapet syftar här till en förändring på bred front där syftet är att en stor del av eller 
samtliga i organisationen deltar i utvecklingsprocessen.  

	  

Målträngsel	  
 
”Att förvaltningsledningen inte säger nu ska vi göra det här och det här och det 
här utan att man faktiskt säger att det här är de olika tårtbitarna vi vill väldigt 
gärna att ni jobbar med men att ni lokalt bestämmer i vilken ordning.” 

 
Rektor beskriver här en önskan om att vilja leda utvecklingsarbeten i en viss takt och 
inte att allt kommer samtidigt. En tydlig önskan framhålls att förvaltningsledningen ska 
redogöra för den utveckling som förväntas men att rektors själv ska kunna bestämma 
ordningen.  

 
 

”Målträngseln. Balansen när vi jobbar med utvecklingsarbeten och blickar vi 
framåt GSIT – förändringarna kommer att ta tid osv.” 

 
Rektor önskar i det här citaten en balans mellan olika förändringsarbeten. 

 
 
”Det är så många intressenter som tycker att vi ska driva väldigt många saker 
samtidig”. 
 

Trycket och förväntningar från olika intressenter framhålls som ett problem eftersom 
allt ska ske samtidigt.  
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”Ja det skulle vara klokt alltså att vi fick tillsammans här sätta upp våra 
utvecklingsmål och nu gör vi det här och kan man säga att nu är det okej. Vi vill 
ha både Mattelyft och Läslyft men då gör vi det på det här sättet”. 

 
Citatet beskriver en önskan att lokalt få bestämma vilka utvecklingsarbeten som behövs 
utifrån skolans egna mål. 

 
 
”Att någonstans på vägen få vara med och ha nån slags valfrihet tänker jag med 
så är det väl ofta. Stockholms stad är stort så bestämmer man något så kanske 
varje skola kan bestämma vill vi gå in nu eller då det ska finnas något slags 
töjbarhet tänker jag .” 

 
Det faktum att det finns en målträngsel uppfattas som en svårighet/ett hinder för 
ledarskapet eftersom rektor förväntas kunna leda flera projekt samtidigt men också att 
medarbetarna förväntas delta i flera utvecklingsarbeten vilket inte ryms inom ramen för 
deras arbetstid (se ovan om tiden). Önskan från flera rektorer handlar om att kunna 
planera i vilken ordning man ska genomföra olika utvecklingsinsatser och att det skulle 
finnas en viss frihet för den egna skolan att sätta upp mål och planera in 
utvecklingsarbetet på ett sätt som gör att det fungerar tillsammans med den övriga 
verksamheten. 

 

Erfarenhetsinriktat 
 
”Det är bra att det har kommit såna här fantastiska lyft som jag tycker sen får det va 
bra ett tag men jag har använt det liksom vävt in det i det dagliga arbetet.” 

 
 
”De som är med i Läslyftet nu de är bärare av en erfarenhet som jag tycker vi 
ska använda i andra sammanhang om det så gäller ämnesutvecklingsarbeten 
eller vad det nu är. Så det är en ganska bra kompetens som vi bygger upp” 

 
Ledarskapet i de här citaten syftar till att använda erfarenheter från de s.k. lyften för att 
driva andra utvecklingsarbeten med fortbildningsmodellen.  
 
Läslyftet och tidigare matematiklyftet bygger på en fortbildningsmodell som skapats av 
Skolverket utifrån kunskapen om det kollektiva lärandet. Innehållet som är webbaserat 
består av ett gediget material som skapats på olika lärosäten i Sverige. Genom att knyta 
an till tidigare erfarenheter kan arbetet kopplas samman med den ordinarie 
verksamheten. Som helhet kan modellen och erfarenheten från den här typen av lärande 
sedan återanvändas vilket kan ses som en kompetens i sig. 
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Lärandekulturutvecklande	  
 
”Jag har också försökt förklara mina förväntningar och mina förväntningar har 
framför allt varit att jag hoppas att det här också ska vara något som inte bara 
leder konkret till det som Läslyftet syftar till utan det ska vara ett sätt att lära sig 
kollegialt lärande och en form för en metod att samtala med varandra om 
utmaningar om dilemman.” 
 

Utveckling utifrån de förväntningar som rektor har på medarbetarna i relation till 
utvecklingen av kollektivt lärande uttrycks här tillsammans med beskrivningen av en 
behovsanalys för att göra korrekta val av innehållet i Läslyftet. 
 	  

 
Skapa en kultur där det här alltså en positiv lärandekultur med mycket fokus på  
det.” 
 

I det här uttrycket används lärandekultur explicit men andra rektorer har beskrivit det 
med andra ord. 
 

 
”Det blev ju en dialog som är spännande och den typen av lektionsdiskussioner 
har ju inte förekommit tidigare.” 

 
Rektor har uppmärksammat och uppmuntrat dialoger som handlar om undervisningen. 

 
 
”Vi har ett antal utvecklingsområden där vissa lärare jobbar mer inom ett och 
vissa lärare jobbar mer inom ett annat.” 

 
 
Rektor har delat in lärarna i olika grupper som ingår i utvecklingsarbeten inom olika 
områden och bland dem är det några som arbetar med Läslyftet.  
 
Att skapa en lärandekultur med fokus på utveckling och dialog kring undervisningen 
beskrevs som något som inte alltid varit så tydligt tidigare. Fördelningen av lärarna 
utifrån olika utvecklings på skolan utgör en aspekt. Även om ordet lärandekultur inte 
används av alla så beskrivs det kontinuerliga lärandet på skolan.  
 

Kunskapsspridande	  
	  
”Att synliggöra det ganska mycket i olika sammanhang i individuella möten men 
också vid stora möten” 
”Jag ser som en utmaning för vår del att sprida det här och hur kan vi sprida det 
på ett positivt sätt så att vi involverar fler” 
 

 
Uppfattningen ovan handlar om att sprida kunskap om Läslyftet inom organisationen 
men också till kollegor på andra skolor. Genom spridning kan fler välja att delta och 
därmed kan utveckling ske i högre grad. 
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8. Analys av rektorernas uppfattningar av ledarskapet i Läslyftet  
	  
En fråga som ställdes till rektorerna vid intervjutillfällena handlade om de 
förutsättningar som de behövde i sitt ledarskap i Läslyftet och svaret från en rektor 
(delar av citatet finns i titeln och i inledningen av studien) följer nedan: 
 
”När man ska göra någon insats på skolan så heter det att om inte rektor är engagerad 
och driver så blir det inget och det tror jag är sant men det gör det ju också så väldigt 
svårt när vi har så många intressenter som tycker att vi ska driva väldigt många saker 
samtidigt.” 
 
Citatet ger en tydlig bild av det korstryck (Berg, 2011) som rektorerna befinner sig i 
med krav på ständiga utvecklingsprocesser som enligt citatet förväntas äga rum 
samtidigt. Nya reformer, ny teknik och nya kunskapslyft förväntas implementeras och 
utvecklas samtidigt i skolan. Detta sker trots att skolan liksom sjukvården oavsett ny 
kunskap som ska läras in måste ge eleverna undervisning (patienterna vård inom 
sjukvården) med den kunskap som redan finns (Sandberg & Targama, 2013). Nordholm 
och Blossing beskriver att tillfälliga organisationslösningar fungerar parallellt med den 
ordinarie verksamheten vid genomförandet av skolutvecklingsinsatser (Nordholm & 
Blossing, 2013). Rektorernas ledarskap inbegriper därför skapandet av ständigt nya 
organisationslösningar som i studien har olika fokus. Personalens arbetsvillkor och 
attityd tillsammans med olika utvecklingsmål och en uppfattning om att uppdraget ska 
genomföras beskrivs i ledarskapet i studien. Samtidigt måste den ordinarie 
verksamheten fungera även om ständiga förändringsprocesser pågår. En långsiktig 
planering utifrån behov som identifierats blir svår att genomföra när beslut om nya 
statliga förändringar i skolan leder till ständigt nya prioriteringar för skolutveckling. 
Utöver olika kunskapslyft fattar regering och riksdag ständigt nya beslut som rör skolan. 
I mars 2017 fattade man t.ex. beslut om förändringar i läroplanen för grundskolan vilka 
träder i kraft i juli 2018 (Regeringskanliset, 2017). 
 
Resultatet från studien beskriver olika uppfattningar av ledarskapet i den här kontexten. 
Genom att försöka tolka resultatet är avsikten att försöka beskriva hur rektorer uppfattar 
sitt ledarskap samt vilka handlingar som rektorerna uppfattar som en del av detta. 
Läslyftet utgör ett exempel på en statligt styrd skolutvecklingsinsats och resultatet från 
studien beskriver de uppfattningar som erhållits i samband med intervjuerna. Rektorerna 
hade vid intervjutillfället drygt sex månaders erfarenhet av just Läslyftet. Rektorernas 
förståelse för ledarskapet vid den tidpunkten är det som uttrycks i resultatet. Senare 
erfarenheter och upplevelser kan ha förändrat synen på ledarskapet i relation till 
Läslyftet.   
 

8.1 Ledarskapskategorierna 
 
Fortsättningsvis kommer de olika kategorierna beskrivas och analyseras utifrån ett 
förståelseperspektiv och slutligen är avsikten att försöka belysa vilken kunskap som 
studien kan bidra med. En fenomenografisk studie strävar inte efter kausala relationer 
(Larsson, 2011) istället är avsikten att skapa bilder av ledarskapet som kan leda till en 
ökad förståelse. Ständiga krav från olika intressenter att driva utveckling kräver ett 
fungerande ledarskap. I studien beskrivs olika fokus som ett sätt att förhålla sig till 
detta.  
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8.1.1 Medarbetarfokus – omhändertagande ledarskap 
 
Fokus är på lärarna som behöver stöd för att kunna genomföra Läslyftet. Ledarskapet 
syftar till att på flera olika sätt skapa rätt förutsättningar för lärande i Läslyftsgrupperna. 
Genom att ge lärarna en fredad tid för Läslyftet och rensa undan andra arbetsuppgifter 
skapas ett utrymme för lärande. Olika trivselinsatser och en medvetenhet kring den 
sociala samvarons betydelse spelar också en viktig roll. Alla medarbetare ska känna sig 
sedda och eventuella svårigheter tas om hand. Rektor finns närvarande och följer upp 
hur Läslyftet upplevs bland lärarna. 
 
Tidigare forskning bekräftar behovet av fysiska och psykosociala förutsättningar 
(Robertson & Timperley, 2012;Gilley, W.Gilley, & McMillan, 2009; Eyal & Roth, 
2011) precis som vikten av en förståelse för olika medarbetares förutsättningar i relation 
till lärande (Gurr, 2015). På vilket sätt gruppernas inlärning kommer att ske lämnas 
osagt eller som ett förgivettagande om att  rätt förutsättningar leder till lärares kollektiva 
lärande. Den kommunikation som finns mellan rektor och lärare syftar i första hand till 
att skapa en positiv stämning samt undvika att medarbetarna får en allt för hög 
arbetsbelastning. 
 
Ledarskapet skulle kunna ses som såväl tranformativt som transkationellt ( Robertson & 
Timperley, 2012; Robinson, 2015; Wallo & Ellström, 2016) eftersom rektor lägger stor 
vikt vid den relationella delen av ledarskapet samtidigt som de förutsättningar som 
skapas kan ses som det som rektor ger lärarna och de förväntas i gengäld lära in ny 
kunskap. Genom att skapa ett speciellt schema och rensa undan andra arbetsuppgifter 
skapas utrymme för Läslyftet vilket också utgör ett krav från Skolverket (Läs- och 
skrivportalen, 2014). Genom villkoren för statsbidraget sker en statlig styrning av den 
tid som ska avsättas för Läslyftet. Frågan om behov och målsättning med Läslyftet är 
inte central utifrån det här synsättet utan det handlar med om det praktiska 
genomförandet.Positiva uppmuntrande samtal i kombination med en lyhördhet för 
eventuell osäkerhet utgör ytterligare handlingar kopplade till fokus på medarbetarna. 
Ledarskapet sker nära medarbetarna utan att inkräkta på den professionella friheten eller 
det ”osynliga kontraktet” (Berg, 2011). 
 
Fokus på medarbetarna och förutsättningarna för att genomföra skolutvecklingsinsatsen   
i ett omhändertagande ledarskap innebär också att rektor tar hand om alls svårigheter 
som skulle kunna uppstå. Medarbetarna kan känna sig trygga i den här situationen 
eftersom rektor tar ett totalt ansvar. Rektors uppfattning tyder på att medarbetarna 
uppfattas som behövande och ledarskapet innebär att fylla deras behov. Medarbetarna 
finns i fokus och de behåller sin professionella integritet men den utvecklingsprocess 
som rektor leder är de inte delaktiga i. En viss förankring av deltagande finns med i 
bilden i form av diskussioner men mer i förhållande till genomförandet av själva 
projektet än i förhållande till skolutveckling.  
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Utvecklingsprocessen sker just då under genomförandet av projektet. Eventuella tankar 
kring långsiktighet och hållbarhet kan existera men de uttrycks inte explicit. 
Implementeringen av fortbildningsmodellen sker på ett medvetet sätt (Fixsen, Naoom, 
A.Blase, Friedman, & Wallace, 2005) och rektor försöker skapa delaktighet via dialog 
och förankring av deltagandet. Rektorernas uppfattningar i den här kategorin uttrycker 
inte en gemensam målbild och en klar koppling till de lokala behoven vilket utgör en 
viktig förutsättning för gynnsamma och hållbara utvecklingsinsatser (Sandberg A. Ö., 
2014; Moos, 2013; Håkansson & Sundberg, 2016; Stoll & Bolan, 2005).  
 
 

8.1.2  Organisationsfokus – uppdragsinriktat ledarskap 
 
Fokus på organisationen och de uppdrag som behöver genomföras är en uppfattning 
som framkommit. Genom en tydlig och i viss mån hierarkisk organisation av 
utvecklingsprojektet Läslyftet skapas en tydlig arbetsfördelning. Ett distribuerat 
ledarskap (Gurr, 2015; Spillane, Dimond, Sherer, & Coldren, 2005; Southworth, 2005) 
där biträdande rektor, förstelärare och handledare har givna roller. Ledarskapet 
uppfattas som indirekt (Johansson, 2015) och rektors påverkan sker via andra aktörer. 
Ledningsgruppen som en enhet för ledarskap beskrivs som central och handledarna har 
goda möjligheter att påverka. 
 
Lärarnas kollektiva lärande äger rum under ledning av en handledare. Biträdande 
rektorer följer upp utvecklingen och rektor träffar ibland de andra ledarna för diskussion 
kring projketet. Ansvaret för att genomföra projektet delas och hela organisationen är 
delaktig. Rektor leder indirekt (Johansson, 2015) organisationens olika dela mot 
genomförandet av Läslyftet. Lärandet i organisationen som sådan vilket Senge beskriver 
(1990, 2006) syns dock inte i den här studien. Inte heller en gemensam vision 
(Leithwood, 2012) beskrivs här. 
 
Lärarnas kollektiva lärande förväntas äga rum genom ovan nämnda 
organisationslösning. Tidigare erfarenheter från matematiklyftet uppfattades som 
positiva vilket innebar att man försökte genomföra Läslyftet på ett liknande sätt. 
Gruppindelningen av lärarna utgjorde en del av ledarskapet eftersom gruppindelningen 
hade ett visst syfte. Lärare som arbetade med en viss åldergrupp kunde utgöra ett 
kriterie precis som medvetet blandade grupper med deltagare som normalt sätt inte 
träffades. 
 
Att rekryteringen av handledarna sker internt i Läslyftet i den här kommunen utgjorde 
en viktig del i det uppdragsinriktade ledarskapet. Det faktum att handledarna skulle få 
en central roll i Läslyftet innebar att valet av hadledare var av betydelse. Samtal med 
andra ledare inom organisationen var också viktigt för att på så sätt kunna följa 
processen. 
 
Ett ledarskap med fokus på organisation och uppdrag uppfattades som effektivt och 
skapade utrymme för rektor att utföra andra ledarskapsuppgifter. Deltagande lärare 
befinner sig lång bort utifrån ett ledarskapsperspektiv samtidigt som rektors ledarskap är 
ständigt närvarande i form av andra ledare. Kunskapsutvecklingen direkt i 
Läslyftsgrupperna drivs därmed av handledarna. Det skulle också vara möjligt för andra 
deltagare att ta ett ledaransvar men det visar inte den här studien eftersom den enbart 
fokuserat på rektorers uppfattningar. 
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Uppdragsinriktat ledarskap leder till en effektiv implementering med olika aktörer och 
en stark tillit finns för att alla parter sköter sitt. Bristen på gemensamma mål och 
ägandeskap kan dock minska möjligheten för en hållbar utveckling (Sandberg A. Ö., 
2014). Frågan om hänsyn tas till lokala behov (Sandberg A. Ö., 2014; Moos, 2013; Stoll 
& Bolan, 2005; Gurr, 2015) är också oklar.  
 
 

8.1.3 Utvecklingsfokus  - utvecklingsinriktat ledarskap 

 
Fokus på utveckling och olika typer av utvecklingsstrategier utgör ytterligare en 
kategori. Läslyftet ingår enligt det här sättet att förstå ledarskapet som en del av den 
skolutveckling man driver. Genom att föra in Läslyftet i verksamhetsplanen och aktivt 
verka för att resultaten följs upp förväntas insatsen leda till utveckling. Attityden hos 
ledaren bör vara ett genuint intresse för utveckling (Gurr, 2015). Det gäller att verkligen 
intressera sig för utveckling och möjliggöra en lärandekultur på skolan. Sättet som 
ledarskapet bedrivs på skulle kunna beskrivas som lärandeorienterat (Wallo & Ellström, 
2016). Syftet med Läslyftet är inte enbart det som lärarna lär sig i stunden utan även en 
förväntan på fungerande lärandegemenskaper (Håkansson & Sundberg, 2016; 
Hargreaves & Fullan, 2013) där lärarprofessionen aktivt söker utveckla undervisningen 
genom att koppla teoretiska kunskaper till sin praktik. 
 
Målsättningen att förändra olika utvecklingsområden eller specifika problem som 
identifierats utgör viktiga delar av utvecklingsarbetet. Synen på utvecklingsinsatser som 
något som borde vara en självklarthet för alla på bred front framhålls. Olika typer av 
utveckling beskrivs som medarbetarutveckling, språkutveckling eller utveckling utifrån 
elevernas behov i stort. 
 
Ledarskapet kan vara indirekt genom att föväntade mål tydliggörs till exempel genom 
en tydlig vision om vart man är på väg (Leithwood, 2012). Det kan också innebära 
direkta samtal med lärarna kring undervisning och utveckling (Ärlestig, 2008; Ärlestig 
& Törnsen, 2014; Bishop, 2012) i relation till de moduler och den kunskap som lärarna 
kommer i kontakt med via Läslyftet.  
 
Önskemålet om ett större frirum (Berg, 2011) är tydligt i det här perspektivet. Viljan att 
kunna styra olika utvecklingsinsatser utifrån egna mål och behov på skolan utgör en 
central tanke. Även möjligheten att själv få besluta kring i vilken ordning olika 
utvecklingsinsatser ska drivas uppfattas som betydelsefull.  
 
Kunskapsutvecklingen genom Läslyftet förväntas äga rum eftersom behovet av ny 
kunskap i relation till gemensamma utvecklingsprocesser utgör ett incitament för lärarna 
att vilja förkovra sig. Förväntan på de lärandegemenskaper/Läslyftgrupper som bildad i 
projektet där handledare ansvarar för mötena ses som positiv.  
 
Kommunikation är en viktig del i ledarskapet (Leithwood, 2012; Ärlestig, 2008; Day, 
2012) och när fokus är utveckling behöver medarbetarna få kunskap om förväntingar 
som rektor har i relation till Läslyftet. Analys av resulat och uppföljning av olika 
insatser är en annan del av det som rektor gör som en del av ledarskapet. Spridning av 
resultaten och motiverande samtal ingår också för att budskapet ska nå fram. 
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Ledarskapet i relation till lärares kollektiva lärande i Läslyftet innebär i det här 
kontexten mer av en kultur där medarbetarna vet att utveckling är något som förväntas 
av dem. Diskussioner om resultat och möjliga förändringar mot en ökad måluppfyllelse 
är centrala. Samtidigt vet man inte om den utveckling som sker genom till exempel 
Läslyftet verkligen sätter spår i organisationen och blir varaktig eller om projektet 
avslutas utan att sätta några spår i organisationen för att snabbt ersättas av en annan 
skolutvecklingsinsats. 
 
De fyra dimensionerna för en hållbar programutveckling (Sandberg A. Ö., 2014) finns 
inte tydligt uttalade i någon av kategorierna i studien. Rektorerna beskriver olika mål 
med utvecklingen och en del talar om förankring på olika sätt. Frågan är om det handlar 
om den statliga skolutvecklingsinsatserns natur som innebär ett tillfälligt statsbidrag 
som villkorats av Skolverket där rektors frirum (Berg, 2011) reduceras av de statliga 
bestämmelserna. Utrymmet för att skapa en hållbar utveckling när det rör sig om 
tillfälliga statliga projekt skulle kunna uppfattas som begränsad utifrån detta.     
  

9.  Avslutande reflektioner kring studiens resultat och begränsningar 
	  
Syftet med studien var att bidra med kunskap om rektors ledarskap i statligt styrda 
solutvecklingsinsatser. Studien bygger på intervjuer av en grupp rektorer som erfarit 
ledarskapet i den statliga skolutvecklingsinsatsen Läslyftet. Studien kan därmed bidra 
med en bild av ledarskapet utifrån på de intervjuade rektorernas uppfattningar. Enligt 
studien har ledarskapet olika fokus som också inbegriper olika förhållningssätt och olika 
handlingar. Viktigt att framhålla är att de ledarskapsfokus som beskrivits i studien inte 
representerar en viss individs ledarskap. De utgör delar av en helhet som består av 
samtliga sätt att fokusera. Individuella skillnader finns men då handlar det om mer eller 
mindre fokus på en del i ledarskapet. Kopplat till varje del finns också handlingar 
utifrån förståelseperspektivet (Sandberg & Targama, 2013). En rektor följer inte enbart 
en speciell inriktning i studien. Ledarskapet varierar mellan tre olika ledarskapsfokus. 
Skillnaden mellan dem är tydlig men samtidigt beskriver uppfattningarna en rörelse 
mellan de olika kategorierna. 
 
Skolutveckling uppfattas som viktigt för samtliga rektorer vilket skulle kunna kopplas 
till att urvalet av rektorer i studien utgjordes av dem som valt ett omfattande deltagande 
i Läslyftet. Det skulle också kunna kopplas till den utvecklings- och förbättringsdiskurs 
som beskrivits tidigare och att en rektor kanske förväntas svara på ett visst sätt i en 
intervju. Önskan om ett ökat moraliskt frirum (Berg, 2011) samt möjligheten att kunna 
välja ordning på utvecklingsinsatser framhålls dock tydligt. 
 
Kunskap och lärande utgör fokus i skolan men enligt rektorernas uppfattningar var 
lärandet något som inte behövde beskrivas i högre grad. Även om just det var 
målsättningen med Läslyftet så fick tankarna kring själva lärandet ett litet utrymme. 
Kanske uppfattas lärarprofessionen som en grupp som alltid strävar efter ny kunskap. 
En annan förklaring skulle kunna vara att mängden utvecklingsinsatser leder till att 
genomförandet tar över och syftet att erhålla kunskap hamnar i bakgrunden. 
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Studien av rektorernas uppfattningar beskriver olika ledarskapsfokus som skulle kunna 
bidra med kunskap om den typ av ledarskap som bedrivs i relation till statligt styrda 
skolutvecklingsinsatser. Studien har dock begränsningar vilka är viktiga att påtala. 
Rektorernas uppfattningar om ledarskapet av statliga skolutvecklingsinsatser ger en bild 
ledarskapet. Möjligheten att generalisera resultaten är begränsad. Genom studien av 
rektorernas uppfattningar har vissa kvalitativa skillnader dock blivit synliga. Genom 
exemplet Läslyftet har studien kunnat belysa olika ledarskapsfokus och inriktningar i en 
statligt styrd skolutvecklingsinsats.    
 
I den fenomenografiska ansatsen (Marton & Booth, 2000) beskrivs svårigheten att finna 
kunskap när man inte vet vad man letar efter. Skillnader mellan olika utsagor och 
kategorier har gett upphov till en bild av ledarskapet. Bilden beskriver tre 
ledarskapskategorier som genom att fokusera på olika delar och olika aspekter av 
ledarskapet påverkar medarbetarna på olika sätt. Ingen deltagare i studien uppfattar 
ledarskapet endast utifrån en kategori. Deras ledarskap rör sig mellan de olika 
uppfattningarna men med olika mycket fokus på ett eller ett annat sätt att uppfatta 
ledarskapet. Medarbetarna påverkas av rektors ledarskap och påverkan varierar 
beroende på hur ledarskapet gestaltas. Hur medarbetarna uppfattar påverkan som sker 
kan studien inte svara på. Ytterligare studier av medarbetarnas lärande och vilken 
påverkan ledarskapet haft på dem skulle kunna vara av intresse.  
 
Resultatet från studien bekräftar i många avseenden tidigare forskning som där andra 
teorier och metoder används. Bilden av de tre kategorierna tillför dock ytterligare en 
beskrivning av ledarskapet. Rektorerna i studien rör sig mellan olika sätt att förstå 
ledarskapet vilket leder till olika handlingar. 
 
Rektors ledarskap innebär kontinuerlig skolutveckling med ständiga krav på införandet 
av ny kunskap och bestämmelser. Målträngseln som beskrivs i studien innebär att rektor 
kan behöva inleda nya projekt innan de gamla är avslutade. Utveckling, förändring och 
förbättring är avsikten med den här typen av skolutvecklingsinsatser men risken finns 
att implementeringen och integreringen den nya kunskapen hindras på grund av nya 
projekt och nya insatser. 
 
Rektorerna i studien uppfattade sitt ledarskap på olika sätt beroende på ledarskapsfokus. 
Medarbetarna, uppdraget och utvecklingen i sig utgör viktiga delar av ledarskapet. 
Beskrivningen kan bidra med ytterligare förståelse kring rektors ledarskap. Genom att 
synliggöra uppfattningar om ledarskapet i den här studien kan rektorer reflektera kring 
det egna ledarskapet. Andra nivåer i styrkedjan kan också få en bild av hur ledarskapet 
kan uppfattas. 
 
Behovet av en viss självständighet där man kan äga sina utvecklingsprocesser utifrån 
skolans lokala behov kan uppfattas som en utopi i en den skolutvecklingsiver som råder 
i Sverige 2017. Såväl stat som huvudman vill förändra skolan på flera olika sätt. Rektor 
genomför kontinuerligt statliga skolutvecklingsinsatser och försöker värna om lärarnas 
arbetssituation. 
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Valet av studieobjekt har sitt ursprung i ett intresse för skolutveckling och rektors roll. 
Problemet som framstår som tydligt i avslutningsskedet av uppsatsen är att rektors 
ledarskap av statligt styrda skolutvecklingsinsatser är intressant men analysförfarandet 
har varit mycket komplext. Trots detta har erfarenheten gett många nya lärdomar om 
såväl kunskapsfältet som den vetenskapliga processen. 
 
Rektor fortsätter utan uppehåll att leda statliga skolutvecklingsprojekt och 
implementering av nya reformer. Samtidigt initierar huvudmannen ytterligare 
förändringsarbeten. Bilden som framkommer i den här studien visar uppfattningar om 
ledarskapet som omhändertagande, uppdragsinriktat och utvecklingsinriktat.  
	  
”När man ska göra någon insats på skolan så heter det att om inte rektor är engagerad 
och driver så blir det inget och det tror jag är sant men det gör det ju också så väldigt 
svårt när vi har så många intressenter som tycker att vi ska driva väldigt många saker 
samtidigt.” 
 
Rektors engagemang ser olika ut och varierar enligt den här studien. Statliga 
skolutvecklingsinsatser kommer även i fortsättningen att utgöra en del av rektors 
uppdrag. Vidare undersökningar om rektorers olika sätt att hantera kraven skulle därför 
vara av intresse. 
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Bilaga 1 
	  
	  
Läslyftet är en av kompetensutvecklingsinsatserna på Skolverkets lärportal 
(Lärportalen, 2017). Samtliga insatser bygger på en fortbildningsmodell som skapades 
av Skolverket när den första stora satsningen, Matematiklyftet, initierades. Skolverket 
skriver att modellen bygger på kollegialt lärande på skolan. Lärarna arbetar i grupper 
som träffas kontinuerligt på skolan. Gruppen leds av en handledare (Lärportalen, 2017 
handledare) som genomgått en speciell utbildning med såväl ämnesdidaktiskt innehåll 
som kunskaper om ledning av samtal. 
 
Fortbildningsmodellen består av 4 delar som benämns A, B, C och D. Den första delen 
(A) består av individuell inläsning av ett material som beskrivs senare i texten. Efter det 
träffas gruppen och bearbetar texten tillsammans (B) under ledning av handledaren. 
Med utgångspunkt från det man kommit fram till planerar gruppen tillsammans 
undervisningsaktiviteter kopplade till den teori man läst. Det tredje momentet (C) är 
själva genomförandet då lärarna prövar undervisningsaktiviteterna med eleverna och 
slutligen träffas man igen i gruppen för att utvärdera och bearbeta erfarenheterna från 
klassrummet (D). 
 
Materialet som används består av artiklar och filmer speciellt producerade för 
Skolverkets lärportal. Forskare från olika didaktiska fält har bidraget med aktuell 
forskning genom att skriva speciellt utformade artiklar. Dessutom har Skolverket 
producerat filmer som ger ytterligare kunskaper. Allt material är indelat i olika moduler 
utifrån innehåll och olika svenska forskare från ett flera lärosäten ansvarar för 
modulerna. Varje modul är i sin tur indelad i 8 delar och avsikten är att en grupp lärare 
ska hinna med en modul under en termin. 
 
Svenska skolhuvudmän har under projektperioden som 2015–2018 kunnat söka 
statsbidrag för Läslyftet. Bidraget måste användas till att skapa utrymme för 
handledarna att leda grupperna inom ramen för sin arbetstid. Bidraget innebär också att 
handledarna får möjlighet att gå en handledarutbildning. I övrigt har Skolverket också 
samlat information om Läslyftet på sin hemsida och på Skolverkets Lärportal. Utöver 
detta har handledare och rektorer bjudits in till övergripande konferenser om Läslyftet. 
 
 
 
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  



	   61	  

Bilaga 2 
	  
Intervjuguide 
 
Hur uppfattar du ditt ledarskap i Läslyftet? 
Vilka konkreta handlingar har Läslyftet inneburit för dig som rektor? 
Vilka förutsättningar framstår som viktiga för dig som rektor i Läslyftet? 
Vilka förutsättningar framstår som viktiga för lärarnas lärande i Läslyftet enligt din uppfattning? 
Hur uppfattar du Läslyftet innehållsmässigt? 
Vilken kunskap uppfattar du att du behöver för att kunna leda Läslyftet? 
Hur har du erhållit den kunskapen? 
På vilket sätt följer du upp lärarnas läs- och skrivundervisning? 
Kommer ni att fortsätta med Läslyftet? 
 
	  
	  
 


