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Abstract 

Educational leadership leads to development. This assumption is the basis for this study, 
which focuses on the principals educational leadership in relationship with employees. Many 
teachers feel the burden too great and so even principals. This indicates an organization that 
does not feel really good. In order to create development that will lead to more stops in the 
organization needs school development must rest on the core business, teaching. Employee 
image of organizational needs visibility. In order to focus on school improvement and 
educational leadership based on the employees' perspective, I have focused on the relationship 
between the headmaster and staff. The interaction between them may create development, 
which is essential in the world of school. In this study, organizational research and 
educational research processed and analyzed with the empirical data. 
 
The empirical data is collected through various interviews that are rooted in the system theory 
and social constructivist theories. These have also been the basis for the analysis of empirical 
data gained. The empirical data showed that the relationship between principals and 
employees is good and that principals perform an educational leadership. It also showed that 
the relationship was not used to challenge and develop their employees' tuition. The 
relationship was rather to provide security, stability and confidence. The educational 
leadership were performed on the organizational chart, which made it easier for employees to 
do their work. But this was not detected. Expectations between employees and principals 
were spoken rarely and employees were unaware of the principal's responsibility for their 
development. 
 
This concluds that principals are responsible for the security and transparency of the 
organization in general lacks, which helps that they can be challenging. If the organization 
would stand for stability would headmasters able to stand for variety and challenges. The 
relationship between the principals and the employees is subjective allowing the expectations 
that could otherwise be imposed on a principal objective position is not reset. The same 
applies to the opposite point. The principals do not require their employees with respect to 
their situation. It is a constant balancing act between subject and object, but a distance to the 
profession would help the organization evolve. Additionally communicated not pedagogical 
leadership between principals and employees, which contributes to the rendered invisible.  
 
Keywords: Educational leadership, school organization, principal, systems theory, 
communication, leadership. 
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Sammanfattning 

Pedagogiskt ledarskap leder till utveckling. Detta antagande ligger som grund för denna 
studie som fokuserar på rektorers pedagogiska ledarskap i relation med medarbetare. Många 
lärare upplever arbetsbördan för stor och så även rektorer. Detta visar på en organisation som 
inte mår riktigt bra. För att skapa utveckling som leder till att fler stannar i organisationen 
behöver skolutveckling ske utifrån kärnverksamheten, undervisningen. Medarbetarnas bild av 
organisationsutveckling behöver synliggöras. För att fokusera på skolutveckling och 
pedagogiskt ledarskap utifrån medarbetarnas perspektiv har jag fokuserat på relationen mellan 
rektor och medarbetare.  Interaktionen dem emellan kan skapa utveckling, något som är 
grundläggande i skolans värld. I denna undersökning har organisationsforskning och 
skolforskning bearbetats och analyserats tillsammans med empirin.  
 
Empirin är samlad genom olika slags intervjuer som har sin grund i de systemteoretiska och 
Socialkonstruktivistiska teorierna. Dessa har även legat som grund för den analys av empirin 
som gjorts. Empirin visade att relationen mellan rektorer och medarbetare är god och att 
rektorerna utför ett pedagogiskt ledarskap. Den visade också att relationen inte användes för 
att utmana och utveckla medarbetarnas undervisning. Relationen var snarare till för att skapa 
trygghet, stabilitet och förtroende. Det pedagogiska ledarskapet som utfördes var på 
organisationsplan, som underlättade för medarbetarna att utföra sitt arbete. Men detta 
påvisades inte. Förväntningar mellan medarbetare och rektorer uttalades sällan och 
medarbetarna var omedvetna om rektorns ansvar för deras utveckling.  
 
 Slutsatserna är att rektorerna står för den trygghet och tydlighet som organisationen i övrigt 
saknar, vilket bidrar till att de inte kan vara utmanande. Om organisationen skulle stå för 
stabilitet skulle rektorerna kunna stå för variation och utmaningar. Relationen mellan 
rektorerna och medarbetarna är subjektiv vilket gör att förväntningar som annars skulle kunna 
ställas på en objektiv rektorsposition inte ställs. Samma sak gäller motsatta led. Att rektorerna 
inte ställer krav på sina medarbetare med hänsyn till deras situation. Det är en ständig 
balansgång mellan subjekt och objekt, men en distans till professionen skulle hjälpa 
organisationen att utvecklas. Dessutom kommuniceras inte det pedagogiska ledarskapet 
mellan rektorer och medarbetare, vilket bidrar till att det osynliggörs. 
 
Nyckelord: Pedagogiskt ledarskap, skolorganisation, rektor, systemteori, kommunikation, 
ledarskap. 
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Vinden tjuter och på sjön nedanför hygget går det vita gäss. Några hundar lufsar utanför 

fönstret. Den stuga jag lånat för att färdigställa mitt arbete ligger långt ut i skogen och här 

njuter jag av tystnad och kaffe. Stugan ägs av vänner som har inspirerat mig till att studera vid 

Uppsala universitet. Till er Tomas och Arna vill jag rikta ett varmt tack! Både för att väcka 

tanken och uppmuntra mig hela vägen med många utvecklande samtal som gett nya idéer.  
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frågade någon gång om jag upplevde att du var kritisk men jag uppskattar verkligen 
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Dessutom vill jag också tacka min vän Ingemar som varit den andra personen som tagit del av 

mitt arbete och gett synpunkter på språket. Tack även denna gång! 

 

Stort tack ska även riktas till alla er som deltagit i studien. Trots kort framförhållning har ni 
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Men som vanligt i sådana sammanhang har även jag en fantastisk familj att tacka! Ni barn 

som ger mig tid och låter mig försvinna in i tankevärlden, men som också tvingar mig ifrån 

den genom er totala närvaro. Som jag skriver här i uppsatsen är distansen en del av 

utvecklingen och den har ni hjälpt mig med genom att jag får glädjas åt en myra på vägen, en 

maskros i en rosa plastmugg och en jättestor snorkråka.  Tack till älskade Jona, Alma och 

Albin! 

 

Slutligen vill jag tacka min underbara man Jakob som tagit hand om barn och mig i alla 

dilemman. Alla dagar som brutits upp i studier och Uppsalabesök. Alla timmar av tystnad och 

psykisk frånvaro från min sida som du har fått utstå. Tack för att jag har fått den här 

möjligheten och att du tror på mig i det jag tar mig för! Jag älskar dig! 
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Inledning 

Skolan som organisation har funnits i så många år och ändå syns brister i organisationens 

utveckling. Lärarförbundet gjorde en undersökning som visade att sex av tio lärare har 

övervägt att byta arbete (Arevik & Lagerlöf 2013). Vidare inleder Eva-Lis Sirén, 

lärarförbundets ordförande, ledarsidan i Lärarförbundets facktidning ”Lärarnas” med att 

beskriva att många lärare nu lämnar yrket. Hon skriver att 38 000 lärare nu har lämnat 

läraryrket, vad den siffran kommer ifrån och under hur lång tidsepok det gäller har hon inte 

specificerat. Det finns dock ett bortfall från lärarkåren som hon vill förtydliga och 

anledningen till detta är, enligt henne, hög arbetsbelastning och låg lön (Sirén 2013). 

Arbetsbelastningen verkar vara uppmärksammad på fler håll och enligt Arbetsmiljöverket 

upplever 84% av lärarna stress och hög arbetsbelastning (Arbetsmiljöverket 2002). Vidare 

visade de att rektorerna ser lärarnas psykosociala belastning, men inte upplever att de får 

resurser till att hjälpa dem. I privata sektorn finns många organisationer som idag har 

utvecklat lärande organisationer och pedagogiskt ledarskap, som bidrar till innovation och 

utveckling. Modellerna för organisationsutveckling är många och här ser man hur nytänkande 

och effektivitet är nyckelord i verksamheterna. Men skolan är i stort som skolan har varit med 

klasser, lärare, fritidshem, och en rektor, något som SKL (2010) nämner som 

utvecklingsmöjlighet. Organisationen är hierarkisk och inför nu fler karriärtjänster. Men fler 

och fler organisationer i den privata sektorn bildar plana organisationer (Granström 2005). 

Vad kan det bero på, att skolan går emot den trenden?  

Skolinspektionen gjorde 2012 en undersökning, om rektorns ledarroll, och kunde där 

tydligt se att det förekom brister i rektorns pedagogiska ledarskap och kommunikation med 

medarbetarna. Det pedagogiska ledarskapet, vilket innefattar utveckling, ligger på rektorns 

uppdrag och är en av två huvuduppgifter för rektorn. Den andra är att vara chef över de 

anställda på skolan (Skolinspektionen 2012). 

När skolledarna, i den kommun jag har undersökt, utvärderades var det tydligt att det 

pedagogiska ledarskapet upplevdes bristande av både rektorer och medarbetare, vilket gav 

inspiration till denna studie. I utvärderingen av skolledarna kunde skolchefen se att det 

pedagogiska ledarskapet var bristande på alla enheter oavsett vilken arbetsbelastning, eller hur 

många anställda rektorn hade. Kanske det här finns en ledtråd till den vilande utvecklingen i 

skolorganisationen. Hur kommuniceras det pedagogiska ledarskapet mellan ledare och 
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medarbetare? Är båda parter beredda att utvecklas och vad innebär detta för organisationen? 

Dessa båda frågor önskar denna studie att besvara. Vidare kunde man i en utvärdering se att 

det fanns en tydlig barriär när ett projekt skulle implementeras i organisationen. 

Utvecklingsarbetet gick bra uppifrån och ner till rektorerna, längre ner i organisationen såg 

man inget spår av den tilltänkta förändringen. Vad är det som sker i ledet mellan lärare och 

rektorer? Här kan det vara en ofullständig synaps som behöver transmittorsubstanser för att 

systemet ska fullbordas och utvecklas. 

  

Syfte 

Med denna undersökning vill jag tydliggöra det pedagogiska ledarskapet i relation till den 

praktiska vardagen. Hur det ser ut och vad fyller det för funktion? Uppsatsen avser att 

fokusera på relationen mellan medarbetare och rektor, för att där eventuellt se möjligheter 

eller svårigheter för pedagogiskt ledarskap. I många studier har det pedagogiska ledarskapet 

kopplats till elevernas resultat. Jag tror dock att elevernas resultat enbart kan mäta en 

kortsiktig förändring. Här har jag istället valt att fokusera på organisationsutveckling och 

relationen mellan rektorer och medarbetare, för där tror jag att man kan se utveckling som ger 

förbättrade elevresultat i ett längre perspektiv. Därför syftar denna studie till att kartlägga 

interaktionen mellan rektor och medarbetare. 

 

Frågeställningar 

Hur upplevs pedagogiskt ledarskap av rektorer och medarbetare? Vilka hinder och 

möjligheter ser de för pedagogiskt ledarskap? Vad sker i interaktionen mellan lärare och 

rektorer?  
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Bakgrund 

Här kommer jag att gå igenom ursprunget till att skolorganisationen ser ut som den 
gör idag. Vidare kommer jag även att behandla organisationens utförande och det 
pedagogiska ledarskapets betydelse för att skapa en förståelse för undersökningens 
utformning. Här hänvisar jag främst till rapporter och utvärderingar, mer forskning 
kring området läses under rubriken ”Tidigare forskning”.  
 

Historik 

Under åren har rollen som rektor varit skiftande till sin karaktär (Brüde Sundin 2009). Under 

1930-talet kom även skolledarna för flickskolorna att få benämningen rektor. Under 60- och 

70-talet kom statliga direktiv att rektorn skulle fokusera på det pedagogiska ledarskapet då 

man tydligt såg att rektorns roll hade blivit mer administrativ och att man också kunde se att 

den blivit mer distanserad från lärarnas vardagliga arbete. Efter SIA- utredningen (Skolans 

Inre Arbete) under 1970-talet, har rektorns pedagogiska ledarskap uttryckts tydligare i 

rektorns arbetsuppgifter. På 1980-talet ökade målstyrningen och alla statliga anställda fick 

själva utarbeta hur målen skulle nås. Tidigare hade det vara en mer detaljstyrd verksamhet 

(Brüde Sundin 2009). Under 1990-talet kommunaliserades och decentraliserades skolan. 

Denna reform har lett till förändringar i organisationen. Renodlad forskning kring själva 

reformeringens effekt på skolan är svår att göra enligt Skolverket (2011), eftersom mycket i 

samhället också har förändrats, så att koppla det till själva skolreformen är svårt. Dock har 

den nu gjorts av Lewin (Statens offentliga Utredningar 2014) och han är starkt kritisk mot 

kommunaliseringsreformen. Denna undersökning är omdiskuterad och jag kommer inte gå 

närmare in på den i detta forum. 

 

Rektorsrollen idag 

Rektorerna har idag flera arbetsuppgifter. Dessa kan kategoriseras som ekonomiska, 

administrativa, juridiska och pedagogiska. En tredjedel av landets rektorer har idag 

svårigheter med pedagogiskt ansvar över verksamheten (Skolverket 2011). Detta på grund av 
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att de inte har tillräckliga kunskaper kring hur verksamheten ser ut och hur den fungerar. 

Skolverket hänvisar till Arbetsmiljöverket som ser att rektorns arbetsbelastning är mycket stor 

vilket kan bidra till att den pedagogiska delen av uppdraget inte hinns med. De överbelastade 

rektorerna är inget Sverige är ensamt om utan är en trend i övriga OECD-länder, vilket bidrar 

till att färre söker just rektorstjänster och att fler inte blir långvariga på posten (Skolverket 

2011). 

För att öka fokus på det pedagogiska ledarskapet startade Skolverket ”Rektorslyftet”  

2011 och alla rektorer som blir anställda efter 2010 ska gå ”Rektorsprogrammet” som också 

ska hjälpa rektorer att fokusera på tre moment: Skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och 

resultatstyrning och skolledarskap. Dock är rektorsprogrammet än så länge svårt att se 

vinning av. Utbildningen är relativt ny och den fungerar inte som det var tänkt, nämligen att 

rektorerna skulle få tid avsatt i tjänsten för att kunna gå utbildningen på ett meningsfullt sätt.  

 
Utvärderingarna har hittills visat att hälften av deltagarna anser att de i mycket liten 
utsträckning har tid inom tjänsten att avsätta för utbildningen. Detta innebär att en 
redan pressad arbetssituation blir ytterligare pressad och kan försvåra möjligheterna 
att klara utbildningen. Skolverket och lärosätena måste informera huvudmännen 
ytterligare om utbildningens karaktär och vad den kräver av sina deltagare. 
(Skolverket 2011:70) 
 

Man kunde i utvärderingen se att cirka 40 procent av huvudmännen visade intresse för 

skolledarens deltagande i utbildningen. För att utbildningen ska ha förutsättning att påverka 

på verksamhetsnivå önskar skolverket att denna andel ökar avsevärt  

 

Skolorganisationen 

Tidigare nämndes att lärare inte mår bra i denna organisation och Skolledarförbundet visar 

också att skolledarna inte stannar på sina poster, delvis för att arbetsbelastningen är för hög 

(2013). Internationell forskning hävdar att organisationen kring skolan kan bidra till 

utveckling (se bl.a. Ärlestig 2008, Moos & Johansson 2009 eller se vidare under rubriken 

Tidigare forskning). Enligt skolverkets rapport 2011 konstaterar man att lärarkompetensen 

behöver stärkas. Internationell forskning, som Skolverket hänvisar till, visar hur man får en 

kompetent lärarkår: 
 
Ställ höga krav på lärare, gör lönen attraktiv och se till att lärares arbetsmiljö är god, 
se till att lärare löpande kompetensutvecklas och ges möjlighet att ta karriärsteg samt 
bedriva lokalt systematiskt arbete för att utveckla undervisningen (Skolverket 
2011:56). 
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Skolledaren kommer att ha en betydande roll eftersom de styr över just de funktioner som 

möjliggör denna förändring. Men givetvis även större statliga reformer och det menar 

skolverket att Sverige redan har tagit fasta på när man startat en ny lärarutbildning, 

lärarlegitimation, introduktionsperiod, kompetensprofiler och lektorstjänster.  

 
Därutöver bedömer Skolverket att det är viktigt att skolor utvecklar former för att 
stärka lärarprofessionen. Ett aktuellt exempel är kollegialt lärande som är ett 
systematiskt arbetssätt för personal i förskola, skola och vuxenutbildning att 
gemensamt reflektera över arbetsmetoder, sprida goda exempel och att göra forskning 
mer lättillgänglig för lärare och rektorer. Rektorer har självklart en central roll i att 
organisera sådant arbete på skolorna (Skolverket 2011:56).  

 

Skolverket anser att rektorn ska leda och organisera för ett kollegialt lärande, på arbetsplatsen, 

som leder till att stärka lärarprofessionen. En viktig del av uppdraget från både rektorer och 

lärare är att stärka professionell utveckling i det dagliga arbetet. Men rektorn verkar ha störst 

ansvar för att så blir av. Skolverkets rapport vittnar om att det kollegiala lärandet och det egna 

ansvaret för personlig fortbildning är något fler lärare efterfrågar. ”Särskild tid behöver 

avsättas för samtal ute på skolorna för att initiera och understödja självgående grupper vilka 

fortlöpande formulerar sina kompetensutvecklingsbehov” (Skolverket 2011:64). Skolverket 

ser att lärare sällan samtalar om hur de undervisar utan det tillhör lärarnas egen ensak. De 

menar att samtalen borde behandla just dessa frågor för att utveckla just den kompetensen. 

Mer om detta kan du läsa under rubriken Tidigare forskning. Enligt SKL (2010) ser 

rektorerna det kollegiala samtalet som den huvudsakliga utvecklingspotentialen på skolan för 

att uppnå ett förbättrat elevresultat. Andra saker som lönepåslag och minskade elevgrupper 

tyckte rektorerna inte påverkade lika mycket. Detta visar att även rektorer tror på den 

kompetensutveckling som kan ske internt genom dialog och samtal.  En 

organisationsförändring som diskuteras är att lägga om arbetstiden för lärare, från 45 timmars 

arbetsvecka till 40 timmars arbetsvecka. En av anledningarna till detta är den stress som 

lärarna upplever. Det är nämligen 46 % av lärarna som alltid eller ofta upplever stress i skolan 

och minskad arbetstid ser lärarna som en lösning av problemet (SKL 2012). 

 

Pedagogiskt ledarskap 

För att förtydliga begreppet ”pedagogiskt ledarskap” som återkommer i uppsatsen kommer 

här olika tolkningar av det för att sedan visa på vad jag lägger för betydelse i det, och vilken 
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del av det jag avser undersöka. 

 

Skolinspektionen skriver så här: 

 
Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att leda skolans arbete och ansvara för en 
god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att förbättra skolans 
resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling /…/ 
Rektor har ansvar för ledningen och samordningen av det pedagogiska arbetet på en 
skolenhet. (www.skolinspektionen.se 2012.11.25). 

 
 
Skolinspektionen kopplar ledningen till den pedagogiska verksamheten, men här framkommer 

inte vad de avser med den pedagogiska verksamheten. Man kan gissa sig till att det handlar 

om de faktiska lektionerna. Men det kan också handla om de lärsituationer som rektorn 

utsätter sin personal för. Däremot är det tydligt att rektorn ska leda lärprocesser för 

medarbetarna.  

 

Skollagen säger så här: 

 
9 § Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. 
Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en 
förskolechef. Dessa ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas /.../ 
 
10 § Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och fattar i 
övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag 
eller andra författningar. 
 
Rektorn och förskolechefen får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid 
förskole- eller skolenheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra 
enskilda ledningsuppgifter och besluta i frågor som avses i första stycket, om inte 
annat anges (Skolverket 2010:6). 
 

Här syftar Skollagen och Skolinspektionen också på ”det pedagogiska arbetet” men samtidigt 

är det just utvecklingen i utbildningen som betonas. Alltså ska ett pedagogiskt arbete med 

lärarna också bedrivas så att skolans utbildning utvecklas. Men detta är inte explicit utryckt. 

Ekholm m.fl. (2000) uttrycker en önskan om att det pedagogiska ledarskapet i skolan 

ska följa det pedagogiska ledarskapet i den privata sektorn vilket innebär att rektorn i så fall 

har ansvar för att leda lärarnas utveckling och kompetensökning. Att leda skolmedarbetarna 

mot ökad profession och ett förbättrat resultat. Det pedagogiska ledarskapet jag här undersökt 

är det som innebär just ledning av kunskapsprocesser hos lärarkåren. 
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Tidigare forskning 

Här kommer jag att gå igenom aktuell forskning i pedagogiskt ledarskap men även i 
organisationsutveckling. Då delen, enligt systemteorin, inte kan ses utanför sin 
kontext är organisationen runt ledaren lika viktig som själva ledarskapet. Här 
kommer även ledarskap utanför skolans väggar att behandlas. Ledarskapet i andra 
organisationer som även de utövar ett pedagogiskt ledarskap som utvecklar 
organisationen.    

Pedagogiskt ledarskap och organisationsforskning 

Pedagogiskt ledarskap förekommer även utanför skolans värld och jag upplever att man inom 

skolutveckling tenderar att mest härleda till annan skolutvecklingsforskning och på så vis gå 

miste om den forskning som bedrivs i övriga organisationer. Därför har jag här valt att ta in 

ett avsnitt som behandlar ämnet i allmänhet och senare även skolan i synnerhet.  

 

Organisationsforskning	  

Organisationer kan anta oändligt många utseenden, det enda gemensamma med dem är att det 

samarbete som sker ska syfta till att gagna de enskilda mål som organisationsmedlemmarna 

har satt upp. Granström (2005) beskriver tre olika organisationsmodeller, två som är 

grupporienterade (organiska) och en som är individorienterade (mekaniska). Den 

individorienterade är den hierarkiska organisationen där man har en pyramidformad design 

där rektor är högst på just skolenheten och politikerna i kommunenheten. Granström menar att 

denna modell funnits länge och är ofta förekommande i stora gamla organisationer.  

Matrisorganisationen, som är organisk/ grupporienterad, är mer projektbaserad och har en 

liten del i skolan. Här gör man tillfälliga grupper med tillfälliga ledare och när projekten är 

avslutade delas gruppen och deltagarna får nya grupptillhörigheter. Nästa organiska modell är 

teamorganisationen. Medarbetarna ingår i team som samarbetar kring ett gemensamt 

uppdrag. Vägen fram till målet kan vara olika för olika team men målet är detsamma. En 

person är ledare för teamet och den personen sitter med i en ledargrupp tillsammans med 

chefen. Denna modell ökar kraftigt inom skolan och andra organisationer. Granström (Ibid.) 

anser att denna är önskvärd, då den är effektiv och gagnar innovation och kreativitet. Men 
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samtidigt kommer ledningarna med kontradirektiv och vill in och kontrollera och styra. Ett 

exempel i skolan nu är alla arbetslag som inte kan fungera som heltäckande arbetslag 

eftersom all ämnesbehörighet inte finns i teamen och enbart behöriga NO-lärare får undervisa 

i NO-ämnen (Skolverket 2010). I den hierarkiska organisationen behövs också 

expertkunskaper, men de är aldrig beslutsfattande utan enbart rådgivande. De har en stab-

funktion, som skolkurator, specialpedagog eller skolsköterska på en skola. Dessa ger sin bild 

till rektor som beslutar. I en teamorganisation behövs också denna expertkunskap men här blir 

experten medlem i gruppen en tid när behovet finns och får då lika stort beslutsmandat som 

övriga gruppen. Hur dessa modeller förhåller sig till skolan kommer jag vidare in på i 

avsnittet Skolan som organisation.  

Vägen till framgångsrikt företagande och organiserande i dagsläget bygger mer på 

sociala förmågor, än fysiska förmågor som varit dominerande i de industriella ekonomierna 

menar Uhl-Bien m.fl. (2007) som förordar ett komplext ledarskap. I de industriella 

ekonomierna har problemet främst varit att optimera produktionen och det fysiska flödet av 

produkter. I den nya ekonomin är utmaningen att skapa en miljö där kunskap ackumuleras 

och delas till en låg kostnad. Målet är att odla, skydda och använda kunskap som konkurrenter 

har svårt att imitera. Nyckeln är att organisationen är anpassningsbar, flexibel och har lätt att 

ta till sig ny kunskap.  

Sammanfattningsvis kan vi här se att Granström förordar teamorganisationen framför 

den hierarkiska men är det en möjlig förändring i den organisation jag ska undersöka? Ja, vi 

ser det senare i detta kapitel hur försök görs för att det ska bli en teambaserad 

skolorganisation. För att utvecklas måste nätverk mellan medarbetare skapas. Men jag är dock 

tveksam till hur den omorganiseringen ska gå till så att kulturen också hinner förändras. 

Annars kommer kulturen att stagnera förändringen.  

 

Lärande organisation 

Den organisationsforskning jag fokuserar på handlar om hur man får organisationer att 

förändras och utvecklas. Här med utgångspunkt i den lärande organisationen som Argyris och 

Schön öppnade upp för och som Senge (1990) sen vidareutvecklade. Detta eftersom den 

hänvisar till systemteorin som denna uppsats bygger på.  

För att en organisation ska kunna lära krävs en distansering från verksamheter för att 

verksamheten ska kunna analyseras och medarbetarna kunna reflektera. Ekholm m.fl. skriver 

även om en minnesbank i organisationen.  
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Den organisation som vill uppträda som en lärande bygger upp rutiner för sitt 
organisatoriska minne så att en lagring av erfarenheter kan ske i detta, och gör det 
möjligt att plocka fram minnen ur minneslagret. Man arbetar också fram rutiner för att 
kunna översätta äldre erfarenheter till nya och obekanta situationer som uppträder/.../ 
(Ekholm m.fl. :191) 

 

 

Detta bygger på ett stark nätverk i organisationen och en ärlighet mellan medarbetarna. Detta 

behandlar även Senge (1990) som genom forskning och beprövad erfarenhet kom fram till 

fem olika delar i en organisation som samspelar. Dessa fem delar, eller discipliner som han 

skriver, har en stor påverkan på organisationens möjlighet att utvecklas. De fem är (här fritt 

tolkade ur löpande text): 

 

• Personligt mästerskap –Vilket handlar om att varje deltagare i organisationen ska 

känna att de är med och närvarande, både fysiskt och psykiskt, i organisationer. Här 

ser man till hela människan och hur dennes visioner samspelar med organisationers 

visioner.  

• Teamtänkande – Senge upplever att team blir allt vanligare och att dessa behöver 

dialog för att utvecklas och förbättra samarbetet. 

• Gemensamma visioner – Här tydliggör Senge att det inte är ledningens mål och 

visioner som är centrala utan de visioner som leder till verklig utveckling är de som 

medarbetare och ledning delar. 

• Tankemodeller – Detta liknar de kulturer och den förförståelse människor har om sin 

omvärld. För att skapa förståelse i vardagen skapas tankemodeller som sortering och 

kartor över erfarenheter. Genom tankemodellerna tolkar vi världen. 

• Systemtänkande – Detta handlar om en medvetenhet om att allt hänger samman. Ett 

litet fel i en del av organisationen kan leda till omfattande fel någon annanstans där 

man inte kan hitta orsaken. Man bör alltså hela tiden se organisationen som en helhet. 

 

Här finns tydligt kopplingen till Systemteorin eftersom den är en av disciplinerna. Enligt 

denna uppställning av discipliner kommer organisationen utvecklas om den ser till både 

delarna och helheten. Jag kommer att behandla några av dessa discipliner i min teoretiska 

ansats men vill bara belysa att Senge också delar tanken om att teambaserat fungerar mer 

utvecklande än en hierarkiskt organisation.  En kritisk analys av de lärande organisationerna 

gör Coopey (1995), som menar att man i mångt har bortsett från maktens betydelse. Den 
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kunskap som finns inom organisationen och som ska tas tillvara av ledare och medarbetare 

sorteras ändå genom ett maktfilter. Personer i nyckelpositioner visar på vilken kunskap som 

ska läras vidare och vilka diskurser som ska föras i organisationen. Ofta, menar Coopey, 

bygger en lärande organisation på lösare struktur och detta gör att de formella 

maktpositionerna blir någorlunda synliga, men de informella är mycket svåra att komma åt 

och studera. Om man drar hans tankar till sin spets blir konsekvenserna att de lösa 

strukturerna hjälper till att dölja den makt som finns i organisationen och detta bidrar till att 

det är svårare för medarbetarna att ifrågasätta och kritisera. Coopy (1995) drog slutsatsen att 

dessa lösa strukturer tvingar fram informella ledare som får en betydande maktposition inom 

organisationen. Här förespråkar han alltså den hierarkiska organisationsmodellen då den har 

tydliga maktmaktstrukturer. 

Wieck och Quinn (1999) behandlade hur olika organisationer ser på förändringar. De 

skiljer på två olika typer av organisationer och deras förändring. En som tillämpar tillfällig 

förändring och en som har en ständigt pågående förändring. Den som har en tillfällig 

förändring tillämpar Lewins (i Wieck & Quinn 1999) tre steg när man tinar, ändrar och fryser. 

Här karaktäriseras förändringen av att det sker oregelbundet och planerat. Denna tillfälliga 

förändring sker när organisationen lämnar sitt jämviktstillstånd och perspektivet är på 

makronivå. Förändring ses här som ett hot mot rådande rutiner och trygga mönster och det 

finns en seghet som gör att organisationen utvecklas långsammare än samhället runt om. 

I den ständigt pågående förändringens organisation är förändringen, enligt Wieck & 

Quinn (Ibid.), naturlig och organisationsmedlemmarna engagerade. Här vänder man på 

Lewins steg och fryser först för att kunna tydliggöra olika sekvenser sen förändrar man och 

sist tinar man upp för att fortsätta den ständiga utvecklingen. Om vi ser kultur som en lagring 

av kunskap som har blivit kodad till schablon på tillvägagångssätt kommer rutiner att bli tysta 

och underförstådda och skapa schema för handling (se vanehandling i Teoretisk ansats). De 

organisationer som har en tillfällig förändring drivs med tröghet och omöjlighet att hålla 

tempot och de organisationer som har en ständig förändring drivs av kvickhet och en 

omöjlighet att bevara stabilitet. Wieck och Quinn skiljer också på ändring och förändring, om 

man ändrar i vokabulär så ger det effekt. I ordet ändra, eller ändring har man något som man 

ändrar till något annan sen är det färdigt, en linjär process. Medan ordet förändring inte har 

något utstakat mål utan är en spiralprocess med öppna mål. 

Sammanfattningsvis vill jag förtydliga att den lärande organisationen inte är något jag 

idealiserar eller kommer att använda som jämförande i min analys utan enbart som en möjlig 

väg om man, som skolchefen här, vill bygga en organisation på Systemteoretisk grund. Den 
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organisation som är lärande utvecklas ständigt, och små förändringar kan ha stora effekter och 

stora förändringar kan ha små effekter om man inte tar hänsyn till alla aspekter.     

 

Pedagogiskt	  ledarskap	  

Ledarskapsforskning är stor inom sociologin och pedagogiken. Ekholm m.fl. har gjort en kort 

historik kring hur man gått från ’The great man’ till att behandla det vi idag ser som 

utvecklande och transformativt ledarskap. 

 
De första teorierna kring ledarskap rörde ofta vilka personlighetsdrag som 
kännetecknade framgångsrika ledare. Senare riktades intresset framför allt på vilka 
beteenden som karaktäriserade effektiva ledare. Efter hand fick man klart för sig att 
inget ledarbeteende fungerade lika i alla sammanhang utan är till en grad 
situationsbundet. Under senare år har teorierna framför allt gällt relationen mellan 
ledarskap och organisationskultur.  

(Ekholm m.fl. 2000:87) 
 

Perspektiven på ledarskapet ser olika ut. Eftersom min undersökning fokuserar på relationen 

mellan ledare och medarbetare så kopplar jag den här till Leader-Member Exchange där man, 

enligt Northouse (2007) fokuserar på relationen mellan ledaren och medarbetaren. Här följer 

hans förklaring av denna teori. Han menar att man tidigt tittade på ’in-group’ och ’out-group’ 

d.v.s. att vissa medarbetare var in-group och de hade god relation med ledaren, vilket inte 

gällde de som var i out-group. Här såg man att ledaren hade närmare kontakt med vissa 

medarbetare och att dessa då fick mer uppmärksamhet och hade större glädje och motivation i 

sitt arbete. De som var i out-group-position gjorde sitt arbete pliktskyldigt och fick sin lön 

men de gjorde aldrig det lilla extra som de i in-group ofta gjorde. Denna forskning 

fördjupades till att undersöka kvalitén på relationen mellan ledaren och varje individ i 

gruppen. Uhl-Bien m.fl. (2007) lyfter fram en utveckling av denna teori som de benämner 

som komplex ledarskapsteori vilken syftar till att öka medarbetarnas egen kreativitet och 

innovation. De menar att den traditionella ledarrollen bör ifrågasättas och utvecklas då den 

bäst passar till produktion eller reproduktion. För att skapa utveckling måste ledaren ha en 

personlig relation med varje gruppmedlem och ledaren måste lita på deras förmåga och vilja 

att utvecklas. Ledorden för teorin består i att ledare bör möjliggöra, snarare än undertrycka 

eller justera, informellt nätverksskapande. Ledaren bör alltså lita än mer på gruppens egen 

förmåga och möjliggöra relationsskapande kommunikationstillfällen, för att på så sätt kunna 

hjälpa dem att växa och utvecklas (Uhl-Bien m.fl. 2007). I följande studie har jag alltså 

undersökt kvalitén i relationen mellan rektorer och medarbetare. Men också speglat det vidare 
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på omgivningen och förutsättningarna som finns för att kunna möjliggöra en god relation. Om 

nu relationen är viktig för organisationens utveckling prioriteras den?  

 

Möjliggöra lärande 

Hur utvecklas organisationer och hur lär medarbetare? Detta skriver Granberg (2009) om då 

han belyser reflektionens möjligheter som kompetensutveckling. För att få tillstånd ett 

reflekterande föreslår Granberg att man ska starta reflektionsgrupper som tillsammans för en 

dialog kring ett problemområde. Betydelsen av dialog är viktig att klargöra för ingen vinner 

eller förlorar i en dialog. Granberg hänvisar till Boom som skriver: ”Det bästa sättet att 

meddela ett lärostoff är föreläsningen, men till och med den sämsta diskussion är bättre när 

det gäller att utveckla förståelsen” (2009:191). Det handlar om ett eget ansvar för sin 

lärprocess och att man själv skapar den. Wilhelmson (1998) undersökte just samtalet i 

organisationer och hur de påverkade lärprocesserna och hon skriver: 

 
Att se individen som konstruktör av sin kunskap innebär att en viktig uppgift för 
vuxenpedagogen blir att förse individen med goda förutsättningar för reflektion. 
Kärnan i den edukativa uppgift, som denna avhandling behandlar, i att arrangera 
dialogmöten eller samhällssamtal, är just att skapa förutsättningar för reflektion (251). 

 

Dialogen är alltså nödvändig men Wilhelmson såg en negativ bieffekt av samtalet som hon 

menar att samtalsledare måste vara observanta på. I samtalet förekommer underliggande 

maktkamper, den starka blir starkare och den svaga blir svagare och så kommer inte allas bild 

av fenomenet till ytan, vilket bidrar till att stärka redan befintliga roller. Här behöver en ledare 

finnas med och hjälpa till i samtalet. I denna studie har jag undersökt rektorns delaktighet i 

samtalen, för att se hur dessa samtal används för att bli lärsituationer.   

När det gäller just reflektion skriver Granberg att det inte bara behövs ett avstånd 

från historien i reflektionen utan även från framtiden. ”Processen måste få äga rum utan 

omedelbar handling” (Granberg 2009:222). Men detta är svårt eftersom:  

 
Ju snabbare omvärlden förändras, desto mer kunskap måste organisationen utveckla för 
att kunna anpassa sig till omvärlden. Och omvänt: ju mer kunskap som organisationen 
utvecklar, desto mer kan den påverka omvärlden/.../ Vi lär inte av våra erfarenheter utan 
av de slutsatser vi drar av dessa.”  

(Granberg 2009:223) 

  

Detta tyder på ett pedagogiskt ledarskap som möjliggör reflektion för att utveckla 
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organisationen.  

Hansson skriver (2005) i sin studie om tre lärandenivåer. ’Vardagslärande’ som 

innebär att effektivisera redan befintlig verksamhet. ’Förnyelselärande’ ifrågasätter invanda 

mönster och utvecklar något nytt parallellt med det gamla. ’Lära sig lära’ är den tredje och 

högsta nivån. I Hanssons exempel handlar det om att lära utan erfarenhet alltså att lära sig nya 

kunskaper om sådant som inte har skett. Detta sker i dialog med externa aktörer och är en 

avancerad form av lärande. Chefer behöver, enligt honom, lägga tillbaka ansvaret för 

lärprocesserna på medarbetarna.  

 
En övertro på ledarskap kan skapa passivitet. I väntan på den store ledaren som ska ordna 
upp det hela åt oss, ger vi upp tron på vår egen förmåga att själva skapa den framtid vi 
önskar/.../ Chefens jobb är att se till att nya idéer görs tydliga, värderas ordentligt och 
testas så att nya visioner kan utvecklas.    

(Hansson 2005:107) 

 

 Detta är liknande tankar som Granberg, förmedlar men Hanson drar det till sin spets när han 

verkligen vill lämna över själva lärprocessen till medarbetarna och att man som chef ska vara 

möjliggörare och styra skeppet mot visionen. Hansson (2005) skriver om ömsesidigt 

ledarskap som han förordar. Chef och medarbetare måste jobba tillsammans och utveckla 

ledarskapet tillsammans. Chefen måste få ägna sig åt chefskap och medarbetarna åt 

medarbetarskap som båda innehåller ansvar för ledarskap. Alvesson och Svenningsson skriver 

att modernt ledarskap handlar om att ”...utveckla och kommunicera visioner och att inspirera 

andra att identifiera sig med dem” (2007:303). Enligt dessa är alltså ansvaret för ledarskapet 

bådas, lika så ansvaret för organisationens utveckling. Men är detta uttalat? För visst måste 

man väl vara tydlig med detta för att alla ska förstå det och inte leva kvar i ’the great man’ 

som historien om ledare bär med sig. Här har vi just den förhandling som ledarskapet innebär 

som jag har studerat närmare. Vem leder och vad har rektorn mandat att leda och hur 

möjliggör rektor tillsammans med medarbetarna ett lärande i organisationen? Detta behandlar 

min empiri.   

 

Mötas som subjekt 

Det ’subjektiva ledarskapet’ benämner Carrol & Levy (2010) och menar att man måste utgå 

från den subjektiva människan och ett s.k. space of action, d.v.s. handlingsutrymme, som 

karaktäriseras som ett medvetet beslut att vara ett subjekt som snarare bestämmer än att vara 

ett objekt som blir bestämt över. Författarna menar att detta handlingsutrymme inte är utan 
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förbehåll men att det ändå ger sociala aktörer möjligheten som subjekt att ta sin egen 

identitetskonstruktion i sina händer, och har möjligheten att påverka vad som skall vara 

normgivande för dem. Istället för att titta på ’hur blir man en bra ledare?’, bör man, enligt 

dem, titta på vilka krav som läggs av diskursen på personen om hur en ledare är, och hur detta 

påverkar den som skall lära sig. Det är genom att göra sig fri från de förväntningarna som 

man själv kan utvecklas. Man ser sin egen identitet i kontrast mot de andra och skapar själv 

sitt eget ledarskap (Carrol & Levy 2010) (jämför med systemets fånge i Teoretisk ansats).  

Alla typer av ledarskap måste ständigt omförhandlas och ledare måste lära sig att 

hantera osäkerhet och ambivalens skriver Möller (2006). ”Upprättande av tillit är själva 

grunden för en ledares maktutövande. Förlust av tillit kan omvänt hota den legitimitet eller 

maktbas man har i kraft av sin formella ställning”(Möller 2006:178). I konfliktsituationer 

måste ledaren ta första steget och bli mer sårbar, det är då upp till den andra personen om den 

är villig att möta ledaren som ett subjekt. Som ledare måste man lära sig leva i ett 

spänningsfält där osäkerhet ständigt uppstår. Hon menar att vi idag bygger ett legitimt 

ledarskap på gemensamt uppsatta normer som bör följas av ledaren. Detta skapar en lojalitet 

hos medarbetaren som innebär att denne tar egna initiativ och utvecklas som person. Om vi 

istället skulle eftersträva en lydig medarbetare, skulle vi få en som genomför våra önskningar 

och alltså inte utvecklas och utvecklar organisationen. ”/…/ all ledning behöver en maktgrund 

samtidigt som makten har ett behov att rättfärdiga sig själv /…/ Det är en kontinuerlig 

förhandlingsprocess och inte något som är givet en gång för alla” (Möller 2006:169). 

Relationen kan också förstärkas av sin karaktärisering, något som Lima (2007) skriver: ”När 

samarbete inte enbart handlar om hur vi har det med varandra utan snarare betecknar de 

handlingar vi utgör tillsammans och våra relationer betraktas via våra handlingar, skapas det 

ett nära samband mellan samarbete, ledarskap och organisering” (Lima 2007:156)  

 

 

Helhetssyn och långsiktighet 

En möjliggörande chef arbetar med planering, framförallt långsiktig planering. Ofta ger man 

till exempel utbildning till personal innan denne har fått befogenhet att använda den nya 

kunskapen skriver Granberg (2004). Han tycker att man istället borde ge befogenheterna och 

större uppgifter först och sedan får detta leda till att medarbetaren ”/…/identifierar och tolkar 

de nya uppgifterna och skaffar sig kunskaper nog för att kunna ikläda sig ansvaret för större 

uppgifter” (2004:111). En annan långsiktig planering är själva omorganiseringen som med en 
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kortsiktig lösning kan fallera ett genomtänkt arbetssätt. En följd av att organisera om för ofta 

är, enligt Granberg och Ohlsson (2011), att de relationer som medarbetare byggt upp för att 

kunna lösa arbetsrelaterade problem bryts ner och måste återigen börja byggas på nytt.  Ser 

man som ledare kompetens som en individuell egenskap så kommer man inte ta hänsyn till 

den kompetens som sitter i mellanmänskliga relationer, vare sig det gäller förändrings- och 

omorganisationsarbete eller löpande verksamhet (Granberg, Ohlsson 2011). Döös och 

Wilhelmson (2011) utförde en studie där de såg vikten av gemensam handlingsarena där 

nätverk kunde skapas och lärande ske. Om man fokuserar för mycket på den enskilda 

kompetensen går man miste om den kompetens som byggs upp i kontexten. Även om en 

person har en kompetens i ett visst sammanhang är det inte säkert att den går att översätta i en 

annan kontext. Därav komplexiteten i kompetensutvecklingsåtgärder som en pedagogisk 

ledare utför. Men att skapa nätverk, både interna och externa nätverk, ger enligt dem en ökad 

kompetens i organisationen.  

Dagens arbetsmarknad efterfrågar, enligt Gavaramadze (2008), en arbetare med 

självständiga och kreativa förmågor. Dessutom är det svårt att lagra kompetens i 

organisationerna eftersom arbetarna tenderar att röra på sig mer inom och utanför 

organisationen. Gavaramadzes undersökning visade att organisationens vilja till att hjälpa 

medarbetare till högre kompetensnivåer också bidrog till att konkurrensen mellan 

medarbetarna ökade. Förmågan och möjligheten att bevara kompetensen i relationerna mellan 

medarbetare i organisationen minskade eftersom medarbetarna fokuserade för mycket på den 

personliga utvecklingen och för lite på gruppens eller organisationens utveckling. Detta i sin 

tur bidrog till att organisationen som helhet hade en sämre utveckling, eftersom man inte 

tillvaratog nyttan av relationerna i organisationen. Därav vikten av ett makroperspektiv i 

organisationsplaneringen. Om man saknar helhetssynen och fokuserar på enskilda saker kan 

en insats som är bra för det enskilda skada helheten.  

För att sammanfatta detta vill jag förtydliga vad det har för vikt för min undersökning. 

För att leda utveckling behöver rektorer skapa plattformar för lärande och möta medarbetarna 

individuellt som subjekt och verkligen lära känna dem för att så kunna skapa utveckling i hela 

organisationen. Dessutom behöver rektorerna se till helheten och långsiktiga planer för 

utveckling. Något som kan se ut som en bra individuell lösning kanske inte gynnar hela 

organisationens utveckling och det måste tas i beaktande. Ledarskapet sitter inte i den 

formella positionen eller personligheten utan i handlingarna. Men detta kan vara svårare i en 

så traditionell roll som rektorsrollen. Här följer nu en presentation av den organisation jag har 

fokuserat på i denna undersökning. 
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Skolan som organisation 

Pedagogiskt ledarskap handlar om ledaren men också organisationen eftersom den möjliggör 

eller förhindrar pedagogiskt ledarskap. Moos (2011) skriver att det bör fokuseras mer på 

organisationsnivå kring just det pedagogiska ledarskapet och att man ska se till ledarskap 

istället för ledaren.  

This means that we have to shift the understanding of school development – and thus 
of successful school principals – from the work of individuals toward a more 
organizational, collaborative understanding – from leader toward leadership.    

(Moos 2011:129) 
 

Detta visar att framgången bör ligga i organisationen och vara objektiv och inte personbundet 

i en persons ledarskap. 

Hur ser skolans organisation ut? Ja, som jag beskrev det i bakgrunden har den dubbla 

huvudmän. Det är kommunen och staten och såhär beskriver Ludvigsson skolorganisationen: 

Den information som kommer från skolförvaltningen och de krav på 
återrapportering som förvaltningen ställer på skolorna har inflytande på samspelet 
mellan skolledaren och lärarna. Dessa krav är också delvis motstridiga. Från 
kommunen finns krav på skolledaren att hålla budgeten, ha god kontroll på 
personalplaneringen och ha ordning på ekonomin. Från staten, men kanaliserat via 
förvaltningen, finns detaljerade krav på kvalitetsredovisningar, men också 
övergripande direktiv om att arbeta med mål och visioner och att i övrigt följa de 
statliga intentionerna för skolan. Informationskraven är omfattande och tar mycket 
tid att hantera, och tidsbristen leder ofta till att kommunens administrativa krav 
måste prioriteras. 

Ludvigsson (2009:164) 
 

Det är enligt Ludvigsson en organisationsfråga att statens mål inte behandlas och får den tid 

och plats de behöver. Det pedagogiska ledarskapet poängteras inte tillräckligt för att 

rektorerna ska prioritera detta. Den nära relationen till kommunen som huvudman 

överskuggar statens huvudmannaskap i skolan.  

Teamorganisation	  

Om vi ser på de olika organisationsmodellerna som jag nämnde ovan kan vi se arvet i den 

hierarkiska modellen i skolan med chefer i olika led och en pyramidorganisation. Granström 

(2006) ser också skolans vilja till en teamorganisation men han menar att det här är svårt på 
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grund av den kultur som finns kring den ursprungliga modellen och dessutom, som jag skrev 

tidigare, kommer staten med kontradirektiv som försvårar den utvecklingen. Om man ser till 

ett större perspektiv, gjordes en femårig studie av skolor i fem länder av ett forskarteam som 

heter: International Successful School Principalship Project (ISSPP). Moos (2011) som var 

med och gjorde den danska undersökningen har analyserat alla och ser att många av skolorna, 

framförallt i Skandinavien, hade organiserat om till teambaserade organisationer för att 

lärarna skulle få större handlingsfrihet och ta ett större ansvar för sina uppgifter och sitt 

lärande. Moos & Johansson (2009) såg en tendens att göra mer teambaserade 

skolorganisationer där rektorns verksamhetsbesök inte var centrala för det pedagogiska 

ledarskapet, utan där låg fokus mer på den kollegiala utvecklingen av undervisningen. Om 

teamen får större mandat att ta beslut såg forskarna att rektorns roll att påverka lärarna också 

ändrades. Detta bidrog till att rektorerna hade en mer avslappnad daglig kontakt med lärar-

teamen och deras arbete. Och fokuserade mindre på byråkrati, stora planer och visioner.  

 
Providing more “room” for teachers does not imply that principals abstain from leading 
them; rather they develop new forms of influence (Moos, 2009). In general there appears 
a trend towards recognising that teachers need to be self-leading (Foucault, 2001/1978), 
but this brings with it the concomitant responsibility of ensuring standards and 
confronting detailed demands for accountability. (Moos & Johansson 2009:777) 

 

En skolorganisation som bygger på förtroende för lärarnas kompetens istället för den 

hieratiska, skapade större möjligheter för intern kompetens eftersom medarbetarna var villiga 

att dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar. Många skolor missar idag det Higging 

m.fl. (2011) menar är så viktigt, nämligen den interna kompetensutvecklingen. De ser många 

skolor som inte erbjuder lärare chansen att dra lärdom för att klara av situationer som de 

senare möter, vilket bidrar till att de klarar dessa situationer sämre. ”Unfortunately, most 

schools offer teachers little room for learning, and little help in managing the problems that 

learning would provide” (2011:68). Vidare menar de att fler har sett ett behov av att skolor 

designas om till att bli lärande organisationer, däribland Sege som jag har nämn här ovan. 

Exempelvis anpassas studien av Senge (1990) i skolor, som liknar hans arbete med den 

privata sektorns organisationer. Higgings m.fl. (2011) har fokuserat på just skolan som 

lärande organisationer och menar att det finns lite forskning i detta ämne.  
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Intern	  organisation	  

Ludvigsson (2009) såg att i de formella mötena förekom det sällan djupare diskussioner, utan 

lärarna höll sig ofta till sakfrågor där de inte riskerade att hamna i konflikt med varandra. 

Därför drog hon slutsatsen att stora formella möten inte bidrar till en pedagogisk utveckling 

och perspektivbyte. Higgings m.fl. (2011) såg också att lärare tendrar att inte ge varandra 

kritik utan enbart höjer det positiva hos varandra. Detta utvecklar dock inte i den utsträckning 

man skulle önska. I de enheter där öppen och ärlig kommunikation i både negativ och positiv 

riktning äger rum finns också en psykologisk trygghet mellan kollegorna. Higging m.fl fann  

tre hörnstenar till lärande organisationer, nämligen  social trygghet, experimentationslust och 

ledarskap som möjliggör lärande. Deras resultat inte bara bekräftar uppfattningen att en 

effektiv skolas förändringsprocesser måste gå längre än nya program, strukturer och sköta den 

allmänna kulturen för kapacitetsuppbyggnad. De visar också att spridda insatser som 

behandlar isolerade delar av organisatoriskt lärande kan vara otillräcklig för att förändra 

skolor till ’lärande organisationer’. 

För att sammanfatta skolan som organisation går här att läsa att det idag finns tydliga 

brister i den organisation som idag håller i elevernas undervisning. De skolor som var 

organiserade som team hade större utvecklingspotential och i min empiri kan man läsa om att 

försök även gjorde i denna fallorganisation. Kulturen som finns i skolans interna organisation 

kan rektorerna påverka. Medvetenheten om detta är av vikt när man ser vad skolkulturen har 

med sig i form av vad lärare vågar blotta och inte. 

 

 

Rektorns pedagogiska ledarskap 

Hur organisationen ser ut och vad den möjliggör är viktigt för att rektorerna ska kunna vara 

bra pedagogiska ledare. Ärlestig skriver om organiseringen som en påverkan på det 

pedagogiska ledarskapet: 

Still, the big difference in principals’ and teachers’ views indicates that in many schools 
the organizational structures, such as meetings and their content, do not support 
communication between principals and teachers about teaching and learning, school 
improvement and student outcomes. If these kinds of issues are not discussed it 
indicates a weak pedagogical leadership. (Ärlestig 2008: 198) 

 

Det är inte enbart den stora organisationsmodellen utan även de mindre delarna, som vad som 
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faktiskt sker i möten och vilken del av arbetet man diskuterar. Här drar hon det så långt att 

hon kallar det för ett svagt pedagogiskt ledarskap om kommunikationslänken mellan rektor 

och medarbetare inte behandlar undervisning och elevens lärande. Hon kritiserar även den 

”öppna dörren” som rektorer kan ha som policy där man menar att alla är välkomna in till 

rektorn. Här kommer bara de som tar för sig att få rektorns uppmärksamhet. Detta blir dock 

en orättvis fördelning av rektorns uppmärksamhet och något som bör organiseras bort. Om 

rektorn istället gör verksamhetsbesök regelbundet och på så vis fördelar sin uppmärksamhet 

kommer fler lärare till tals. Men mycket svensk forskning tyder, enligt Ärlestig (2008), på att 

svenska rektorer har ett stort motstånd till att göra klassrumsbesök. Hon avslutar med att dra 

slutsatsen att eftersom detta motstånd är så stort kommer lärarna aldrig att få den välbehövliga 

feedback som de behöver för att utvecklas och rektorerna kan således inte utföra ett 

pedagogiskt ledarskap. 

Lärarna och rektorn skapar tillsammans ett ledarskap. Det är den slutsats Ludvigsson 

(2009) drar efter att ha undersökt rektorernas ledarskap. Rektorn har en viktig uppgift i 

normskapandet på skolan enligt Leo & Wickenberg (2013). Normerna är oskrivna regler som 

styr personers handlande i gemenskaper. Till exempel hur personer talar till varandra och hur 

de svarar på auktoriteter. Det kan också handla om konflikthantering mellan egenintresse och 

organisationens bästa. Både normer och organisationskulturer fungerar som ett klister som 

skapar samhörighet och förståelse i organisationen. Starka organisationskulturer kan både 

hjälpa och stjälpa utveckling och förändringsarbete i organisationer. Det Leo och Wickenberg 

upptäckte var att de rättsliga dokumenten och policydokumenten skapade en spänning mellan 

rektorerna och lärarna. Rektorerna ville hålla diskussionen på en högre nivå med läroplanen 

och skollagen medan lärarna i framförallt de högre årskurserna ville gå in på 

kursplansdiskussioner. Vidare såg de att rektorerna hade en stark kultur i sin ledningsgrupp 

som ledde till ett hållbart utvecklingsarbete där. Frågan om den starka kulturen och 

tillhörigheten i ledningsgruppen hindrar rektorn att öppet möta lärarnas kultur svarar inte 

deras forskning på.  

Ekholm m.fl. (2000) för diskussionen kring huruvida rektorerna ska gå in och leda 

lärarens pedagogik i klassrummet. Kanske man ser det pedagogiska ledarskapet som att 

rektorerna istället kan leda lärarnas professionella utveckling? Berg (I Ekholm m.fl.) anade i 

sin forskning att det fanns ett osynligt kontrakt mellan rektorer och lärare som innehöll en 

andemening av sköt–du–ditt-så-sköter-jag-mitt. Berg såg att de skolor som höll kontraktet 

hade ett lugnare och mer harmoniskt klimat än i de skolor där rektorn la sig i lärarnas 

undervisning. Harmoni och stabilitet främjas alltså av ett osynligt kontrakt enligt Berg. Denna 
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harmoni förhindrar organisationen att utvecklas enligt Ekholm. m.fl. (2000) De hänvisar till 

Schlechty som vill se skolledare som ”bråkmakare”. Skolledare blir ofta just skolledare för att 

de är bra på att lösa problem. Men om utveckling ska ske bör skolledare istället 

problematisera mer. De skriver nämligen att rektorn måste utmana lärarna för att de ska 

utvecklas och bli en lärande organisation med en utvecklande kultur.  

 

Skolkultur	  

Organisationen kan behålla en kultur även om ledaren byts ut. Detta kunde Höög m.fl. (2009) 

se när de återbesökte två skolor som de tidigare studerat när det gällde just skolkulturen. Här 

fanns då två tydliga rektorer som medvetet arbetade med skolkulturen. Men när de 

återbesökte skolorna efter fem år, så var ingen av de dåvarande rektorerna kvar. De hade 

slutat och deras direkta efterträdare hade slutat, men detta till trots såg de ännu den kultur som 

de tidigare rektorerna medvetet velat implementera för att nå bättre resultat.  

 
Finally, we found at both schools, a strong relationship between structure, culture and 
leadership. And if one of these factors changes the balance between them can affect the 
outcomes of the school. We also found that principal leadership can be substituted 
with a teacher team leadership strong enough to uphold the relation between structure 
and culture (Höög m.fl. 2009: 751) . 

 

De uttrycker en relation mellan struktur, kultur och ledarskap som på något sätt håller 

varandra stabila även om någon del byts ut. Turan och Bektas (2013)såg att skolkulturen kan 

användas av rektorer för att implementera visioner och mål. De menar att det gav bättre 

resultat att arbeta med moral istället för byråkrati. Men för att ändra en skolkultur måste man 

närma sig den befintliga kulturen och ingå i den för att sedan sakta och varsamt förändra den. 

Enda sättet att ingå i kulturen är enligt deras studie, att skapa relationer och samarbeta med 

deltagarna. För att fullt förstå kulturen och medarbetarna bör rektorn även vara insatt i 

personalens personliga och professionella roll men även de subgrupper som finns i 

personalgruppen. Här är alltså kommunikation och relation viktiga och det ser även Leo och 

Wickenberg som dagliga utmaningar för rektorerna. En rektor menar att just interaktionen 

med medarbetarna såg hon som det svåraste uppdraget. Men Höög m.fl. (2011) såg att just 

samarbetet var viktigt när de undersökte ett hållbart framgångsrikt ledarskap. De tycker att 

man i Sverige idag ofta diskuterar ett utmanande ledarskap. Men i de framgångsrika skolorna 

hade man istället lagt fokus på förtroende, dialog och samarbete. Här finns alltså en oenighet 

kring om ledarna ska utmana eller samarbeta. Båda ger tydligen bra resultat. I min diskussion 
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har jag problematiserat detta och ser fördelar med att tryggheten ligger i organisationen så att 

mötet med rektorn kan vara mer av utmanande karaktär. Mer om det i Diskussionskapitlet. 

Det	  lilla	  samtalet	  

Ärlestig (2007) lägger stor vikt vid kommunikationen mellan rektor och lärare då det är där 

ledning sker. Hon skriver att det finns ett tomrum i forskningen när det gäller just rektorers 

kommunikation med medarbetare. Inom organisationsforskning fokuserar man på 

gruppkommunikation, organisationsvid kommunikation och mellanmänsklig kommunikation. 

Men att undersöka kommunikationen mellan olika nivåer är ovanligt.  

Den undersökning som Ärlestig gjort visade att lärarna inte vågade uttrycka sig när det 

finns en konfliktrisk, trots att det handlade om beslut de inte instämde i. Lärarna såg rektor 

som en informatör som inte hjälpte i det vardagliga arbetet. Förväntningarna på rektorerna var 

höga från lärarnas sida och vise versa. Ludvigsson (2009) såg i sin studie att all ledning och 

möjlighet till att se uppdraget från olika perspektiv skedde i de små informella mötena. Hon 

menar att Skolverket och rektorsutbildningen försöker utbilda rektorer med stora ord och 

visioner, men hon hänvisar vidare till Alvesson som ser det nya ledarskapet som handlar i det 

lilla sammanhanget. Flera lärare i Ludvigssons studie såg kafferasterna som ett avspänt 

tillfälle att få prata med rektor om frågor som handlade om undervisning och kunskapssyn. 

Detta såg även Leo och Wickenberg (2013) och de menar att det lilla samtalet är något som 

hjälper organisationen att utvecklas.  

När det gäller implementering såg Ärlestig (2007) att den typen av kommunikation 

som behandlade beslut tagna utanför organisationen så skedde den ofta skriftligt från rektorn 

vilket gjorde att det sällan fanns utrymme för att ställa frågor, diskutera, eller klargöra sådan 

information(j.m.f. med Berger och Luckmanns spegelverkan i nästa kapitel). Detta behandlar 

också deltagarna i Ludvigssons studie och de menar att det inte är någon idé att driva frågor 

som inte är väl förankrade i personalgruppen eftersom det enbart bidrar till motsättningar. 

Kommunikation som behandlade ett pedagogiskt ledarskap var, enligt Ärlestig (2007) när 

medarbetare sökte upp rektorn för att få råd och tips. Det var, som jag tidigare nämnde, på 

medarbetarnas initiativ och sällan förekommande. Skolutveckling sågs av lärarna som något 

som låg utanför det vardagliga arbetet. Rektorerna tyckte att de gav lärarna feedback varje 

vecka medan lärarna kände stor osäkerhet i sitt agerande mot rektor vilket bidrog till att de 

inte utmanades till att bidra till skolutveckling. Rektorerna däremot tyckte att de alltid 

lyssnade och såg de flesta mötena som lärsituationer. Att det finns en missuppfattning blir 

tydligt om man läser Ärlestigs studie. Hon menar att det finns något som behöver belysas från 
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fler perspektiv, vilket denna studie nu ämnar göra. Jag har i min empiri funnit likheter med 

denna missuppfattning (läs mer om det i Diskussionen). 

 

 

Social	  kompetens	  

Rektorns olika roller är ledarskap, chefskap och pedagogisk ledare. Här menar dock 

Schneider och Burton (2008) att den finns en fjärde grundpelare och den handlar om den 

sociala intelligensen. De såg i undersökningar att på det sätt rektorn interagerar med 

människor många gånger är större framgångsfaktor än att vara en pedagogisk ledare. De såg 

att rektorer med militärbakgrund hade mindre pedagogiskt ledarskap men mer ledarskap och 

chefskap och använde mindre pedagogik än de som hade lärarbakgrund. Av detta kunde de 

tyda att pedagogiskt ledarskap och social kompetens kan fungera på liknande sätt och ha 

samma utvecklingspåverkan på skolorganisationen. Relationen mellan socialkompetens och 

pedagogiskt ledarskap lyfter även Ludvigsson i sin avhandling där hon såg betydelsen av ett 

fungerande samspel mellan rektor och medarbetare. Lärarna kände att de behövde ett 

gemensamt signalsystem för att förstå gester och mimik. Ludvigsson benämner det som 

fingertoppskänsla och betonar att om det ömsesidiga förtroendet mellan rektor och 

medarbetare förstörs, förlorar hela organisationen på det. När det handlar om närheten till 

medarbetarna så menar även lärarna i Ludvigssons undersökning att rektorn behöver ha en 

kompetens i att hantera känslor och detta stämmer bra överens med det Schneider och Burton 

(2008) skriver om den sociala intelligensen. Det sociala livet och interagerandet är alltså av 

stor betydelse och för att få till ett samförstånd mellan rektor och medarbetare behövs 

gemensamma mål. Ludvigsson såg att skolledare och lärare ofta ställde sig bakom olika 

dokument och mål men hade olika bild av hur det skulle förverkligas i det dagliga arbetet. 

Detta diskuterades dock inte utan förblev en föreställning om att de handlade i samförstånd. 

För att sammanfatta detta är alltså relationen viktig och för att få en relation med varje 

medarbetare behövs enskilda informella samtal och en social kompetens hos rektorn. Vidare 

påverkar skolkulturen organisationen och ledaren påverkar skolkulturen. Denna vetskap kan 

öppna upp för ny förståelse kring det som sker. 
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Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Genom att teamorganisera kan man skapa mer utveckling. När man leder utveckling innebär 

det att möjliggöra kunskapsutveckling. Rektorerna behöver tydligt lämna över ansvaret för 

utvecklingen till medarbetarna. Förväntningar på the great man kan finnas i organisationen, 

som väntar på att ledaren ska leda all utveckling. En pedagogisk ledare måste vara medveten 

om att individuell utveckling och organisatorisk utveckling inte alltid sammanfaller utan kan 

vara motstridiga. Små nära möten kan vara socialt nära men också utmanande för att skapa 

utveckling. Som ledare i en utvecklingsprocess behöver man skapa rutiner som skapar 

trygghet för att utveckling ska kunna ske. Mer om detta går att läsa i nästa kapitel.  
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Teoretisk ansats 

Under denna rubrik kommer jag att ge de teoretiska förutsättningar som min studie 
bygger på. Nämligen makroperspektivet i systemteori som här kompletteras av 
mikroperspektivet i socialkontruktivism eftersom systemteorin sällan använts som 
solitär grund för en undersökning. I denna undersökning har Systemteorin använts för 
att kartlägga rektorns förutsättningar för interaktion med medarbetaren och 
socialskonstruktivismen för att undersöka själva interaktionen mellan rektor och 
medarbetare. 
 

Systemteori 

Genom att ha systemteorin som grund utgår jag från att allt hänger samman och påverkar 

helheten. Därför kan jag inte undersöka en liten del av en större helhet då den enbart utgör 

just den lilla isolerade delen. Däremot har jag undersökt helheten och här funnit en eventuell 

bristande länk som skulle kunna påverka helheten på ett negativt sätt. Därför undersöks denna 

lilla del, relationen mellan rektor och medarbetare, för att på så vis visa på dess effekter på 

helheten.  

Att ha denna teori som ansats är ovanligt menar Granberg & Ohlsson (2004). Dock har 

många organisationsforskare detta som ett underliggande synsätt. Det gör att jag här 

kompletterar med de konstruktivistiska och framförallt socialkonstruktivitstiska teorierna 

kring just lärandet som är grunden i ett pedagogiskt ledarskap. Systemteorin utgår från att 

gruppen och organisationen ses som en helhet och problem drabbar alla och alla är delaktiga i 

systemets bekymmer. Det är den kortfattade slutsatsen Svedberg drar utifrån ett 

systemteoretiskt utgångsläge (2003). Människan är delar av system och dessa system styr till 

viss del människans beteenden. Därför kan man inte ta individer ur sitt sammanhang, enligt 

Öquist (2008), för att arbeta med beteenden då de enbart kan förändra beteenden i dess 

kontext.  

I systemet finns olika nivåer och hur gränserna respekteras påverkar hur systemet 

fungerar. I familjesystemet blir det, enligt honom, konstigt om mamman börjar klä sig som 

tonårsflickan eller om man som politiker tar hänsyn till enskilda fall när man tar beslut i stora 

sakfrågor. Kopplat till denna studie kan vi se läraren som blir befordrad till rektor. Denne 

kommer snart att höra att han/hon har svikit lärarkåren och sina kollegor när besluten tas 

utifrån den nya nivån (Öquist 2008). 
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Ju högre upp i hierarkin man befinner sig, desto vidare område täcks av respektive 
kalibrering. Rent praktiskt betyder detta att ju större räckvidd ett beslut har, desto mer 
abstrakt är den information som ligger till grund för beslutet (Öquist 2008:14). 

 

Om hierarkier och nivåer inte hålls isär riskerar man en förvirring om i vilken nivå uttalandet 

hör hemma. I skolan har man enligt Alexandersson (i Öquist 2008) en tendens att överskrida 

ett gränsvillkor som handlar om den ’didaktiska konspirationen’; om du inte ställer krav på 

mig så ställer jag heller inte krav på dig (detta går också att läsa om när det gäller lärare och 

rektorns roll i avsnittet Rektor som pedagogisk ledare här ovan). Här tar alltså inte rektorn sitt 

ansvar utifrån sin rektorsnivå, utan går ner på lärarnas nivå och går så miste om 

rektorsperspektivet på förhandlingen. I min undersökning innebär detta att resultatet ska 

analyseras utifrån tidigare forskning och organisationen som helhet, och hur detta resultat 

möjligen kan påverka hela organisationens utveckling. Systemteorin har en inbyggd 

självkritik som ligger i att om man som forskare kliver ur mönstret för att obervera det, ser 

hon inte sig själv . Här ser man systemteorin som ett sätt att betrakta världen inte beskriva 

den. Man gör alltså inte anspråk på att ha hittat sanningen bara en betraktelse som kan ha 

betydelse för de medverkande (Lundahl och Öquist 2002). 

Inom rationalismen, som kan ses som en motpol till systemteorin, har man en dualism 

mellan mål och medel. Inom systemteorin talar man istället om helhet, relation, funktion, 

sammanhang och mönster (Öquist 2008). Den systemiska etiken är ekologisk; helheten har 

alltid företräde framför delarna. Man menar att man måste se till helheten för att kunna hitta 

problemlösningar som gagnar en stabil och långsiktig förändring (Öquist 2008). Inom 

systemteorin diskuterar man, enligt Lundahl och Öquist (2002) inte ontologi utan har enbart 

en epistemologisk syn på verkligheten. ”Varje kunskapshandling frambringar en värld” 

(2002:54). Detta gör att någon sanning inte går att fastställa då den hela tiden växlar, men 

kunskapen är det vi ska fokusera på. 

 
 Systemteorin kan beskrivas som här och nu- orienterad medan rationalismen ofta söker 
förklaringar i historien. Systemteorin syftar till att förstå förändringar som de uppenbarar 
sig i handling, inte att förklara deras uppkomst (etiologi). Systemteorin öppnar för nyheter 
och är framåtsyftande, inte självtillslutande och deterministisk. Vi har valt att kalla detta för 
den pragmatiska dimensionen    

(Öquist 2002:56). 
 

I en rationell logik frågar man efter hur ofta pedagogiskt ledarskap förekommer, var det finns 

eller hur pedagogiskt ledarskap hänger samman med en viss personlighet. Inom systemteorin 

undersöker man istället: ’Vad betyder pedagogiskt ledarskap?’ ”Om de förra frågorna mynnar 
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ut i preciseringar handlar den senare om dechiffrering” (Lundahl & Öquist 2002:60). Här 

handlar det inte bara om att förklara en gåta utan att lösa den. Detta är grunden till den 

frågeställning jag har valt för denna studie. Likaså tar jag fasta på Lundahl och Öquists (2002) 

idé om att man genom skillnaderna kan se vad pedagogiskt ledarskap innebär för olika 

personer. Därav Grid-intervjun som jag beskriver tydligare i metodkapittlet.  

Det är viktigt att inte göra anspråk på sanning eller som utvärderare och 

samhällsledare att helt förlita sig på det utvärderingen visar, då man genom detta har sett att 

ledare förlitar sig på ”experters” utlåtande och går ifrån sina viktiga värderingsfrågor som bör 

ligga till grund för stora och viktiga beslut. 
 

Den ökade snabbheten i överförandet av information som IT möjliggör har samtidigt 
gjort det svårare för den vanliga människan att få syn på vad som egentligen sker. Ett 
tydligt exempel är den globala IT- ekonomin, där bara den invigde kan följa 
penningströmmarnas flöde mellan länder och intuitioner. Allt mer kunskap 
försvinner in i expertsystem och vi får ett samhälle där majoriteten förflyttas från 
myndiga medborgare till passiva åskådare (from citizenship to spectatorship) och det 
blir bara en liten elit som sitter inne med hela kunskapen och därmed makten 
(2002:71-72). 
 

I min undersökning innebär detta att undersöka vilka förutsättningar systemet har för att 

rektorerna ska kunna utföra ett pedagogiskt ledarskap, men också vilka inbyggda systemfel 

jag kan identifiera utifrån den forskning som jag hänvisar till. Här främst relationen mellan 

rektor och medarbetare och hur den kan påverka organisationens utveckling som helhet.  

Enligt Lundahal & Öquist innehåller ett system variation och konstanter för att 

utvecklas. Variationen är det som skiljer från det vanliga, en utveckling eller förändring. 

Konstanterna är det trygga och rutiniserade. I ett system måste det finnas konstanter för att 

utveckling ska kunna ske. Konstanterna ger trygghet och stabilitet. Variationerna ger 

tillfredställelse och utmaningar. Men en bra jämvikt dem emellan är viktig. ”För att styra ett 

system måste man representera variationen hos den verksamhet som leds, smälta in. Risken är 

annars att ledaren blir systemets fånge. Att (ut)värdera en verksamhet torde ställa samma 

krav” (2002:46). Konstanterna hjälper systemet att utföra sitt arbete medan variationen 

utvecklar systemet. 

 

 

Konstanter	  

Konstanterna är det som skapar trygghet i systemet (Öquist 2008). Såsom raster, ställtid eller 

rutiner av olika slag. Konstanterna är stödpelare som håller systemet uppe och hjälper det att 
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göra sitt vanliga arbete. Tystnad kan vara en konstant i ett samtal som kan hjälpa samtalet 

vidare och skapa trygghet och medkänsla. I vissa fall kan det behövas en vägg av konstanter 

som kan vara stabila i ett större sammanhang. Mot denna kan variationerna studsa och de står 

ändå kvar. Som individ kan man utföra en vägg av konstanter genom att inta en liberal 

ställning utan att ta parti för någon eller något. Tystnad och avvaktande kan bli en vägg av 

konstanter. Här drar Öquist vidare växlar och menar att den ökande utbrändheten beror på 

avsaknaden av konstanter i individers liv. Rektorernas väggar av konstanter skulle här kunna 

vara just raster eller andra rutiner som vissa typer av möten eller ställtid. Dessa 

konstantväggar kommer jag att söka efter. Mellan personer i ett system finns noder – 

kopplingar. Dessa kopplingar är länkarna och systemet är beroende av att länkarna fungerar. 

Öquist är skeptisk till skolan då dessa länkar har svårt att fungera. ”Ledarskapet i skolan 

behöver, för att bli effektivt, få en starkare koppling till lärarnas yrkesutövning det 

professionella området” (Öquist 2008:76). Han menar att skolan är ett löst bundet system utan 

starka noder mellan lärarna. Däremot kan en enskild klass utgöra ett tätt system som kan vara 

allt för tätt. Delar av systemet behöver ibland vila för att det ska utvecklas och återigen tar 

Öquist upp vikten av en vägg av konstanter som kan skydda de vilande i ett tätt sammansatt 

system. En sådan vägg kan vara att enbart en talar och de övriga lyssnar, att rasten alltid 

infaller en viss tid eller att man rör sig i klassrummet, lärarrummet, korridorer eller andra 

lokaler, efter vissa regler. Stämmer detta och är det den löst bundna organisationen som bidrar 

till att det är svårt att få till en utveckling, i form av pedagogiskt ledarskap, i systemet skola? 

Relationen mellan rektorn och medarbetaren skulle kunna utgöra en sådan nod som gör 

systemet stabilt. Detta har jag kopplat till mitt resultat i diskussionen. Men det gäller också 

hela systemet, vad medarbetarna upplever som noder och konstanter för att få stabilitet i 

systemet. 

 

Variation	  

Variation är, enligt Öquist (2008) lika viktig som konstanterna. Vi måste lära oss att utskilja 

variation. Vad är skillnaden mellan olika händelser eller bitar av system. Rationalismen säger: 

lika verkan vid lika orsak, medan man inom systemteorin menar motsatsen. Här ser man att 

liten verkan kan ge stora orsaker. Detta kallar man med mer tekniska ordalag för att vädret 

eller systemet är sensitivt beroende för begynnelsevillkoren. För att leda och förstå en 

organisation måste man ge akt och lära känna variationen. Det är i variationen som man ser 

rörelsen och utvecklingen. Sange (1990) menar att det är små saker som sätts i rullning och 
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blir till stora konsekvenser för systemet. Han kallar det bl.a. hävstångseffekten. Därför menar 

han att man inte kan lära av sina erfarenheter då man sällan ser den verkliga effekten av sitt 

handlande då den kommer någon annanstans i organisationen. ”Den expertkunskap inom ett 

fält som läraren/ mästaren besitter handlar om att kunna göra allt finare diskriminationer och 

elevens/lärlingens uppgift är att komma så långt som möjligt i urskiljandets konst ”(Öquist 

2008:40). Genom att pålysa variationen och utvecklingen i organisationen ser man riktningen 

i organisationen. Visar rektorn inte variationen så kommer heller inte medarbetaren att kunna 

synliggöra sin egen utveckling. Detta blir som ett sätt att systematiskt kvalitetssäkra systemet 

(Öquist 2008). Denna syn på organisationen som helhet och variationen som 

utvecklingsvariabel har jag  använt mig av för att just synliggöra dessa variationer i min 

datainsamling för att så se hur de bemöts och används av medarbetare och chef. Men det 

handlar också om att söka förstå organisationen genom denna syn på den. Vilka små variabler 

styr de konsekvenser som syns idag? Vilka små eller stora händelser har påverkat 

organisationen till att reagera som den gör idag? Förståelsen för detta använder jag för att 

studera rektorernas möjlighet att stå för variationen i organisationen 

 

Kultur	  -‐tankemodeller	  

Senge (1990) menar att man i många fall uttrycker sig utifrån andra syften än det uppenbara. 

På ett arbetsmöte uttrycker man kanske en åsikt med syfte att framstå som effektiv, arbetsför 

eller ansvarstagande. Dessa syften bör man enligt honom arbeta aktivt med, så att öppenhet 

och saklighet ligger som grund för organisationen. Argyris (I Senge 1990:171) menar att: ”vi 

fastnar i våra egna försvarsrutiner vilket gör det omöjligt att granska de egna 

tanktemodellerna.” Detta leder till skicklig inkompetens, vilket innebär att förmågan att 

skydda sig från smärta bidrar till att den vuxna människan också utvecklat ett skydd för att 

skydda sig för smärtan, besväret och hotet som inlärning innebär. Därav kanske uttrycket ’att 

det är svårt att få gamla hundar att sitta’ kommer. Ju äldre du är desto mer har du utvecklat 

ditt skydd mot smärtan att utvecklas. Vidare menar Senge att dessa tankemodeller innehåller 

generaliseringar som styr de tankar vi har om andra människor och hur vi möter dessa. Skapar 

medarbetaren en bild av hur rektorn ser på hennes arbete så kommer hon att agera utifrån den 

tankemodellen och anpassa sitt arbete och språk utifrån denna. Detta resonemang har jag 

använt för att förklara det som sker med medarbearen när denne möter rektorns önskan om 

utveckling. 



 36 

Socialkonstruktivism 

Alfred Schutz introducerade tankarna kring socialkonstruktivismen. Han var kritisk till 

Webers begrepp ’social handling’(Lundahl & Öquist 2002). Weber menade nämligen att allt 

mänskligt beteende är handlande från en person till en annan medan Schutz är mer benägen 

att se sociala handlingar som något gemensamt alltså inte en subjektiv verklighet utan en 

gemensam verklighet som ägs av alla inblandade. Berger och Luckman (Ibid.) bygger vidare 

på Schutz resonemang och intresserar sig för kunskaper som samhällets medlemmar använder 

och vad som ger avtryck i deras vardagliga verkligheter, kunskaper som konstruerar deras 

verklighet. Här finns diskursanalysen och samtalsanalysen som viktiga perspektiv (Lundahl & 

Öquist 2002). 

Berger och Luckman (1966) står för att kunskap om omvärlden konstrueras i samspel 

och interagerande mellan individer. Alltså den sociala konstruktionen av samhället. De insåg 

att människan styrs av både mikro och makroperspektiv men valde att fokusera på 

mikroperspektivet. Detta gör att de kan upplevas kritiska till makroperspektiv som just 

systemteorin utger sig för att vara, men jag finner den ändå lämplig att kombinera med 

systemteorin då den just fokuserar på interaktionen mellan människor. Som går att läsa senare 

i metodkapitlet refererar jag till Kelly, som menar att människan är som en forskare och som 

hela tiden skapar sin egen sanna bild av verkligheten, något även Berger och Luckmann 

behandlar.  

 

Vad	  sker	  i	  mötet?	  

När en person möter en annan person, ansikte mot ansikte, delar dessa två personer nuet. Det 

gemensamma nuet bildas och i nuet, situationen, kommer personerna ha mindre kontakt med 

sig själva. Så här skriver Berger och Luckmann: ”Indeed, it may be argued that the other in 

the face- to-face situation is more real to me than I myself” (1966:44). Självklart känner man 

sig själv bäst. Men i mötet är den andra som en spegel av mig och då är det den andra som får 

hela min uppmärksamhet. Spegelverkan gör dock att jag, med en viss distans, lär känna mig 

själv mer. Detta kan även ske vid kommunikation på annat sätt men Berger och Luckmann är 

tydliga med att just det faktiska fysiska mötet är starkare än brevväxling, som kanske var det 

närmaste dagens ’chat’ man kom 1966. De menar att man i den fysiskt närvarande situationen 

har svårare att dölja underliggande meningar och bakomliggande avsikter. Uttrycken man 

möter är spontana och sällan en produkt av vidare eftertanke. 



 37 

Mänskliga tankar och känslor kan objektifieras, slår Berger och Luckman fast (1966). 

De menar att man genom att använda ett objekt vid en känslomässig stämning kan detta 

objekt sedan utgöra en symbol för känslan. Som vapen för ilska eller hjärta för kärlek. 

Tecknen kan vara av mer eller mindre tydlig karaktär. Alla dessa tecken sätts sen samman till 

olika system. Det finns system för mimik, gester, artefakter eller kläder. System och tecken 

kan användas subjektivt men också visa uttryck för andras känslor. Det är ju inte säkert att 

körsångaren är glad bara för att hon sjunger gospel. Eller att punkaren är arg hela tiden. Det 

talade språket är ett teckensystem som har sitt ursprung i ansikte-mot-ansikte-situationen. 

Vidare utvecklades skriftspråket som kan ses som ett teckensystem av andra graden. Språket 

är ett mer objektivt teckensystem än många andra eftersom det kan förmedla så mycket mer 

än de direkt subjektiva ställningstaganden i här och nu situationen, vilket gör språket till en 

objektiv förvaringsplats där andras erfarenheter kan hopas samman. Så, genom det objektiva 

symbolsystemet visar jag mitt subjektiva jag för den andre. I den situationen är båda 

närvarande och delar nuet och de ord som finns dem emellan. Vidare som jag skrev tidigare 

kommer min motpart att bli mer konkret för mig än mitt egna väsen, men när jag nu 

objektiverar min egen existens blir den tydlig och jag behöver inte distansera mig, för den 

annars behövliga reflektionen, för att förtydliga mig själv. ”This very important characteristic 

of language is well cauth in the saying that men must talk about themselvs until they know 

themselves” (Berger & Luckmann 1966:56). Genom samtalet lär man alltså inte bara känna 

de andra utan också sig själv. Här kan vi se att gemensam reflektion skulle ge lärarna en bättre 

bild av dem själva.  

Språket har många dimensioner, som att det kan koppla samman olika tider, icke 

närvarande personer och olika rum. Språket konstruerar formationer som höjer sig över 

mänskligheten i form av religioner, filosofiska inriktningar, kulturer och konst. Dessa formas 

av och genom språket och i sin tur formar de språket.  

I en kontext samlar språket på olika meningsskapande byggstenar som i kontexten 

bildar ett semantiskt fält där alla inom kontexten samlar sina gemensamma kunskaper kring 

hur språket bör användas (jämför med olika subsystem här ovan). Detta sociala 

kunskapsförråd delas av alla inblandade. Är man inte ”delägare” till kunskapsförråden har 

man svårt att lokalisera individer och bemöta dem på ett konstruktivt sätt. Här är det alltså 

viktigt att rektorer och medarbetare har samma grund för att kunna mötas. 

För att förstå Berger och Luckmanns bild av människans natur går de tillbaka till hur 

den sociala varelsen föds. För redan där är människan totalt beroende av de signifikanta andra 

som bemöter och formar det lilla barnet (eller fostret som de väljer att benämna det 
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outvecklade barnet under ett år). De ser att människan är en kropp och har en kropp. 

Människan upplever alltså sin kropp och väger mellan att vara den och att disponera den. 

Människan skapar sig själv genom interaktion med andra. Den kan således inte i isolering 

utvecklas utan förblir då som ett djur. ”Man´s specific humanity and his socialty are 

inextricably intertwived. Homo sapies is always, and in the same measure, homo socius” 

(1966:69). Till denna studie använder jag detta i min metod där gruppintervju ingår som ett 

moment. 

 

Kultur-‐Typifieringar	  

I mötet med ’den andra’ har jag mina förutfattade meningar som bidrar till olika typifieringar 

av den andra. Om denne är pålitlig, man, lärare, gammal eller vis. I mötet startar 

förhandlingar kring dessa typifieringar som tillsammans bildar ett typifieringsschema och 

man möts som om ens typifieringsscheman vore sanna och modifierar dem efter hand. Så 

länge typifieringsscheman inte motbevisas styr de personernas handlanden. Vilken relation 

personerna har spelar in i hur stor möda som man bör lägga i skapandet av typieringsscheman. 

Vidare påverkar graden av intimitet och anonymitet också upplevelsen av nuet. Om jag är på 

förtrolig fot med några av mina kollegor kan dessa upplevas som grupp och relationen till 

dem blir genom gruppen, slutligen ganska anonym, medan jag kanske har en formell relation 

med min chef. Men eftersom hon är allena kommer den relationen att kännas närmare. 

Vanan är det som skapar trygghet i vardagen men dessa vanehandlingar begränsar 

också utvecklingen, då man lätt faller in i vanans mönster istället för att på avstånd begrunda 

handlingen och utveckla den. I denna undersökning kommer jag att studera en institution. 

Berger och Luckmann (1966) menar att institutionen alltid uppträder där det förekommer en 

gemensam typifiering av vanemässiga handlingar. Alltså att dessa handlingar görs flera 

gånger på samma sätt av olika aktörer. Institutionen har alltid en historia som börjar med en 

handling som sen blir en vanehandling. Första generationen av institutionsmedlemmar ser inte 

institutionen som ett objekt lika tydligt som nästa generation gör. Andra generationen har 

större benägenhet att trotsa lagarna eftersom de inte i lika hög grad har gjort dem till 

vanehandlingar. Detta kan jag använda när det gäller vilken kultur rektorerna har med sig när 

de tillsätts på tjänsten som rektorer. Om de har lärarbakgrund har de enligt dessa definitioner 

svårare att trotsa organisationens kultur och implicita regler. Kommer de utifrån har de 

explicita regler att förhålla sig till vilket gör att det kan uppfattas märkligt av dem som 

formats av vanehandlingar under en längre tid. 
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När man ska in i en institution så sker en sekundär socialisation. Berger och 

Luckmann (1966) liknar det med andraspråksinlärning där man i början översätter allt till sitt 

förstaspråk. Men efter en tid, om man är mycket i språket, kommer även tanken att formas på 

det nya språket. I den metamorfos som krävs för att en förändrad verklighetsuppfattning ska 

ske tar personer hjälp av andra. Det kan vara signifikanta andra eller mindre viktiga andra. De 

mindre viktiga andra behöver nå en större kvantitet för att få samma tyngd som de 

signifikanta andra. Med detta resonemang vill jag visa på svårigheterna kring just 

rektorsuppdraget där rektorsgruppen kan vara de signifikanta andra och medarbetarna kan 

vara de mindre viktiga andra i just skapandet av rektorsrollen. Men eftersom medarbetarna 

har en så betydande kvantitet får de stort inflytande över hur rektorsrollen formas. 

 

Sammanfattning 

Här har två teorier presenterats och dessa har jag främst använt mig av i valet av metod och 

analys. Men vissa delar kommer även att behandlas i diskussionen, då det kan vara 

förklaringsmodeller till några av de slutsatser jag dragit. Inom systemteorin lyfter jag främst 

det stora perspektivet, att interaktionen mellan rektor och medarbetare påverkas av ett större 

perspektiv. Tankemodeller som systemteorin skiljer sig inte från de typifieringar som 

socialkonstruktivisterna skriver om. Dessa typifieringar kan också liknas vid det andra 

nämner som skolkultur eller organisationskultur. Så här gör vi här för det har vi alltid gjort. 

Som båda teorierna menar så bromsar dessa typifieringar och tankemodeller utvecklingen.   

Teorierna skiljer sig åt i omfattning då systemteorin fokuserar på det stora sammanhanget 

medan socialkonstruktivism fokuserar på den lilla relationen och individens utveckling. Men 

båda dessa har använts vid analysen av mitt resultat eftersom det tillsammans behandlar både 

bredd och djup i studien. 
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Metod 

I detta kapitel beskrivs de metoder som jag har använt mig av. Den första baseras på 
Grid-intervjun och dess bakomliggande tankar och teori. Dessutom har gruppintervju 
använts, som bygger på en annan teori men som ändå kan hållas inom det 
socialkonstruktivistiska spektrum, som är den gemensamma nämnare och vidare det 
resultaten har analyseras utifrån. 
 

Metodval 

Fler metoder skulle kunna vara rimliga att använda sig av. Det var dock ej rimligt att bearbeta 

material från fler delstudier. Därför jag har valt två likartade metoder som jag sedermera har 

använt för analysen, med inspiration av triangulering som metod. Vidare har jag också 

studerat miljön och omgivningen omkring de deltagande d.v.s. den fysiska miljön och även 

via de dokument som omger respondenterna. Detta kan ses som en sekundärdataanalys, där 

jag tagit del av dokument och handlingar som är skrivna. I grunden ligger antagandet att man 

genom språket kan närma sig sina tankar men också att man genom språket aldrig kan få en 

helhetsbild av tanken. Här har systemteorin legat som grund till valet av metod. Öquist (2002) 

menar att man inom systemteorin anser att personens åsikter i ett visst sammanhang inte kan 

nås när personen står utanför sitt sammanhang. Detta förstärker valet av gruppintervjun då 

personerna där befinner sig i det sammanhang som de möter i vardagen d.v.s. att 

medarbetarens kollegor hjälper medarbetaren att hålla sig inom kontexten skola. Vidare 

rekommenderar Öquist (2002) grid-intervjun utifrån sitt sätt att se på systemteorin, genom att 

den inte sätter vetenskapen högre än empirin utan att båda är delar av systemet.  

Därför är studiens huvudsakliga metod för datainsamling grid- och gruppintervju. 

Dessutom använder jag mig av en sekundärdataanalys för att få en tydligare bild av helheten 

som omger interaktionen mellan rektor och medarbetare. För att vidare belysa de olika 

metodernas koppling till min vetenskapliga teoretiska ansats kommer jag att förklara dem här 

nedan. 
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Grid-‐intervju	  

Syftet med denna metod är att kunna fånga vardagsmänniskors föreställningar om sin egen 

vardag. Alltså den mening och den förståelse hon ger till de upplevelser hon möter. Varför jag 

har valt just denna metod till mina rektorer är för att de ska hålla sig på ett praktiskt plan. Just 

nu arbetar den kommunala rektorsgruppen med begreppet pedagogiskt ledarskap och har 

behandlat teorierna kring det, men jag vill koppla det till verksamheten och relationen mot 

sina medarbetare. Att prata teoretiska termer är bra, men för att komma åt den kontext där jag 

anar svårigheter är denna metod lämplig eftersom den så tydligt använder just kontexten som 

utgångspunkt.  

George Kelly (Borell och Brenner 1997) som inom psykiatrin tillhörde den kognitiva 

traditionen, stod i direkt motsats till behaviorismen. Den ansåg nämligen att människan 

styrdes av omvärldens förutsättningar och vidare att vetenskapsmannen var expert och 

vardagsmänniskan var en oreflekterad aktör. Kelly menade att aktörerna hade reflekterande 

förmåga som borde uppmärksammas och tas tillvara. Han drar resonemanget så långt som till 

’Lekmannen som vetenskapsman’ (Man the Scientist). 

Hela metoden bygger på något som liknar socialkonstruktivistisk teori i många 

avseenden men med skillnaden på det fokuserade språket. Inom socialkonstruktivismen 

menar man att det är i och genom språket som kunskapen genereras. Kelly däremot menade 

att kunskapen var så mycket mer än vad språket kunde gestalta. Därför vill han istället för en 

’Social Construct Theory’ hävda ’The Personal Construct Theory’ vilken menar att 

vardagsmänniskan utför ett kognitivt arbete som liknar forskarens. De hypoteser som 

vardagsmänniskan använder sig av för att förklara komplexa fenomen benämner Kelly som 

konstrukter och dessa utgör människans kunskaps- och tankestrukturer, dess mentala 

representationer. Konstrukterna är ett spektra eller skala, som karaktäriseras av en bipolaritet 

vilket bidrar till att man kan skilja saker från andra saker. ”Konstruktens bipolaritet kan med 

andra ord förstås som bestående av en genom händelsernas ström aktualiserad (emergent) pol 

och en motsatt, men ofta underförstådd (implicit) pol” (Borell & Brenner 1997:50). Alltså det 

som gör en företeelse (eller element som Kelly väljer att benämna det) till just den företeelsen 

är hur den skiljer sig, på skalan, från andra företeelser. Det är först när jag kan visa på den 

skillnaden som jag kan säga att detta är en egen företeelse, eller element. 

Till denna undersökning finner jag den lämplig då rektorerna har fått arbeta med 

begreppet pedagogiskt ledarskap som helhet och dess teoretiska grund. Här har jag bett dem 

att fokusera på mer vardagsnära företeelser som visar på upplevelsen och erfarenheten av det 
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pedagogiska ledarskapet vilket gör att vi kan närma oss rektorernas mer konkreta bild av 

pedagogiskt ledarskap. Här handlar det om att komma åt något som rektorn inte själv ännu har 

öppnat upp för. ”Kellys grid-intervju är ett elegant sätt att frilägga människors mentala 

konstruktioner med språklig kommunikation som medel genom att rikta uppmärksamheten 

mot individens sammanhangsberoende användning av de mentala konstruktionerna” (Öquist 

2008:111). Med detta menar han att man genom intervjun synliggör informantens egna tankar 

kring företeelsen. Vidare skriver han: ”Allt eftersom intervjun fortskrider friläggs 

intervjupersonens mentala meningskonstruktioner kring arbetet och situationen på 

arbetsplatsen” (Öquist 2008:113). På detta sätt bidrog inte intervjuaren med egna 

föreställningar utan jag hjälpte enbart respondenten att frilägga sina egna föreställningar av 

verkligheten genom att hon fick visa på vad som skiljer ett bra pedagogiskt ledarskap från ett 

dåligt pedagogisk ledarskap.  

För att få fram dessa element (situationer) som Kelly beskriver hade jag fyra små 

papperslappar som de skulle skriva sina element på. Jag bad informanterna att, i första hand, 

skriva ner en situation under hela rektorsperioden när de utförde ett bra pedagogiskt 

ledarskap, på en lapp (detta har jag satt som A i resultatet). På andra lappen fick de skriva ner 

en situation som speglat ett bra pedagogiskt ledarskap i vardagen (detta har jag satt som B i 

resultatet).  Tredje lappen var en situation som visade på ett dåligt pedagogiskt ledarskap i 

vardagen (detta har jag satt som C i resultatet). Och på fjärde lappen fick de skriva ner en 

situation som under hela rektorsperioden visade på ett dåligt pedagogiskt ledarskap (detta har 

jag satt som D i resultatet).  

Efter att vi har fått dessa fyra element på fyra lappar har vi, för att få fram konstrukter, 

eller skala som jag anser vara ett bättre ord, fick de jämföra tre element. Jag lade alltså alla 

lapparna upp och ner på bordet och blandade dem. Sen tog jag upp tre lappar som de fick 

jämföra. Utifrån dessa fick de visa på en likhet mellan två där den tredje skiljer sig ifrån 

dessa. På så sätt bildades en skala där de sedan satte in alla fyra elementen.  

Jag ska förtydliga med ett exempel. Om mina element är  

 

A: möte med elever  

B: möte med lärare  

C: möte med föräldrar  

D: möte med ledningsgrupp.   

 

Nu lottar jag ut B, C, A. Jag ska alltså finna en likhet mellan två och en som skiljer sig med 
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avseende på den punkten. Då säger jag att B och C är vuxna och utbildade, medan A inte är 

det. Här har jag då fått fram min konstrukt eller skala. Vuxna och utbildade är ena 

bipolariteten och motsatsen till detta är då outbildade barn. Nu ska jag sätta in alla mina 

element på skalan där 1 är outbildade barn och 4 är välutbildade vuxna. Detta tvingar mig att 

ta ställning till vad jag lägger i benämningen välutbildad och vuxen och vad mina element 

faktiskt innehåller. Min skala skulle bli: 

 

1:A  2:C 3:B 4:D 

 

Utifrån denna skala kan man se att jag upplever lärarna som mer utbildade än föräldrarna och 

möjligen även en högre medelålder, eller högre grad av mognad, medan ledningsgruppen har 

en ännu högre medelålder och högre grad av utbildning.  

Genom att lägga mina element på en skala förtydligar jag skillnaden mellan dem och 

på så vis träder skalan och elementen fram. Detta har rektorerna nu gjort med elementen A: 

bäst pedagogiskt ledarskap, B: bra pedagogiskt ledarskap, C: dåligt pedagogiskt ledarskap och 

D: sämst pedagogiskt ledarskap. Och den enda skala de inte fått använda sig av vid 

konstrukframställningen var just bipolariteten bra och dåligt, eftersom den per definition 

redan fanns. Analysen av denna metod kommer inte behandla elementens faktiska innehåll 

utan mer fokusera på relationen dem emellan.  

 

Semistrukturerad	  intervju	  

Genom grid-intervjun för jag in rektorerna på den kontext där de innehar rektorsrollen och 

efter den intervjun så följer en intervju, som går efter en mall med öppna frågor. Den går att 

läsa i bilaga 1. Denna intervju riktar in sig på relationen mellan rektor och medarbetare. Men 

också på den stora organisationen som helhet. Vilka strukturer som rektorn ser som hinder i 

det pedagogiska ledarskapet och var möjligheterna finns. Denna intervju redovisas flytande 

genom hela resultatet eftersom den ger förklaringar till medarbetarnas upplevelser, förklarar 

Grid-intervjun och speglar stora delen av helhetsbilden i organisationen. 

 

Gruppintervju	  

Denna idé har också socialkonstruktivismen som ett visst grundantagande genom att 

verkligheten blir tydlig genom kommunikationen och att kunskapen kan synliggöras genom 
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social interaktion. Därför har man här en grupp som samlas och tillsammans skapar en bild av 

den kontext man befinner sig i. Länge funderade jag på att använda mig av fokusgrupper som 

metod men i fokusgruppen fokuserar forskaren även på maktspelet i gruppen och det är inte 

av intresse för denna studie, vilket gör att jag valde bort den delen och istället gör renodlade 

gruppintervjuer där enbart det verbala sedan analyseras. I gruppintervjun får man ändå en 

bredare bild av ett fenomen än i den enskilda intervjun, där man enbart tar del av den bild som 

respondenten har just för tillfället. I gruppintervjun sker en dialog som kan locka fram minnen 

som genererar ytterligare tankar kring ett fenomen och även bilda ett resonemang kring 

fenomenet (Bryman 2002). Minnet kan luras menar Borell och Brenner (1997) detta medför 

att utsagan förändras över tid och upplevelsen blandas ut med andra upplevelser och 

erfarenheter. Detta gör att man i en enskild intervjusituation kan få ta del av en utsaga som 

aldrig varit sanning utan enbart en minnesförvrängning av sanningen. Detta är inget 

anmärkningsvärt utan enbart så vår hjärna fungerar enligt dem. I gruppintervju kommer man 

dock förbi detta då man får tillgång till fler perspektiv på faktiska händelser vilket motverkar 

dessa minnesförvrängningar. Om man vill veta en grupps åsikter bör man, enligt Lundahl och 

Öquist (2002) göra en gruppintervju, då det är gruppens åsikter man vill åt. Är det däremot 

individers åsikter bör man intervjua enskilda individer. Här ska man vara medveten om att 

gruppmedlemmarna ingår i olika överlappande system och tillhör olika system. Därför kan 

det också vara en poäng att göra gruppintervju så att de vet utifrån vilket system de uttalar sig. 

En annan fördel med gruppintervjun är att fler perspektiv delas och komuniceras. 

Lundahl och Öquist (2002) hänvisar till Bateson som menar att vi behöver ha två ögon för att 

få ett djup i bilden. ”För att ta sig från en beskrivningsnivå till en annan (se något nytt) krävs 

en dubbel beskrivning i stil med det binokulära seendet. Denna dubbla beskrivning av ett och 

samma fenomen ger en extra bonus i form av ett nytt perspektiv på precis samma sätt som de 

två ögonens något olika vinklar på världen ger en extra djupverkan” (39:2002). 

 Vidare har man i gruppintervjun, som jag själv ser det, minskad forskarpåverkan då 

mer taltid finns för respondenterna, eftersom de är fler och intervjun styrs även av deras 

intressen och hjärtefrågor.  

Varför jag valt just denna metod är för att den ger en bredare bild av verkligheten och 

den kontext jag önskar undersöka. Genom ett makroperspektiv behöver jag bredden av den 

bild som skapas och den tror jag framkommer mer i en gruppintervju än en enskild intervju. 

Dessutom antar jag att verkligheten får mer sann vinkel genom denna metod.   
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Helhetsbild	  

Som jag skrev i början har även helhetsbilden studerats med hjälp av både intervjuer och i 

samtal med skolchef, skolutvecklingsledare och specialpedagoger. Jag har också använt 

sekundärdata, som olika uppdragsbeskrivningar och styrdokument. Det är med 

systemteoretisk bakgrund jag utgår ifrån att allt spelar in i det lilla spektrum som 

interaktionen mellan rektor och medarbetare är. Denna helhetsbild har sakta vuxit fram 

genom intervjuerna och i intervjun har en ny fråga kommit upp som jag undersökt vidare 

utifrån dokument och vidare samtal. Redan första kontakten i mötet med skolchef och 

utvecklingsledare spelar in i undersökningen. Innan transkriberingen börjat har omgivningen 

noterats, eftersom rektorns fysiska placering i skolbyggnaden kan spela roll. 

Urval 

Denna studie hade inte befästs hos medarbetarna innan skolchefen tackade ja till att delta, 

därför har urvalet varit flexibelt från min sida. Jag var nära att byta organisation, men 

eftersom den här organisationen, enligt skolchefen, så tydligt visat på ett bristande 

pedagogiskt ledarskap i en tidigare undersökning så var den intressant. Detta gjorde att de 

rektorer som hade vilja och möjlighet att delta på kort varsel gjorde det. Det är få rektorer i 

kommunen så det fanns inte så många att välja bland. I ett fall argumenterade jag lite extra för 

att få till min undersökning och mer om det skriver jag i avsnittet om etiska överväganden. 

Urvalet av personal gjordes av respektive rektor i tre fall. I ett fall ville inte rektorn fråga 

någon medarbetare men med dennes medgivande fick jag fråga medarbetarna och en kunde 

tänka sig att delta. I det fallet blev det endast en vanlig intervju, ingen gruppintervju. Eftersom 

rektorn väljer medarbetare kan denna välja ut medarbetare som hon tycker sig ha god kontakt 

med. Den risken är jag medveten om, men tar inte hänsyn till den i min analys utan förutsätter 

att resultatet ändå speglar en bild av relationen även om den inte går att generalisera på alla 

medarbetare.  

Genomförande 

Början av projektet var trevande på så sätt att tilldelningen av handledare kom först i 

november och jag ville ha frågorna grundade hos en handledare innan jag började samla data. 

Vilket i sin tur ledde till missförstånd i kommunikationen mellan mig skolchefen och 

medarbetarna. Men alla som deltagit i studien har ändå varit väldigt tillmötesgående, trots att 
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jag kommer in just i den mest pressade tiden för alla lärare och rektorer. Skolchefen hade inte 

frågat rektorerna om deras medverkan innan vederbörande tackade ja till studien vilket gjorde 

att rektorerna blev mycket häpna när jag hörde av mig och sa att det var dags för intervjuer. I 

augusti etablerades den första kontakten med skolchef och utvecklingsledare och de var 

positiva till undersökningen. Skolchefen önskade då att den skulle ske på systemteoretisk 

grund något som har bidragit till en viss utmaning i arbetet. Där och då började undersökandet 

av vad systemteori var och jag började också granska tidigare forskning i ämnet pedagogiskt 

ledarskap. Vid jul fanns en så pass tydlig grund att det var dags att gripa an empirin. Men så 

var inte rektorerna informerade och de menade att de kunde hjälpa mig först i februari, mars 

eller till hösten. Jag frågade då skolchefen om jag missförstått att vi kunde göra 

undersökningen här och denne förklarade för rektorerna hur det låg till. Rektorernas 

reaktioner blev växlande men jag kunde boka in tider. När jag och rektorerna bokat en tid 

bokade jag också tid med medarbetarna. När jag frågade om de ville delta i studien var enda 

information som gavs att jag studerade vi Uppsala universitet, att ämnen som skulle behandlas 

var rektorernas pedagogiska ledarskap och att det var frivilligt att delta. Jag var tydlig med att 

deltagandet var frivilligt och att deras identitet inte skulle kunna röjas i studien. Vid 

intervjutillfället hade jag en intervjuguide som finns i bilaga 1. De som intervjuats har valt tid 

och plats, för att det ska åstadkomma så lite besvär som möjlig. Vi ett tillfälle träffades vi just 

utanför en tågstation innan rektorns tåg skulle avgå. Vid ett annat tillfälle på ett café.  

Intervjuerna har tagit ungefär en timme och rektorsintervjuerna har haft en halv 

timmes grid-intervju och en halv timmes semistrukturerad intervju. Intervjuerna har spelats in 

och noggrant transkriberats. Resultatet har delats upp i olika kategorier och medarbetarnas 

upplevelser har speglats emot rektorernas och på så sätt har ett resultat presenterats. Varje 

avsnitt i resultatet har avslutats med en sammanfattning och analyserats utifrån min 

frågeställning. Dessutom har jag mejlat ut de citat som jag använt för att de intervjuade ska 

kunna hjälpa mig att avgöra om det kan avslöja deras identitet och därför ska tas bort. 

I analysen har resultatet kopplas mot helheten som kompletterats med ny information 

ifrån utvecklingsledaren. Analysen har, liksom resultatinsamlingen pågått under hela 

undersökningen. När den tidigare forskningen granskades analyserades den och teorier om 

fallorganisationen var under ständig utveckling.    

Jag har avslutat med att diskutera mina resultat, och framförallt analysen av mina 

resultat, med den tidigare forskningen för att där se hur stor relevans den har i ett vidare 

sammanhang. 
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Material 

I studien har det huvudsakliga materialet varit fyra rektorsintervjuer och fyra 

medarbetarintervjuer. I medarbetarintervjuerna har det ingått nio personer. Så totalt har 13 

personer intervjuats. De material som använts har varit transkriberingen av de intervjuer jag 

gjort med rektorer och medarbetare. Vidare har jag använt mig av dokument som kommunen 

har tagit fram vad gäller specialpedagog och rektors uppdrag. I kapitlet tidigare forskning har 

jag i huvudsak refererat till artiklar som jag sökt efter i databaserna ’ERIC’ och ’Education 

research complete’.  

Databearbetning och analysmetod 

Analysen som mitt resultat mynnar fram i, genom min teoretiska ansats, har i diskussionen 

ställts i relation till tidigare forskning.  Inom samhällsvetenskap finns två tydliga sätt att skapa 

teorier. Det ena är induktiv teoribildning, där man samlar empiri som man sedan utgår ifrån 

för att skapa en teori. Det andra är deduktiv teoribildning, där man har en teori som man utgår 

ifrån och testar i empirin. (Alvesson & Sköldberg 2008). Alvesson och Sköldberg (2008) 

förespråkar även en tredje teoribildningsmetod där man pendlar mellan empiri och teori, 

denna kallas abduktiv. Nu är ju alla undersökningar mer eller mindre lite av varje. I denna 

studie är teoribildningen deduktiv på så vis att jag hade en viss föraning om att något i 

relationen mellan rektor och medarbetare inte fungerade som det borde. Mer deduktiv blev 

den eftersom den tidigare forskningen bearbetades innan empirin, där jag fick förslag på fler 

eventuella orsaker som jag ville undersöka. Men där slutar likheterna med den deduktiva 

teoribildningen. Jag har nämligen inte haft någon hypotes eller någon förutsägelse utan 

intervjuerna har varit öppna för olika teorier. Under själva datainsamlingen har jag haft ett 

induktivt förhållningssätt där mycket har ifrågasatts för att förtydliga bilden av relationen 

mellan rektor och medarbetare.  Frågorna är öppna och det har funnits utrymme i intervjun för 

följdfrågor. I själva teoribildningen har jag utgått från min empiri och, med stöd ur den 

tidigare forskningen och min teoretiska ansats har jag kommit fram till en teori om vad som 

påverkar relationen mellan rektor och medarbetare. En tid tänkte jag att det var en abduktiv 

teoribildning eftersom jag pendlade mellan teori och empiri. Men jag kan nu se att så inte var 

fallet. Eftersom det mer var en aning än teori så blev det bara en ett sätt att förtydliga 

resultatet. Det handlar om att jag efter intervjuerna återkopplade med skolutvecklingsledaren 

med ytterligare några frågor.  Utifrån detta resonemang vill jag förtydliga att jag mestadels 

har använt en induktiv teoribildning. 
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Metoddiskussion 

De två huvudsakliga metoderna, som har varit de två intervjuformerna, har varit mycket 

givande och jag har haft stort utbyte av den dialog som blir mellan medarbetarna. I det fall där 

det enbart var en medarbetare var det svårare att hålla sig inom kontexten och hon gled mellan 

många olika kontexter, vilket de andra inte gjorde. Likaså såg jag värdet av att vara på deras 

arbetsplats också för att kunna hålla sig inom rätt kontext och spegla den roll jag efterfrågade. 

I de fall vi inte möttes på arbetsplatsen blev samtalen mer utifrån privat karaktär och olika 

sammanhang blandades. Grid-intervjun som var helt okänd bland alla rektorerna, var ett 

uppskattat inslag som i vissa fall gav mycket bra dialog kring elementen som jag kan använda 

mig av i helhetsbilden av organisationen. Tre av rektorerna tyckte att det var ett bra sätt att 

tydliggöra deras tankar. Den fjärde tyckte bara att det var svårt och där avslutade vi efter en 

skala (konsktrukorframställning). Samtalen jag har haft med skolutvecklingsledaren har också 

varit givande för att få klarhet i saker som sagts i intervjuer.  

Möjligen skulle en observation vara bra att göra eller att man ber rektorerna att skriva 

dagbok över en veckas arbete. Även skuggning skulle kunna ge intressanta resultat. Men där 

tror jag att min forskarpåverkan skulle vara större och jag hade fått så pass mycket data att det 

varit svårt att bearbeta just den delen som handlar om interaktionen mellan rektor och 

medarbetare. Undersökningen handlar inte om att rektorerna har för mycket att göra utan mer 

vad de gör med de möten de har. Därför upplever jag att dessa två metoder har varit passande 

för att kartlägga just detta. Men nu efter avslutad datainsamling kan jag se att en större 

medarbetargrupp hade kunnat ge en bredare och mer nyanserad bild av relationen. 

Etiska överväganden 

Lundah och Öquist (2002) menar att etik är de bakomliggande tankarna till det moraliska 

handlandet, men i forskningssammanhang kan man också förstå etiken som ett verktyg för att 

visa på forskarens moraliska val i processen och även ett normativt ställningstagande kring 

hur forskning bör bedrivas för att i så rimlig mån som möjligt spegla den verklighet som man 

har forskat på. Enbart data ska speglas i undersökningen inte forskarens subjektiva åsikt kring 

data.  Därför har gridintervjun valts som en, ur denna synpunkt, objektiv undersökning. 

Likaså har gruppintervjun gett informanterna mer talutrymme än mig, vilket gjort att deras 

åsikter fått mer fritt spelrum än om jag lett intervjun på ett mer uppstyrt sätt.  

Alla intervjuer har varit frivilliga och jag har tydliggjort detta för respondenterna. I ett 

fall blev jag lovad att göra en intervju, men på grund av tidsbrist kunde personen inte träffa 
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mig. Detta ledde till ett skarp tonfall när jag kämpade för att återuppta kontakten. I detta fall 

tydliggjorde jag särskilt att intervjun var frivillig och att jag förstod och kunde lämna platsen 

om så önskades. Men informanten gav sitt medgivande och intervjun genomfördes. Vidare 

finns en viss begränsning av materialet eftersom urvalet är så litet. Därför har jag inte kunnat 

koppla uttalanden mellan rektorer och medarbetare till varandra, eftersom det då skulle vara 

allt för lätt att identifiera informanterna. Detta är något jag hela tiden har fått arbeta med för 

att informanternas identitet ska vara skyddad. Intervjuerna har spelats in och transkriberats. 

De transkriberingar som använts som citat har informanterna fått se för att de bättre skulle 

kunna avgöra om citatet kan avslöja vem de är. När uppsatsen är godkänd kommer filerna att 

raderas. Ingen är namngiven i transkriberingen eller filnamnen. För att göra respondenterna 

rättvisa har, i möjligaste mån allt skrivits ner som ljud i omgivningen och småljud som 

suckar, tystnad och skratt. Platsen för intervjun har informanten själva valt, vilket i 

övervägande fall varit på respektive arbetsplats. Detta för att det ska vara så enkelt som 

möjligt för dem och för att intervjun ska vara praktikbunden och att de ska få vara i en trygg 

miljö. 

 

Förslag på vidare forskning 

Under arbetet har många frågor dykt upp som skulle vara intressanta att undersöka vidare. Jag 

har i viss mån försökt att besvara även dessa men har sedan insett att det inte varit mitt 

uppdrag. Några sådana frågor presenteras här nedan: 

Hur ska arbetsbeskrivningar/lönekriterier formuleras för att skapa delaktighet och utveckling? 

På vilket sätt påverkar maktstrukturerna kommunikationen mellan chef och medarbetare? 

I vilken grad påverkar kontexten kommunikationen? 

Hur kommuniceras förväntade prestationer i organisationer? Och mellan vilka led 

kommuniceras detta?  



 50 

Resultat och analys 

Här kommer jag att redogöra för det min empiri gav åt min studie. Jag kommer inte 
att redovisa fråga för fråga utan mer tematiskt visa på likheter och olikheter i de svar 
som framkommit i intervjuer med medarbetare och rektorer. Efter intervjuresultatet 
kommer en presentation av de skalor som rektorerna fann lämpliga i sin grid-intervju. 
Detta sätts också samman till en bild av det pedagogiska ledarskapet. Sist i resultatet 
kommer en helhetsbeskrivning av hur kompetensutvecklingsplanen och olika uppdrag 
ser ut i kommunen, detta med relevans utifrån den systemteoretiska ansatsen att allt 
spelar in i hela systemet. Jag avslutar varje kapitel med en sammanfattning och 
analys, där jag kopplar resultatet till mina frågor.  

Fallbeskrivning 

Undersökningen är gjord i en glesbygd. I och med att Lgr 11 fortfarande är relativ ny och 

skollagen om att alla rektorer ska gå rektorsutbildning eller rektorslyftet så har alla rektorer nu 

studerat parallellt med sitt arbete en tid och teorierna är färska, men de har inte omsatt allt i 

praktiken än. Den skolorganisation som studerats består av sju grundskoleenheter och ett 

gymnasium. Rektorerna har olika stora områden. Några har en skolenhet och några har två 

enheter. Trots den ojämna fördelningen av anställda kan skolchefen se att alla enheter har 

svårt med verksamhetsbesök och återkoppling. Detta tyder skolchefen som ett tydligt 

bristande pedagogiskt ledarskap. Av en enkätundersökning som gjordes 2013, kunde han se 

att arbetsbelastningen inte påverkade det pedagogiska ledarskapet. År 2011 gjordes en 

omfattande skolstrukturförändring och tjänsterna för skolchefen för obligatoriska skolan och 

skolchefen för gymnasieskolan slogs samman till en skolchefstjänst. Istället tillsatte man en 

utvecklingsledare som skulle leda skolutvecklingen i kommunen. Utvecklingsledaren 

upplever även hon att det finns svårigheter och ett visst motstånd för rektorerna för att utföra 

ett pedagogiskt ledarskap.  Under 2011 kom även ett EU-projekt som heter ”vinnande 

lagarbete” att färga skolans arbete. Tanken var att man skulle få ett mer teambaserat arbetssätt 

med arbetslagsledare som skulle ingå i en ledningsgrupp. Detta projekt gav mycket och gjorde 

skillnad i arbetet menade alla nivåer ner till rektorer, sen längre ner i organisationen märktes 

ingen skillnad. Pedagogerna menade att detta inte var något de använde i sin vardag. Här 

syntes en tydlig barriär mellan rektorer och anställda. Implementeringen tog stopp i ledet 

mellan rektorer och medarbetare och därför har jag undersökt vad som sker i just relationen 

mellan rektorer och medarbetare (från samtal med skolutvecklingsledare och skolchef). En 

bredare bild av organisationen går att läsa senare i detta kapitel. 
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Resultat av medarbetarintervjuer 

Här kommer resultatet från medarbetarnas gruppintervjuer och även från det kvalitativa 

samtalet som omgav och följde efter Grid-intervjun. För att underlätta förståelsen av mina 

citat gör jag här en beskrivning: 

 

   --  när någon avbryter någon annan eller sig själv  

…  vid tystnad eller paus i samtalet  

S:  betyder alltid Sandra (jag som intervjuar).  

R:  betyder rektor.  

1:, 2:, 3:  är medarbetare som talar 

NN  är någon namngiven där namnet har tagits bort.  

VERSAL  används när något används som kan röja en identitet 

/…/ text som tagits bort 

( ) två pratar samtidigt 

 

Alla innehar genusbeteckningen ”hon” eftersom det är övervägande kvinnor i 

undersökningen, därför har jag också gått in och ändrat i citaten så ”han” och ”honom” har 

ändrats till ”hon” och ”henne” för att skydda identiteten på de inblandade. Medarbetarna kan 

ha siffror som markörer om det är fler som uttalar sig i frågan, för att förtydliga att det är olika 

personer. Jag har här nedan delat in resultatet av medarbetarintervjuerna i tre underrubriker. 

Dessa är ”Bilden av rektorsuppdraget”, ”Skolkultur och självständiga medarbetare” och 

slutligen beskriver medarbetarna sitt behov av pedagogiskt ledarskap under rubriken 

”Medarbetarnas utveckling”. Efter varje rubrik kommer ett påföljande avsnitt med analys av 

resultatet. 

 

Bilden	  av	  rektorsuppdraget	  

Medarbetarintervjun, som är den huvudsakliga datainsamlingsmetoden i min studie, har börjat 

med uppmaningen: ”Beskriv ett tillfälle när er rektor utförde ett bra pedagogiskt ledarskap.” 

Denna uppmaning visade sig ge mer än det var tänkt, då den alltid följdes av en lång tystnad 
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och sen en trevande förklaring eller en följdfråga. Vilket var intressant på så sätt att jag 

förutsåg att medarbetarna hade en klar bild av vad rektorns pedagogiska ledarskap innebar. 

Här kommer exempel från en medarbetarintervju: 

 
2: Alltså pedagogiskt ledarskap. Är det för att -- då menar du för att det ska underlätta 
för mig i min pedagogik och metodik eller menar du att hon är pedagogisk mot oss som 
personal? 
S: Mm, det är en bra fråga, vad tänker du själv? 
2: Nej, men jag tänker alltså pedagogiskt ledarskap, alltså en rektor som gör saker så att 
jag utför min pedagogik på ett bra sätt kan ju vara ett pedagogiskt ledarskap. Alltså 
förstår du? (S: ja absolut!) Jag tycker att pedagogiskt ledarskap är… NN är en av de bästa 
rektorer jag har haft, och jag tror att det är därför jag tycker att hon är så bra. Det är för 
att hon hela tiden vet vad jag håller på med. 
 

Hon drar här slutsatsen att pedagogiskt ledarskap är när man vet vad medarbetarna håller på 

med. Här var vi länge inne på ledarskap och vad som skiljer det ifrån pedagogisk ledarskap 

och jag förstod att dessa företeelser var svåra att skilja åt. Hon var dock tydlig med att 

närheten och återkopplingen var viktig för att ledarskapet skulle fungera, och att hon upplevde 

trygghet i det. I nästa citat fokuserar medarbetarna mer på företeelsens mandat. Här har 

medarbetarna just uppmanats att berätta. 

 
Tystnad, en suck, tystnad. (6 sekunder) 
/…/ 
2:-- Alltså lite grann kan jag känna så här alltså vad… vad … vad är det? Vad vill du att 
vi ska… pedagogiskt ledarskap… hur… Hur… hon leder oss eller…? Alltså… Är det 
hur hon är som ledare? 
S: Ja de… 
2: Jag vet bara inte vad jag ska tänka på för situation. 
S: Vad tänker du när du hör ordet pedagogiskt ledarskap? 
2: Jag tänker ju mest som en lärare ja, så det är därför jag inte riktigt förstår, varför hon 
skulle… göra det? 
S: För att det är hennes uppdrag. 
2: Mmm, Precis…. Nej, men för mig är det ju hur jag leder dem i lärandet alltså… eller 
hur? I klassrummet. 
S: Precis och när leder hon dig i ditt lärande?  
Paus. Skratt  
2: Ååh Gud vad svårt… 

 

Frågan om varför hon skulle leda deras utveckling kommer upp flera gånger. Medarbetarna 

här visar ingen förståelse för att rektorn skulle leda deras professionella utveckling. Möjligen 

att rektorn kan påverka undervisningen genom att ge förutsättningar och på så sätt utveckla 

skolan. På annat sätt ingår det inte i hennes uppdrag. Rektorn i detta fall är också inne på det 

mer organisatoriska och menar att hon kanske inte löser saker här och nu men i ett helhetstänk 

tar hon hänsyn till olika parametrar som lärarna har kommunicerat med henne. En annan 

grupp svarade att det pedagogiska ledarskapet var när rektorn möter och samtalar med 
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eleverna, att hon är bra på att lyssna på eleverna och hjälpa dem. Lika så är det enligt några 

medarbetare bra pedagogisk ledarskap att ta åt sig kritik och förändra sitt ledarskap. Nästa 

citat kommer från en medarbetargrupp som verkligen resonerade fram till ett forum där 

pedagogiskt ledarskap var centralt. Så här svarar de medarbetarna få frågan när deras rektor 

utförde ett bra pedagogiskt ledarskap. 

 
1: Hmmm 
Tystnad 
3: Kan du definiera vad ett pedagogiskt ledarskap är? Ett bra. 
S: Det kan jag, men jag vill gärna höra hur ni tänker kring pedagogiskt ledarskap.  
2: Får vi resonera eller vill du ha raka svar? 
S: Ja, nej. Resonemanget är nästan det viktigaste. 
2: Alltså pedagogiskt ledarskap tänker jag ju i första hand på i klassrummet 
1: Jo, det är lätt till att man tänker så.  

 

Här är de inne och nosar på likheterna mellan lärarnas pedagogiska ledarskap och rektorernas 

pedagogiska ledarskap. De kommer fram till att det är ett ledarskap som leder utveckling. 

Vidare resonerar medarbetarna: 

 
2: Ja, men det är ju inte så jätte ofta man har rektorn i klassrummet som är med och 
när hon är med, så är hon ju med för att bedöma oss på ett sätt. Så att då utför ju inte 
hon något pedagogiskt ledarskap. Förstår du vad jag menar? 
3: Det är kanske det som är det. 
2: Ja men å andra sidan är alla arbetslagskonferenser hon håller i är ju ett slags 
pedagogiskt — eller ett ledarskap är det ju. 
1: Mmm absolut 
2: Och pedagogiskt i den synvinkeln att hon håller—att hon för en diskussion eller 
håller koll på oss som grupp eller fattar ett beslut. 
1: Delegerar och lägger ut jobb 
3: Nej men det är ju att det är en dialog. Det är det som är bra. Att det inte blir 
envägskommunikation. För hon resonerar ju väldigt mycket NN. 
2: Så på konferenserna kan man ju säga att det är ett pedagogiskt ledarskap även om 
det inte är det som man i första hand tänker på kanske.  

 

Här kom de fram till att det fanns tillfällen där det var ett pedagogiskt ledarskap även om det 

inte var det första som kom upp. De benämner det svåra i att både leda och bedöma och de 

upplever sig mer bedömda än ledda i verksamhetsbesöken.  Medarbetarna är inte helt säkra på 

om det är pedagogiskt även om det är ett ledarskap som liknar det i klassrummet. Även här 

kom de många gånger in på ledarskap och sättet att leda och rektors ledaregenskaper. Men att 

koppla det till deras sätt att utvecklas var svårt för de kunde inte se att de skulle utvecklas av 

hennes sätt att leda. De jämförde nuvarande rektor med tidigare rektor och menade att det 

bara var olika ledarstilar och att ingen var bättre än den andra bara olika. När jag försökte 

pressa dem om vilken stil som gynnade deras utveckling mest kunde de inte svara på det. 
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Rektorn som ekonomisk chef 

Medarbetarnas syn på rektorsuppdraget är att de har extremt pressade scheman och att tiden 

med rektorn är dyrbar. En rektor berättar att hennes medarbetare tar hänsyn till hennes tid och 

förbereder möten noga när hon ska vara med så att hon kan komma och göra ett bra jobb. En 

medarbetare berättar att hon skulle känna sig stressad om rektorn kom på verksamhetsbesök 

på en ”vanlig” lektion eftersom det skulle kännas som slöseri med rektorns tid. Många 

medarbetare säger att rektorn har en öppen dörr och alla är välkomna att komma dit med 

frågor och funderingar. Men när jag frågar om de går dit så säger de flesta att de inte har haft 

något ärende just vad gäller deras utveckling. Däremot när det gäller olika elevärenden kan de 

störa, men då helst via mejl. Rektorer å sin sida utrycker också en frustration över att tiden 

inte räcker och att de sitter i kläm mellan stat och kommun. En rektor antyder också att 

rektorerna är för snälla och inte säger ifrån utan löser det själva sen i slutänden.  

Jag får många kommentarer kring att rektorns huvudsakliga uppdrag är att hålla 

budgeten. När termen pedagogiskt ledarskap väl utarmats kommer denna kommentar från en 

medarbetare: 

 
Jag tror att det ganska generellt i skolan att man saknar mer en pedagogisk ledare än 
vad rektorerna är idag. Rektorerna får mycket sitta på sitt kontor och jobba med budget 
och med IT och lokalfrågor. Medan jag skulle vilja ha någon att prata ÄMNE och 
ÄMNE med. Min chef! Och den tiden finns inte riktigt även om den kompetensen 
ingår hos många av rektorerna.  Jag tvivlar inte på att min rektor har kompetensen. 
Men hon har inte tiden för det. Så det här: ’en pedagogisk ledare’ är ju lite mer en 
drömbild än dagens rektor. 

 

Den bilden delar många av medarbetarna, att rektorerna sitter på sina kontor och räknar 

pengar. En annan medarbetare menar att det är ekonomin som styr verksamheten. 

 
Men det handlar ju egentligen i slutändan, säger jag, mest om ekonomi. Men det sa 
hon att, det är det inte, men det är ju det som driver det. Det är ju inte att det ska blir 
bättre pedagogik. Det är ekonomin som driver den här utvecklingen och det är -- det 
jag tycker är lite jobbigt, tycker jag. Sen kan det väll bli bra pedagogiskt alltså för ibland 
blir det det. Det är som med annat, man behöver inte alltid göra på ett sätt. 

 

Några av rektorerna håller med och menar att de ju måste hålla sig till budgeten och om man 

stannar kvar en eftermiddag efter rektorsträffen kan man få tid att diskutera budgetfrågor. 

Men de är tydliga på att rektorskapet också innebär att leda medarbetarnas utveckling. När det 

gäller vad som sätter stopp för det pedagogiska ledarskapet säger en rektor: ”Men om jag 
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säger att mitt största hinder /… / idag är ju pengar och lokaler.” 

Tre medarbetargrupper kommer in på specialpedagogens uppdrag och menar att det är 

att leda lärarnas utveckling, inte rektorns uppdrag. De vittnar om att specialpedagogerna ser 

deras undervisning och är delaktiga i deras vardag på att sätt som rektorerna inte är. De 

upplever också att det är skönare att ta råd av en specialpedagog då denne inte ska sätta lönen 

vid ett senare tillfälle. Specialpedagogerna har tillgång till ny forskning som de delger lärarna 

och på så sätt utvecklas dessa.  Mer om specialpedagogens roll skriver jag om i den 

övergripande beskrivningen i kommunen. Men att dessa roller blandas ihop är tydligt.  

 

Analys	  av	  resultatet	  i	  ”Bilden	  av	  rektorsuppdraget”	  

Detta visar på att rektorerna, enligt medarbetarna, tar de kommunala åtagandena hårdare än de 

statliga. Medarbetarna förlitar sig inte på rektorns pedagogiska ledarskap, något som de inte 

ens har funderat på vad det innebär, trots att det är något som är så centralt i rektorns uppdrag 

och som direkt ska påverka medarbetaren. De ser rektorn som en ekonomisk och 

administrativ chef med möjlighet att påverka organisationen genom vissa strukturella beslut. 

Det kommer fram att medarbetarna upplever sig bedömda när rektorn finns med, vilket också 

kan bidra till en låsning i interaktionen och utvecklingen. Medarbetarna vittnar om hårt 

pressade rektorer. Detta är en bild rektorerna också vittnar om. Kulturen är tydlig med att 

rektorns tid är dyrbar, vilket bidrar till att direktkontakt inte tas utan det mesta sker via mejl. 

Jämför detta med Berger och Luckmanns (1966) mening om det fysiska mötet kontra det som 

sker per korrespondens. De var tydliga med att det faktiska mötet var det som gav största 

spegeleffekten och där lär man sig mest om sig själv. Den som hjälper dem i utvecklingen och 

som är med i verksamheten är specialpedagogerna. De handleder och bistår med forskning.  

Min analys är att specialpedagogerna verkar ha tagit över ett område som rektorerna 

släppt ifrån sig. Det fanns ett tomrum i systemet, som specialpedagogerna fyllde och idag är 

det svårt för rektorerna att ta tillbaka mandatet att leda sin personal i utvecklingen eftersom de 

redan får det behovet fyllt från annat håll. Här skulle tydlighet i kommunens styrdokument 

hjälpa att rikta arbetsinsatserna från respektive yrkesroll. Relationen till rektorn är bra säger 

alla men de har inte så mycket med varandra att göra utan arbetar mer parallellt än integrerat. 

Bilden av rektorn är en chef som styr över yttre förutsättningar, vilket gör att interaktionen 

uteblir eftersom medarbetarna inte är med och beslutar om de yttre förutsättningarna. I ett fall 

upplever rektor att verksamhetsbesöken fungerar och där finns tiden. Detta tyder på att det 

mer är en kulturfråga än en tidsfråga, som även medarbetare vittnar om. Om vi kopplar detta 



 56 

till systemteorin kan vi se att systemet här skapar en otydlig struktur som saknar tydliga 

riktlinjer för rektorns uppdrag och otydligheten påverkar också medarbetarnas förväntningar 

på rektorernas handlande. Senge (1990) skriver att syftet med olika handlingar behöver 

klargöras. Här kan vi se att rektorernas syften inte fullt nått medarbetarna vilket, i så fall, kan 

förklara att medarbetarna inte känner till det pedagogiska ledarskap som rektorerna utför. Det 

kan också vara medarbetarnas tankemodeller som så tydligt styr specialpedagogens och 

rektorns handlingar.  

 

Skolkultur	  och	  självständiga	  medarbetare	  

Frågan om rektorns inblandning i medarbetarnas utveckling leder till att de berättar att de 

helst står för utvecklingen själva. Som jag var inne på tidigare, har de lätt för att gå till sin 

rektor och göra henne delaktig. Men detta gör inte så många i dagsläget. Två av de 

intervjuade medarbetargrupperna säger att de alltid får som de vill om de kommer och säger 

att de ska gå på en kurs eller så. Men de flesta kommer inte till rektorn i sådana ärenden. Här 

ser vi ett utallande från en medarbetare. RUS-samtalet som nämmns här nedar är en 

benämning för medarbetarsamtalet som lagts samman med lönesamtalet och därför heter 

RUS-samtal (Resultat och utvecklingssamtal). 

 
Jag upplever inte heller att hon är emot så och det säger hon ju på RUS-samtalen också 
att: ’Är det så att du ser någonting som du är intresserad av som du vill gå eller du vill 
förkovra dig så hör av dig.’ Sen får man ju se då som sagt var att, vad man kan göra åt 
det. Men att ja, jag tycker också att det har varit bra i samtal med henne. 

 

Men när jag frågar vilka kurser hon har beviljat så är det ingen som har något sådant tillfälle, 

vidare frågar jag om medarbetarna går till rektorn och ber om hjälp när de behöver hjälp att 

utvecklas. Medarbetarna kommer då fram till detta: 

 
3: Om vi vill så kan vi göra det. Alltså hon har en öppen dörr där. Det är aldrig några 
sådana problem. Hon ska bara vara där så pratar man med henne. Om det inte är helt 
upptaget, så att jag tror att det går att komma med förslag.  
S: Gör ni det? 
2: Nej det tror jag inte riktigt 
3: Vi har ju fullt upp 
1: Nej det görs nog inte så heller… 
/../ 
2: Vi sköter oss nog ganska mycket själva just nu med den biten tror jag. 
3: Mmm 

 

Här fortsätter samtalet och tillslut tröttnar en medarbetare och utbrister att det kanske inte är 
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så att man alltid vill utvecklas, vilket de övriga instämmer i. En annan medarbetargrupp säger 

så här: 

 
Så jag tror att vi får väldigt mycket förutsättningar att lära oss men att vissa inte bara 
orkar eller har ingen lust att utveckla sig. Där tror jag rektorn, jag vet inte om den har 
så mycket… vad skulle hon kunna göra för att få en lärare som har gett upp att vilja 
göra något nytt? 

 

 

Här beskriver en rektor hur hon har lärare som kan erbjuda ett pedagogiskt smörgåsbord till 

de elever som kör fast. Senare kommer vi in på lärare som har kört fast och jag frågar om hon 

då har ett smörgåsbord som hon kan erbjuda sina lärare, men hon säger att hon skulle behöva 

ett smörgåsbord då. En medarbetare beskriver hur hon kör huvudet i väggen och verkligen 

behöver hjälp till att komma vidare. Hon liknar det vid en elev som kör fast och där har hon 

bett om hjälp av rektor men upplever inte att hon fått den hjälpen.  

Andra medarbetare menar att man inte vill lära sig saker man inte har intresse av. 

Ytterligare en grupp medarbetare är inne på den linjen att de måste få utvecklas inom sina 

områden, utan rektorns inblandning.  

 
3: Vi löser det mesta själv. Och det är ju hon lite förvånad över för hon vill ha på ett vis 
och vi trallar på på vårt vis alltså som vi alltid har gjort. Så. Så vi är nog inte heller 
lättstyrda. 
2: Nej. 
3: Det tror jag inte, men hon har inte tvingat oss, men hon har ju försökt att göra saker. 
1: Och så, och så har det blivit dåligt. 

 

 

Här ser vi olika uppfattningar av uppdraget och hur det påverkar. Medarbetarna önskar styra 

utvecklingen själva och rektorn går in och styr och det blir inte bra. Nästa grupp vittnar om 

samma sak och när jag frågar om medarbetarnas förväntningar på rektorn låter det så här: 

 
2: Faktiskt inga.  
1: Inte jag heller. Vi är ju inte vana vid sånt. Vi är vana att rå om oss själva.  
2: Faktiskt! Jag har inga som helst sådana förväntningar. Man kan ju hoppas ibland. 
Det, den tanken kan man ju ha men inte att jag förväntar mig något.  
1: Nej, det är ju trevligt att prata ibland men… 

 

Här har vi just pratat om kurser som rektorn har initierat för de medarbetarna och de har varit 

mycket nöjda med dessa, som passade precis där de kände att de behövde utvecklas. Ändå ser 

de inte rektorns inblandning i deras utveckling och har fortfarande inga förväntningar på att 
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hon ska se och tillgodose deras kunskapsluckor. Medarbetarna säger så här: 

 

 
S: Men vad har ni för förväntningar på er rektor när det gäller eran egen utveckling? 
3: Nej men det har jag aldrig haft några förväntningar på rektor tror jag. Utan jag kör 
ju mitt race. Jag köper böcker och jag… 
/…/ 
2: För de dagar som rektorerna fixar de blir ju inte alltid bra och många känner att jag 
vill hellre fixa det själv. 
S: Vad är det som är brister i det rektorerna fixar?  
2: Ibland för de inte tillräcklig research ... 

 

Förväntningar och förtroende för det rektorerna ordnar är centralt genom dessa resonemang. 

De studiedagar som planerats är lärarna avvaktande till och tycker att det upptar deras 

värdefulla tid. En medarbetare menar att man kan få något ut av alla föreläsningar, om man 

bara vill. Det är inställningen till föreläsningen som man måste arbeta med. En annan tycker 

att urvalet av föreläsare är otroligt viktigt och att hon inte har stora förhoppningar när hon går 

på en föreläsning som är central för alla medarbetare i kommunen. Hon skulle helst se en 

föreläsare som var förankrad i verksamheten, och att tid sen gavs åt arbetslaget att formulera 

om föreläsningen till ett eget koncept. Inga långa projekt som sällan slutförs, utan att flera 

mindre erbjuds. Andra medarbetare är så trötta på de gemensamma dagarna som äter upp 

deras möjligheter till att skapa ett bra samarbete på enheten eller i arbetslagen.  

Alla rektorer vittnar om en närhet och ett tillitsförhållande mellan dem och 

medarbetarna. De känner sina medarbetare och vet vad de är i behov av när det gäller 

utveckling. Och menar att de är delaktiga i utvecklingen av medarbetarnas kompetens. Så här 

säger en rektor: 

 
Det måste vara en ledare som driver vilken verksamhet man än har. Bara att man 
skickar ut ett papper och säger att det här ska vi jobba med det här läsåret. Det här 
kommer jag att titta på. Ja, då rättar man ju liksom in sig efter det där och så tänker 
man på det där. Det gjorde man säkert innan också men alla tänkte nog inte lika 
mycket på det. Och varje gång man påminner en pedagog om det här så tror jag då blir 
det. Då händer det någonting. 

 

 

Här visar rektorn på att ett papper kan göra skillnad. Det kan ge en riktning och en rörelse. 

Denne rektor ser sin egen inblandning som väldigt viktig och hon kommer senare in på vikten 

av de informella mötena och vad som sker där. Dessa möten skapar en närhet och en 

förståelse för medarbetarnas upplevelse och på så sätt delar rektorn vardagen med 

medarbetarna. Så här säger den rektorn: 
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Och har jag inte med mig gänget där ute så kan ju jag hålla på med hur mycket grejer 
jag vill för det händer inget i alla fall. Så är det!   

 

Detta är något alla rektorer tar upp och att deras tillgänglighet skapar förtroende som de sen 

har nytta av när de ska grunda sina beslut, men även för att se var de flesta har för synpunkter 

på saker som sker. Att göra en opinionsundersökning innan något implementeras upplever en 

rektor som en nödvändighet. Det är nämligen ingen idé innan man vet var personalen har för 

ståndpunkt. En rektor beskrev ett tillfälle där hon var nöjd med hennes pedagogiska 

ledarskap: 

 
Ehh… men där det fanns mycket olikheter i pedagogiskt tänk i gruppen men där jag då 
valde att gå in och ta det hela vägen och synliggöra för ehh… ja, vilka möjligheter som 
fanns i det gemensamma när man öppnar upp för olikheter, ja , det blev lite att de var 
tvungen att gruppera sig för att vi skulle få igång en pedagogisk process. Budskapet var 
ju att: Läget är att vi ska vidare!  
/…/ 
Men här att alla fick hitta sin trygghetszon så började vi därifrån och det blev ett 
genombrott rent pedagogiskt. Det tyckte jag att det blev bra! 

   

Denna situation vet jag inte om medarbetarna upplevde som pedagogisk ledarskap men 

rektorns upplevelse är att det blev en utveckling av att hon tydliggjorde läget och riktningen. 

Hon vittnar om en väldig kraft i denna process. Hon mötte medarbetarna just där de befann 

sig och såg behoven och de hinder som hade målats upp. Hon tydliggjorde sina förväntningar 

på medarbetarna. 

En rektor vittnar om att det är svårt att nå lärare för de är så självständiga och har svårt 

att misslyckas. Hon menar att om man som lärare ofta lyckades i skolan och likaså på 

universitetet, så det är svårt att visa sina svagheter på arbetsplatsen, menar denna rektor.  

 
Nej, men att man eller för det är ju det här med att skapa en kultur runt, där det är 
okay att misslyckas. Alltså för i grunden är det ju att folk ska känna att man har 
förtroendet. Men att man ska känna att det är okay att misslyckas. Men jag upplever 
att lärare har, det är en otroligt lång och hög tröskel innan man vågar blotta sina 
dilemman. För att det är liksom någon slags idé om att, precis som det är hos eleverna 
i klassrummet att blottar man för läraren att man inte kan, då riskerar man att få sämre 
betyg. 
 

En medarbetare kontrar detta med att det är väldigt olika på olika arbetsplatser och att det är 

den enskilda skolkulturen som gör att man på vissa skolor samarbetar, medan man på andra 

skolor inte samarbetar. Hon i sin tur tror att detta beror på rektorns deltagande. Om lärare är 

vana med att rektorn kommer in på lektioner och ifrågasätter arbetet så är det inget konstigt 
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och det öppnar upp för att man ifrågasätter varandra och hjälper varandra. Som jag skrev 

tidigare tänker dock några medarbetare att rektorn kommer för att bedöma, så tanken att lärare 

låser sig och inte vill blotta sig för rektor finns det belägg för även inom denna studie. 

Under denna rubrik vill jag även lyfta skolkulturen hos rektor. Yrkesbakgrund 

påverkar rektorns inskolning i skolkulturen. Rektorerna har alla olika bakgrund och de kan se 

att man kan ha nytta av att ha varit lärare innan. Samtidigt som andra kan se nyttan med att ha 

annan arbetsbakgrund. Medarbetarna tycker dock att lärarbakgrund är att föredra så att 

förståelsen för uppdraget finns och att man då får större mandat att komma in i diskussioner 

och klassrum. Jag frågar var de inte vill ha rektorns inblandning och medarbetarna svarar: 

 
2: Ja, ja just det pedagogiska alltså. Jag kan ju känna att jag har X års pedagogisk 
högskoleutbildning, hon har inte det. 
S: Nej… 
2: Och klafsa in och, inte klafsa in, i mina ämnen där sätter jag nog en gräns. 
S: Hade det varit annorlunda om hon hade haft tio års pedagogisk högskoleutbildning? 
2: Jag det hade det kunnat ha varit 
S: Så då hade hon kunnat få komma in. 
2: Men sen får hon gärna ifrågasätta och sådär, det har jag inga problem med men inte 
vara inne och pilla i någon pedagogiska planering. Det skulle jag inte tycka /…/  

 

Här kan de inte se att rektorn skulle ha nytta av sin bakgrund från en annan verksamhet utan 

ser enbart pedagogisk bakgrund som fördel vid delaktighet i utvecklingen av undervisningen. 

Några rektorer är inne på olika kulturer när det gäller perspektiv. Och det slår mig att 

medarbetarna hela tiden refererar till läroplanen medan rektorerna refererar till skollagen. Det 

är olika styrmedel även om de klingar i samma ton. Rektorerna har skollagen som de pekar på 

när de säger: ”men det står ju här att…” och medarbetarna har läroplanen när de säger samma 

sak. Två rektorer belyser problematiken kring att rektorer och medarbetare möts i samma rum 

men med skilda perspektiv. När rektorerna vill att alla ska fokusera på skolutveckling, sitter 

flera medarbetare och summerar dagen och funderar på de föräldrar de behöver ringa, eller 

börjar planera lektioner som fortfarande är ogjorda. Det är svårt att fånga medarbetarna och få 

dem att fokusera långsiktigt. En rektor försökte få personalen att redan i början på 

vårterminen börja utvärdera schema och utveckla nästa års schema. Men hon fick avsluta det 

för medarbetarna hade svårt att se så långt fram i tiden. Perspektivdilemmat beskrivs tydligt i 

detta citat från en rektor: 

 
/…/ det ju alltid så att några befäster sanningarna öppet och det blir ju bara någras 
sanning. Men det är ju det man får i ett ledarskap, då en bredare platta att förhålla sig 
till och allt kan man inte synliggöra. /…/ Då var det ju just det där, eller i ledarrollen 
är man ju som i fokus framåt hela tiden. Medan som personal så tittar man ju i sina 
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vardagsdilemman och vill ha hjälp med det som är här och nu, och i det så uppstår det 
liksom en svårighet i kommunikationen.  

 

Här visar rektorn på att hon har ett bredare perspektiv än medarbetarna eftersom hon har allas 

uppfattning. Även de medarbetare som inte högt proklamerar sin åsikt har ändå uttryckt den 

hos henne. Den informationen sitter hon med i mötet och ska ta ställning utifrån, utan att bryta 

något förtroende. Den svårighet i kommunikationen som hon nämner tar rektorn åter upp i 

nästa citat. 
 
Så jag tänker så att när någon då beskriver att den inte känner sig sedd eller den inte 
har… så kanske jag lyssnar av det och tänker att det här ska jag göra om där (pekar 
med handen längre fram).  Den här blir den långsiktiga förändringen då. Men den 
enskilda kan ju känna sig att man inte ska, liksom att man blir bortkorvlad eller att 
man inte att just det ämnet inte tas tillvara på ett juste sätt. Men, och det där är ju lite 
spännande i just det här, att man man kan bli inne i sin egen process och vad man 
behöver göra då framåt och det är ju liksom det jag har hamnat i då att jag inte har 
kommunicerat det /…/ 

 

Här visar rektorn på flera dilemman men slutar ändå i att hon behöver kommunicera sina 

tankar med medarbetarna för att nå förändring och förståelse. Alla rektorer kan berätta om 

vad de förväntar sig av medarbetarna men ingen kan ge ett tydligt svar på hur de får 

medarbetarna medvetna om deras förväntningar. På frågan om hur rektor kommunicerar sina 

utvecklingsförväntningar på personalen svarar rektorn: 

 
Ja, bra fråga, därför att det är inte alltid att det blir uttalat. Jag har nog aldrig stått och 
sagt att jag förväntar mig att ni gör det här. Men jag kan kommunicera det genom att 
säga att det här är viktiga uppgifter att ha fokus på. Så här ska vi göra. Jag tror att jag 
kommunicerar det genom att försöka dra upp riktlinjer och strukturer som tryggar att 
så här ska vi göra. Elevhälsoplan, likabehandlingsplan, checklista för kvalité. Hur gör 
vi? Jag försöker få till en symbolisk ordning runtomkring det tror jag. Men det är 
otroligt sällan som jag — det är lite militäriskt att säga att jag förväntar mig att du gör 
det och det och det. Men jag förväntar mig, ja…jag har nog kanske sagt det någon gång 
att jag förväntar mig att ni svarar mig på det här på mejl. Nej så säger jag sällan… nej 
jag säger ju sällan det. Jag uttrycker mig inte så. 
 

Hon tycker att det är som att slå in öppna dörrar d.v.s. att det är så självklart att medarbetarna 

tar sig an uppgifter som delas ut. De som vill något med sitt yrke och sin utveckling kommer 

fram i hennes organisation ändå. Nästa rektor har en annan strategi när det gäller 

förväntningar och att kommunicera dessa: 

 
 /…/det finns regler som styr skolan och vi ska göra det och jobba efter dem så mycket 
vi någonsin kan. Det är mitt sätt att kommunicera. (S: Att hjälpa till att fokusera?) och 
gör man det på rätt sätt. Gör det vi ska göra och ingenting annat. Titta på de här 
nationella målen och jobba emot de bitarna som staten vill kontrollera och det vi ska 
göra. Och det ja, det är min modell och det kommer det att vara faktiskt. Jag kommer 
att ha högt ställda mål. Sen tycker jag att det är—ibland får man ju säga saker flera 



 62 

gånger och det tycker jag är—det brukar jag inte tycka är så himla kul det heller. Utan 
jag vill inte dadda med vuxna. Nej, men det är ju så. Man kommer så här: Men varför 
har du inte gjort det vi gemensamt har bestämt. Kan man väll säga en gång. Nej men 
jag har inte hunnit. Nej men det är väll okay.  Skynda dig då. Jag skäller ju aldrig. På 
det sättet. (S: men du följer upp?) ja, så gott jag kan och det blir ju på något sätt. 

 

Här ser vi att hon är noga med uppföljningen av det hon förväntar sig av medarbetarna. Men 

hon pratar som att det inte sker ännu utan att det kommer att ske, att det är en framtidsplan 

kan man ana i orden ”Jag kommer ha högt ställda mål”. Detta bidrar till en viss förvirring i 

om det är nu eller en vision hon pratar utifrån.  

 

Analys	  av	  resultatet	  i	  ”Skolkultur	  och	  självständiga	  medarbetare”	  

Kulturen i skolan ser, i detta resultat, ut att spegla medarbetare och rektorer som ställer låga 

krav och förväntningar på varandra. De har olika grund för sina uttalanden i form av 

styrdokument. Om vi kopplar detta till Berger och Luckmann (1966) ser vi att de menar att 

man i kontexten skapar ett språk som i sin tur skapar förståelse. Men rektorer och medarbetare 

har olika plattformar och delar inte språket på ett tydligt sätt. Medarbetarna upplever att de får 

sköta sig själva och att rektorn inte är med i just deras utveckling. Rektorerna har ett 

pedagogiskt ledarskap, men de kommunicerar detta vagt vilket bidrar till att medarbetarna 

inte ser vad som är pedagogiskt ledarskap. Därför förväntar de sig inte heller en plan, utan blir 

överraskade om de får gå på en kurs. Att rektorn har gjort en behovsanalys och sökt efter rätt 

kurs som denne presenterat för medarbetaren ser de inte som ett pedagogiskt ledarskap.  

Andra medarbetare vill inte utvecklas, ser det ut som om vi ser i citaten här ovan. Här 

saknar rektorn det smörgåsbord av pedagogiska hjälpmedel, som behövs för att hjälpa till när 

lärare har kört fast. Medarbetare vittnar om dåliga erfarenheter, när rektorn ansvarat för deras 

utveckling i form av studiedagar, vilket leder till låga förväntningar. En rektor beskriver när 

hon mötte medarbetarna just där de befann sig. De fick en väldig kraft i den förändringen när 

alla var med på förändringen. Rektorerna tar hänsyn även till det som inte sägs öppet i det 

stora mötesforumet, utan i det fördolda. Därefter stakar de ut en väg för framtiden, men detta 

arbete ser inte medarbetarna då de är fullt uppe i det dagliga arbetet och vill ha snabba svar.  

Det kan vara medarbetarens dolda uttalande som rektorn tar hänsyn till, när fortbildning 

planeras, då ser inte hela personalgruppen vilket behov utbildningen avser att tillgodose. 

Min analys av detta är att rektorerna inte har tydliggjort för sina medarbetare att de har 

ansvar för medarbetarnas och skolans professionella utveckling. Detta förtydligande skulle 

kunna innebära högre förväntningar på rektorerna. Dessutom skriver ju Berger och Luckmann 
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(1966) att de signifikanta andra påverkar individen, men den post som står solitärt har större 

mandat för påverkan än de som ingår i en grupp. Om detta gäller har rektorn stora chanser att 

påverka sin personal. Alltså kollegorna påverkar på bred front med mycket kraft, men rektorn 

står ensam i sin position, men har större möjlighet att utmana än kollegorna, eftersom denne 

har en mer vass påverkan. Rektorerna kommer, i studien, in på att de borde kommunicera sina 

planer och förväntningar mer, men medarbetarna vittnar också att de klarar sig själva, dels 

eftersom de inte litar på rektorernas styrning av deras kompetensutveckling. Det kan alltså 

finnas en motsättning i medarbetarkåren till att ta del av de planer som rektorn arbetar med, 

eftersom de inte delar hela rektorns breda perspektiv.  

Det finns en tröghet hos medarbetarna i att vilja utvecklas. Senge (1990) menade att 

vuxna har ett inbyggt skydd för att lära, genom s.k. skicklig inkompetens. Vilket innebär att 

människan skyddar sig emot den smärta och ansträngning som inlärning innebär. Om man ser 

till just interaktionen mellan medarbetare och rektor så blir det svårt för dem att mötas när de 

inte delar varandras perspektiv. Här tar systemteorin upp konstanter och variation och menar 

att ledaren måste stå för variationen för att utveckling ska ske. Blir ledaren en konstant blir 

hon systemets fånge och utvecklar inte systemet. Med detta menar han att om ledaren står för 

trygghet och stabilitet finns ingen inom organisationen som utmanar och utvecklar 

organisationen. Senge tycker istället att stabiliteten ska ligga i organisationen och ledarens ska 

stå för instabilitet som skapar utveckling. Så länge rektorerna inte kommer ut i verksamheten, 

på ett naturligt sätt, känner sig medarbetarna granskade när så väl sker, och detta motverkar 

en helt öppen dialog mellan rektorer och medarbetare. Medarbetare har dessutom en stor 

respekt för rektorernas pressade schema vilket bidrar till att de inte söker stöd hos rektorn 

utan hos varandra som kollegium. Kontakten mellan rektor och medarbetare finns och 

upplevs god, men deras samarbete och arbetsrelaterade interaktion är svår att hitta i detta 

material.  

Medarbetarnas	  utveckling	  

Denna rubrik är ett axplock ur vad medarbetarna ser som sina utvecklingsarenor. Alltså var de 

utvecklas och hur rektorn möter dem i det. Genom detta avsnitt vill jag visa vad medarbetarna 

anser om pedagogiskt ledarskap. Även med rektorernas bild av det blir presenterad i 

möjligaste mån. 

Studiedagar 

Konceptet för en lyckad studiedag som tidigare togs upp är en önskan från medarbetare. De 
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vill ha extern kompetensutveckling genom föreläsning och intern kompetensutveckling 

genom efterföljande reflektion i det lilla arbetslaget. Ingen efterfrågar stora 

kommungemensamma evenemang. Samtalet med kollegor menar både rektorer och 

medarbetare, är det som skapar utveckling och ger nya perspektiv. En rektor berättade att hon 

kände panik när hon var med på en dålig föreläsning där de hade samlat alla lärare och hon 

tänkte på hur mycket pengar som gick till spillo där och då. Samma sak är medarbetare inne 

på att, som jag skrev tidigare, rektorerna måste välja föreläsare med omsorg om de ska ta 

medarbetarnas tid. Den måste behandlas med respekt. 

 

Dagliga samtal med kollegor 

Medarbetarna önskar att rektorerna ska möjliggöra för att kollegor ska kunna träffas och ha 

planeringstid samtidigt. Detta är rektorerna inställda på och de försöker i möjligaste mån att få 

till det. Det är en förutsättning i dessa forum att samtalsklimatet är så bra att alla kan ta del av 

det och utvecklas. Så här säger några medarbetare: 
 
Ja, det kan man ju göra då man liksom kan sitta och diskutera och man vet att vi kan 
prata om det här utan att det blir en massa tjorv utan att—och få nya infallsvinklar och 
ändra idéer själv kanske. Känna att man är på rätt väg eller hur gör vi? Sånt kan ju vara 
tryggt -- eller är ju tryggt tycker jag och utvecklande.  

 

Här var tryggheten central för att skapa ett bra samtalsklimat, där man upplever att alla vågar 

ifrågasätta om man säger något, som någon annan tog illa vid sig. Alltså där man vågar visa 

sina svagheter och brister och få hjälp med dem. Hon beskriver här hur idéer ändras och 

utvecklas genom dessa nära, trygga samtal. För att förtydliga de samtalen som sker mellan 

lärare som har samma elever beskriver en annan medarbetare det såhär: 

  
 Ett exempel på det är ju om jag har problem med en elev och jag vågar säga det till de 
andra och att jag inte gör som förr att jag ska sköta mig själv i mitt klassrum och har 
jag problem så får jag sköta det själv. Nu kan jag lyfta det med arbetslaget runt bordet 
och så säger jag att det här funkar ju inte, hon lyssnar ju inte alls, hur gör du på 
ÄMNE? Ja, jag gör så här. Jag skriver upp på tavlan. 1, 2, 3 och hon måste sitta längst 
fram så att hon har fokus. Jaha, okay! Tack! Och så har vi NN som är med på alla 
lektioner som resurs, ja men ÄMNE funkar ju skitbra, varför funkar det så bra på 
ÄMNE? Är det just för den läraren eller just det ämnet eller är det någonting som 
händer där i klassrummet. Det blir ju en utveckling för mig i samband med den eleven 
att höra hur den andra jobbar med henne. 
 

Detta samtal fortsätter med att det är en svår balansgång i vad man kan och vågar säga. En 

medarbetare berättade att hon fick frågan om vad hon tyckte om en annans lektion och hon 

samlade mod för att kunna vara helt uppriktig och idag har de många utvecklande dialoger. 
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Men hon beskrev att tröskeln fanns där, som verkligen krävde en ansträngning för att komma 

över. I det här fallen var det en medarbetare som pressade en annan medarbetare att ta sig 

över den tröskeln, man annars kanske rektorn ska vara där och putta medarbetarna över 

tröskeln. 

 

Besöka lektioner 

En medarbetare beskrev hur hon besökte kollegors lektioner, inte för att ge feedback, utan för 

att få idéer och nya bilder av hur eleverna responderade på en annan lärares undervisning. 

Ytterligare en medarbetare vittnar om detta att det sker något inom henne när hon ser sina 

kollegor arbeta med elever. Hon lär indirekt. Det är inte så att de följer upp och pratar om det 

utan att det bara kryper in i medvetandet. Vidare kommer samtalen in på hur man kan 

organisera att kollegor besöker lektioner eller assistenter och tolkar som sitter med på alla 

lektioner, hur det systemet skulle kunna utvecklas för att skapa utveckling. Medarbetarna här 

nedan har just föreslagit att man skulle besöka varandra mer i klassrummen eftersom lärare 

oftast arbetar ensamma och känner sig ensamma. 

 
S: Men tror ni att man skulle tycka att det var okay som lärare då? Eller skulle det… 
1: Jag vet inte, det krävs ju ändå en stor omställning i tankesättet hos oss. 
2: Ja, jag tänker att det arbetet måste ju komma först.  
S: Att ställa om?  
2: Ja, för att öppna upp för att göra det här. 
1: Jag tänker mig att det finns ju skolor där det finns system i att kanske en lärare som 
är duktig i något område kanske samlar många elever på en sån här storföreläsning och 
så jobbar man ute i grupper /…/ 
 

Att lärare besöker varandras lektioner upplever medarbetarna som utvecklande, men det får 

inte påtvingas för det är känsligt. Ett sätt för att få det naturligt är att rektorn börjar gå in i 

klassrummet. Här vittnar en grupp om att de märker skillnad i när rektorn kommer på besök 

så känns det inte längre så svårt för dem att prata med varandra om svårigheter, eftersom 

yrkesstoltheten inte är lika stor när man är van att det kommer in någon annan och 

ifrågasätter. Så här säger andra medarbetare: 

 
2: Men alltså, det vore ju helt fantastiskt om man en gång fick ha en rektor som kom 
och var med i klassrummet och var med lite och sen när man har RUS-samtal så har 
man faktiskt något att prata om. Det har inte jag varit med om hittills i alla fall. Det 
hade jag kunna önska mig. 
3: Ja, är det inte så det var tänkt egentligen? Att liksom rektor ska vara ute i 
verksamheten för att kunna se vad som fungerar och ha reflektioner över sådant. Det 
skulle ju vara helt fantastiskt (2: helt underbart) där RUS-samtalet skulle kunna vara – 
2: Det hade jag gärna önskat att det var, nu känns det som att det är väldigt långt borta.  
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S: Ni har inte haft det någon gång? 
3: Nej, aldrig i vårat klassrum. Bara in för att hämta någon eller att få en påskrift, men 
inte för att studera undervisningen. Hon vet ju inte hur vi undervisar det vet de ju inte.  

 

Här antyder medarbetaren att dessa samtal inte fungerar så som de var tänkta att göra. Hon 

skulle uppskatta om hon fick besök, där rektorn såg henne arbeta så att det fanns underlag för 

bedömning. Där ser hon en outnyttjad utvecklingspotential som skulle kunna leda till 

utveckling. Här vittnar medarbetarna om en frånvarande rektor som inte vet vad de gör och 

hur de arbetar. En rektor som just har gått igenom sin arbetsdag menar att 

verksamhetsbesöken går på nöjeskontot. Något som hon får göra för att få energi att göra det 

andra, som en hälsotimme. Alltså ingen medveten strategi utan när det finns luft i schemat. 

 

Återkoppling 

Hälften av medarbetarna kommer också in på ämnet uppföljning. Det är viktigt att rektorerna 

följer upp och återkopplar det som gjorts så att medarbetaren blir sedd och att hon inte kan 

strunta i att göra det som förväntas av henne. Här vittnar några medarbetare hur de agerar 

annorlunda beroende på vilken rektor de har. Att de genom tiderna har haft olika rektorer och 

det har lett till olika respons från dem. Någon rektor som varit misstänksam så delar man 

inget och en annan rektor återkopplar när man inte gjort det man ska och då gör man det man 

ska. När medarbetaren har haft en rektor som litar så fullt på personalen att hon inte 

återkopplar, har medarbetaren sett att personalen prioriterar bort uppgifter som rektor 

delegerar. En rektor menar att hon återkopplar av nyfikenhetsskäl och inte som en strategisk 

plan. Några medarbetare vittnar om uppföljningens uteblivande i hela kommunen och att det 

måste stramas upp för att skapa utveckling. En medarbetargrupp diskuterar så här kring sin 

rektors uppföljning: 

 
2:--  Hon vill ju gärna att vi ska vara delaktiga och det vill hon egentligen men sen är 
det slutförandet precis… Det är att ge förutsättningar och se till att det blir slutfört. Där 
är det kanske det sämsta och kanske för oss också och så för henne. 
1: Ja, om vi tar ARBETSMOMENT som ett konkret exempel. VI vet att torsdag 
eftermiddag klockan två och framåt får vi sitta och jobba med det. Och sen så… och då 
får ju hon också logga in sen för att se hur vi har jobbat med det. Ja, men jag ser NN 
att du har loggat in här och – 
3: Ja, eller om hon är med och—eller vad hon nu gör 
1: Ja, men då och sen kolla av och ja… Fint, nu är vi med och använder samma tryck 
och … samma— 
3: Och så bör hon ju ha en uppföljning på det efter att tag så igen. För nu blir det så här 
att det rinner ut i sanden. 

 

Här är det ett konkret arbetsmoment men olika medarbetare tar upp samma problematik kring 
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olika moment. Flera rektorer tar också upp svårigheten med att få cirkeln sluten och att det är 

svårt att knyta ihop säcken, eller vilka yttryck man nu använder. En rektor uttrycker det så här 

när det gäller svårigheten med många medarbetare: 

 
Eller att det bli väldigt många att hålla reda på som gör att—nej men det går inte att få 
runt allting i ett hjul. Vi är för många får att valla in liksom det är alltid någon som: 
”Men oj vart ska vi nu då?” Så man når inte resultatet som är så roligt att göra. Det blir 
ingen måluppfyllelse. Och när man inte heller får fatt i varför. Det är det sämsta i 
vardagen. 

 

Det är två rektorer som säger att de är bundna av läsåret. Har de startat upp på ett sätt är det 

svårt att ändra mitt i läsåret. De menar att formen bör förbli och att de kan ändra under 

sommaren och få en ny chans på nästa läsår. Detta innebär årslånga cirklar att sluta.  

 

Extern kompetensutveckling 

Detta har jag redan varit inne på när det gäller studiedagar, men det finns ju även extern 

kompetensutveckling utanför studiedagarna och här följer några exempel. Två grupper av 

medarbetare är besvikna på att kompetensutvecklingen i kommunen är gemensam. De skulle 

hellre se att kompetensutvecklingen var individuell och att de fick gå kurser som fyllde ett 

behov hos medarbetaren.  

 
2: Sen finns det ju det som också kommer upp nu att man bör ge lärarna alltså själv 
välja kompetensutveckling. Alltså att, men det blir ju oftast i sitt ämne men att då blir 
man ju ännu duktigare i sitt ämne också då? Men det är också en väg att gå, att man 
verkligen får bli ämneskompetent och att man då... 
1: Och särskilt nu när man gjorde en ny kursplan, då tycker jag att det är konstigt att 
inte skolverket ordnade regionala kurser för ÄMNEslärare till exempel. Hur ska vi bäst 
uppfylla alla kraven som finns nu i kursplanen, och hur ska vi jobba så att man 
verkligen jobbar efter nya kursplanen. 

 

Detta kan vi ställa mot en rektors kommentar som menade att medarbetarna var mycket 

skickliga i sina ämnen men det som de kan brista i är pedagogik, metodik och ledarskap. 

Därför såg hon att man istället skulle fortbilda i dessa ämnen, vilken lärare själv troligen inte 

skulle välja, enligt henne, då de brinner så för sina ämnen. En grupp kom in på 

rektorsutbildningen och hur mycket den kostar kommunen i form av pengar och energi. En 

annan grupp diskuterade läroplanen och hur mycket den kostar kommunen i form av lärares 

frustration och inläsningstid. Skolverket borde, enligt dem, satsa på att utbilda i läroplanen 

istället för att inspektera skolor kom det fram som förslag. 

En annan grupp medarbetare samtalade länge vad som var viktigast för deras 
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utveckling och så här lät det: 

 
S: Men vad är det viktigaste då? 
3: Att vi lyssnar på varandra. 
S: Ja, men då är väl ett tight arbetslag.. 
1: Ja, det är det. 
2: Och rektorn också 
3: Det behöver inte vara det. Utan det kan vara andra också med. 
S: Just det en… okay… en 
2: Alla vuxna på skolan eller? 
3: Ja, att vi respekterar varandra och lyssnar.  

 

Jag försöker att få en tydlig bild av vad som är viktigast och de börjar här i det lilla men den 

blir det större och mer generellt, att alla på skolan respekterar varandra. Så jag försöker att 

vaska ur essensen ur vad som bidrar till utveckling och de fortsätter: 

 
2: Då har vi ju en bit kvar om vi ska ha med alla yrkesgrupper. 
3: Ja, men i det möjligaste mån då. 
S: Okay, då formulerar jag om mig. Det viktigaste är alltså att skapa ett arbetsklimat 
där alla kan prata med varandra. Oavsett om det är arbetslag eller inte? Kan det 
stämma in? 
2: Det låter viktigt men jag vet inte fortfarande om det är det viktigaste. 

 

Nummer 2 här håller inte med de andra, hon är tveksam till om det skulle räcka för att skapa 

utveckling så jag ställer frågan direkt till henne: 
 
S: Vad är det viktigaste då? För den bästa utvecklingen av lärarkompetensen? 
2: Pengar! 
S: Hur ska de placeras i så fall? 
2: Individuellt 
S: Lön? 
2: Nej 
S: Nej?  
2: Utan du har behov av en sak, du har behov av att sitta ner i en vecka nu och bara 
skriva dina åtgärdsprogram som har legat i en månad och väntar på att bli skrivna. 
Tjuff in med pengar och sätt in en vikarie. Jag har behov av att åka till PLATS och se 
hur ÄMNESMOMENT.  
S: Alltså lite individuell— 
2: Ja, precis. NN han har, du är duktig på allt men det här med 
SPECIALPEDAGOGIK det känner du att det behöver du vilka veta mer om. Okay, 
det är två dagar i ORT nästa vecka det får du sticka iväg på. 
S: Hm, så individuell kompetensutveckling? (2: ja) eller frustrationslyftning.  

 

Här gick vi sen vidare in på diskussionen kring en skolutvecklingsmodell vilket var en 

fortbildning som upptog många studiedagar. Men det här citatet visar på oenigheten och 

lärares olika behov. Nr.2 känner större behov av att få extern fortbildning medan nr.3 som vi 

ser i början är mer nöjd med intern kompetensutveckling. Hon är skeptisk till att lämna 

fortbildningen till andra okända aktörer. En grupp kommer in på det faktum att de inte 
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behöver skapa nätverk lokalt för alla är med på nätverk via facebook eller hittar sitt forum för 

att höja kompetensen via andra sociala medier eller appar.  

 

Analys	  av	  resultatet	  i	  ”Medarbetarnas	  utveckling”	  

Analysen av medarbetarnas utveckling är att organisationen har ett föråldrat system där man 

samlar kommunens medarbetare för att de ska skapa nätverk, medan medarbetare redan har 

nätverk och kunskapskällor att gräva ur. De vill hitta forum i det lilla sammanhanget där de 

kan omsätta dessa kunskaper till den faktiska vardagen. Kopplar vi detta till Berger och 

Luckmann (1966) så skriver de att man måste få prata för att förstå sig själv. Och detta verkar 

medarbetarna ha tagit fasta på. Medarbetarna utrycker en längtan efter att få förtroendet att 

lära och sen visa att de lever upp till det. Likaså önskar de små projekt som de kan slutföra, 

utvärdera och utveckla. Det handlar mycket om det lilla sammanhanget och de ser en vinning 

i att se varandra i undervisningssituationer. Men de är också medvetna om att de behöver 

hjälp för att få till det klimat som behövs för att våga börja arbeta på det viset. En mjukstart 

där man först vänjer sig vid att någon kommer in i klassrummet kan, enligt medarbetarna, 

leda till kollegial handledning. Det kom fram på flera medarbetarintervjuer att det var viktigt 

att arbetslagen fungerade bra, det sågs som en stor framgångsfaktor i utvecklingen av 

professionen. I samtalet med varandra vågar de visa sina svagheter och hjälpa varandra. För 

att samarbete och interaktion mellan rektorer och medarbetare ska leda till utveckling behöver 

rektorerna, enligt detta underlag, kommunicera och möta medarbetarna i vardagen. De 

behöver ha en nära och kommunicerad kompetensutvecklingsplan för varje medarbetare eller 

medarbetargrupp. Just som Senge (1990) uttryckte att ledaren bör påvisa förändringen och 

riktningen som sker. Ledaren bör visa på skillnaden mellan förr och nu för att på så sätt 

tydliggöra utvecklingen. Ett pedagogiskt ledarskap, enligt medarbetarna, är att besöka och 

skapa ett tryggt klimat som tillåter misstag, för att skapa utveckling. Medarbetarna ser 

pedagogiskt ledarskap i att rektorn, för att få upp förtroendet för nya processer, ser till att 

avsluta och följer upp det redan påbörjade. Mer korta processer som går att slutföra än långa 

som är svåra att slutföra. Detta vill jag koppla till systemteorins konstanter. Senge menade ju 

att ett system kräver både konstanter och variation för att utvecklas. Process och återkoppling 

kan ses som en sådan konstant. Att det finns en trygghet i ett processhjul, där man vet var i 

processen man befinner sig. Här kan vi se den hävstångseffekt som Senge skriver om. Små 

processer som ger stor verkan om de får rätt förutsättningar.   
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Grid-intervjun 

Mycket har jag redan behandlat, och här kommer en liten redovisning av Grid-materialet som 

föll väl ut i vissa intervjuer medan det i andra var mycket svårt att få fram några element att 

jämföra. Jag börjar med en kort förklaring av de olika elementen, som jag inte kommer att 

behandla så mycket i min analys. Det är mest relationerna mellan elementen i konstruktet 

d.v.s. den skala, som används för att se skillnaden mellan situationerna. Elementen i sig har 

varit underlag för diskussion kring pedagogiskt ledarskap, som behandlas vidare i 

organisationen som helhet. I detta avsnitt kommer jag därför enbart att fokusera på 

förhållandet mellan dem. Men för att få en bild av vad elementen kan innehålla, presenteras 

de här nedan. A är alltid det optimala pedagogiska ledarskapet, B är det bästa pedagogiska 

ledarskapet i vardagen, C är det sämsta pedagogiska ledarskapet i vardagen och D är det 

sämsta pedagogiska ledarskapet någonsin under rektorstiden. 

 

Här kommer en presentation av de situationerna (element) som rektorerna tycker är optimalt 

pedagogiskt ledarskap, d.v.s. det de skrev på första lappen (A): 

 

• När en extern föreläsare kom och startade en process 

• En situation där ett ställningstagande skapade långsiktig utveckling 

• Få medarbetarna att ta eget ansvar 

• Tillhandahålla teorier om framgångsrika metoder 

 

Nästa situation var något bra pedagogiskt ledarskap som skedde i vardagen (B). 

 

• Att få alla medarbetare med på tåget (symboliskt) 

• Möte med elever och lärare 

• Besluten om stöd i dialog med elever och lärare 

• Individuella samtalet med lärare 

 

Nu uppmanades rektorerna att skriva det som inte är ett bra, eller motverkar, pedagogiskt 

ledarskap i vardagen (C). 
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• Kritiken om osynlig rektor och dubbelbokningar 

• Administrativa åtaganden 

• Rektorsträffarna (med alla rektorer i kommunen) 

• Att arbeta med pengar och lokaler 

 

Den fjärde och sista situationen rektorerna ombads att skriva ner var det sämsta pedagogiska 

ledarskap som de gjort under sin tid som rektorer (D). 

 

• Följa upp saker 

• Läpparnas bekännelse, när medarbetare säger en sak men gör en annan 

• En process där rektor gick emot personalgruppen och fick backa tillbaka 

• Arbetsplatsträffarna som skulle kunna bidra med så mycket mer 

 

Under intervjun bad jag rektorerna att bena ut skillnader mellan dessa och sen göra en skala 

(konstrukt) som kunde förtydliga var på skalan olika situationer landade. Här nedan kommer 

några skalor som rektorerna kom fram till när de jämförde tre situationer där två var lika och 

en skiljde sig i avseende på den likheten, som jag beskrev i metoden. För att förtydliga vad 

skalan visar på har jag fetmarkerat skalans ämne. 

 

 

 

Skalan om glädje och sorg där 1 är sorg och 4 är glädje 

 

1: C 2:D 3:A 4:B 

 

Här kan vi se att det som var mest glädjande inte var det som var det mest pedagogiska 

ledarskapet. Det kan tyda på att pedagogiskt ledarskap inte enbart är glädjande, utan också 

kan innebära ett arbete och en ansträngning. Vi ser dock att det pedagogiska i vardagen var 

mer glädjande, vilket kan förklaras med att en kort process ofta sluts i och med ett eller två 

möten. Det bästa pedagogiska ledarskapet är en längre process som vållar glädje när den 

slutförts men innan dess är det ganska mödosamt. 

 

Skalan om organisation. Där 1 är den nära lilla organisationen och 4 är den stora 
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övergripande organisationen. 

 

1:D 2:A 3:B 4:C 

1:D 2:A 3:C 4:B 

 

Det är två rektorer som har haft samma skala och de har lika uppfattning om att det bästa 

pedagogiska ledarskapet (A) sker mer i den nära organisationen än i stora den organisationen. 

Men den riktigt nära organisationen förknippas med ett dåligt pedagogiskt ledarskap (D). 

Utifrån det kan man säga att bra pedagogiskt ledarskap är nära men inte för nära. Rektorerna 

är dock oense om det stora i organisationen är medelbra (3) eller medeldåligt (2). Detta har 

jag ingen förklaring till. 

 

När rektorerna tar skalor som kraft och rörelse visar det ingen skillnad gentemot bra och 

dåligt. Bra pedagogiskt ledarskap (A) innebär stor kraft och stor rörelse. Denna skala har både 

rörelse och kraft där minst rörelse och kraft är 1 och mest rörelse och kraft är 4 

 

1:D 2:C 3:B 4:A 

 

Utifrån denna skala kan man se att rektorerna (två av dem) ser bra ledarskap som det som 

skapar en rörelse och innehar en kraft. 

 

En rektor skapade en skala för dialog, var dialogen med medarbetaren är mest central. Här är 

1 minst dialog och 4 mest dialog 

 

1:C 2:D 2:A 4:B 

 

Utifrån detta kan vi tyda att rektorn ser att bra pedagogiskt ledarskap (A & B) lutar mer åt en 

central dialog och dåligt pedagogiskt ledarskap (C & D) har mindre av dialog i centrum. Den 

sista skalan är en rektor som talade mycket om tillit och trygghet. Här kom därför en skala för 

tillit där 1 är minst tillit och 4 är mest tillit 

 

1:D 2:C 3:A 4:B 

 

Tilliten är viktig men i den situation som hon tyckte att det pedagogiska ledarskapet 
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fungerade bäst under hela rektorstiden (A) var tilliten inte lika stor som i den hon utförde i 

vardagen.  

 

Analys	  av	  resultatet	  i	  ”Grid-‐intervjun”	  

Den skala som stämmer bäst med skalan bra och dåligt ledarskap är den skala som behandlar 

kraft och rörelse. Rektorerna vill genom pedagogiskt ledarskap skapa en kraftfull förändring. I 

vardagen ser rektorerna att det nära och tillitsfulla är pedagogiskt ledarskap. Småskaligt men 

inte för småskaligt eller nära. Min analys här är att den stora kraftfulla förändringen kommer 

de ihåg som det kanske mest minnesvärda inom pedagogiskt ledarskap. De små och nära 

förändringarna som de tycker bäst om att arbeta med i vardagsarbetet är kanske inte de största 

men de som bringar mest glädje, eftersom de ser förändringen och de får ’binda ihop säcken’ 

eller ’sluta cirkeln’ d.v.s. de ser en början och ett slut i en relativt kort process. De små 

processerna kan här liknas vid konstanterna i systemet. De är återkommande och trygga. I 

vardagsmötet är tilliten och glädjen stor. I det bästa någonsin är kraften och rörelsen stor. 

Dessa händelser liknar jag med variabler, de är omvälvande och inte helt trygga men de 

skapar utveckling. Kopplad till Senge (1990) och systemteorin kan vi alltså säga att det 

pedagogiska ledarskapet i vardagen är konstanter, d.v.s. stabilitet och trygghet, medan det 

pedagogiska ledarskapet i stort utgörs av variation, d.v.s. utmaning och processutveckling. 

 

Helhetsbild av organisationen 

Huvuddelen av dessa resultat kommer utifrån samtal med skolchef och utvecklingsledare, 

men även från det samtal som Grid-intervjun omgavs och den efterföljande intervjun. 

Skolchefen slutade under tiden jag skrev min uppsats, efter att ha arbetat på posten i fyra år. 

Det är ungefär så lång tidsperiod skolcheferna har tjänstgjort i kommunen berättar 

skolutvecklingsledaren. Den nya skolchefen är inte i dagsläget involverad i studien men 

kommer att få ta del av resultatet. Rektorerna har varit olika länge på posterna och några har 

bytt skolor under deras rektorstid. Överlag så flyttar många ut och in i kommunen vilken kan 

påverka kulturen att flytta på sig oftare. Den skolchef som jag har haft kontakt med tackade ja 

till denna undersökning utan att tillfråga sina medarbetare. Detta visar också på en distans och 

ett agerande som inte förutsätter interaktion mellan chef och medarbetare, vilket kan vara en 

kultur som sprider sig i organisationen.  
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I ledningsgruppen har man arbetat länge med uttrycket pedagogisk ledarskap och 

menar att följande punkter ska motsvara det i denna organisation: 

 
• Närvaro i verksamheten 
• Alla på enheten ska veta vem skolledaren är och känna sig sedda 
• Skolledaren ”vet hur det är med barnen/eleverna/studenterna” 
• Skolledaren ska stå för stöttning, styrning och ledning 
• Skolledaren ska ha ett rimligt kontrollspann (antal medarbetare och fysiska 

enheter) 
• Skolledaren ska inte uppslukas av centralt arbete men ändå bidra till helheten. 

(Källa: dokument från skolchefen) 

 

Alla rektorer träffades en gång i veckan, men skolchefen strukturerade om så att de skulle ha 

mer tid till verksamhetsbesök. Därför togs ett rektorsmöte i månaden bort för att ge plats för 

verksamhetsbesök och rektorerna träffas därför tre dagar i månaden. En av dessa träffar kallas 

strategimöten och då samlas alla. Annars har de delat upp det så att grundskolan, förskolan 

och gymnasiet träffas i mindre grupper. Men detta till trots så upplever få rektorer att de har 

tid för verksamhetsbesök. Denna förändring har ingen medarbetare nämnt och jag tror inte ens 

att de vet om den. 

Dessa rektorträffar har alla rektorer pratat om, de är positiva till att träffas och 

diskutera den stora organisationen och tycker att det är bra att enbart ha möte med den stora 

gruppen en gång i månaden. Likaså är alla positiva till ett tydligare syfte vid olika möten men 

önskar ändå ännu mer tydlighet på dessa träffar så att det ger mer energi än det tar att få 

samlas och utvecklas. Jag frågar rektorerna hur ofta de blir besökta av sin chef och de menar 

att deras chef har för mycket att göra för att besöka dem och de klarar det bra ändå. Denna 

kultur att klara sig själv verkar, enligt mitt resultat, vara genomgående genom alla led i 

organisationen. Men de skulle ändå tycka att det hade varit kul med ett besök där de fick visa 

vad de gjorde.  

Skolverket har utarbetat en form av karriärstjänst för lärare som kommunerna kan få 

statligt stöd för att anställa. Dessa kallas förstelärare och även denna kommun har nu ett par 

sådana tjänster men snart ett tiotal tjänster av denna typ av karriärstjänst. Dessa förstelärare 

får då femtusen i lönepåslag och mandat att i samråd med rektor utveckla undervisningen. 

Skolutvecklingsledaren och skolchefen har arbetat för att införa ett särskilt avtal som 

arbetslag kan ansöka om (s.k. LOK-avtal (står för lokalt-avtal)) där medarbetare kan göra 

någon form av förändring i sitt arbetssätt som genererar en ökad måluppfyllelse. För detta 

förändringsarbete får medarbetarna ett gemensamt påslag på lönen. Detta med lönesättning är 

annars något som liknar det normativa betygsystemet. Varje enhet får ett procentuellt påslag 
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som rektorerna sen får fördela ut på medarbetare. Det innebär att om en medarbetare hjälper 

en annan att utvecklas riskerar ”hjälparen” att få ett sämre lönepåslag, eftersom den hjälpta 

och hjälparen får ur samma pengasumma. Detta har inte påtalats av någon av informanterna, 

men systemet är ändå konstruerat på det sättet och lönekriterierna är inte tillräckligt tydliga 

med att den som hjälper kollegor att utvecklas bör gynnas i löneutvecklingen, utan den 

inriktar sig mer på individuell utveckling.  

Specialpedagogens roll var en intressant del, som jag inte hade anat tidigare. Jag 

pratade med några som innehar rollen, som menade att uppdraget formas av rektor och att de, 

enligt arbetsbeskrivningen, ska vara med i skolutvecklingsprocessen. Rektor får enligt 

Skollagen (2010) delegera ansvarsområden till andra medarbetare och kanske är det så det har 

gått till, att specialpedagogen har fått lärarnas utveckling på sitt bord. Detta är inget som 

rektorerna har uttalat, men jag får ett dokument av utvecklingsledaren som visar på 

specialpedagogernas arbetsbeskrivning. Där står bl.a.: 

 
Utvecklar förskolans/skolans lärandemiljöer utifrån åtgärdsprogram och 
styrdokument. 
 
Identifierar, analyserar och deltar i arbetet med att undanröja hinder för och orsaker till 
svårighet i undervisnings- och lärandemiljöer  
 
Utgör en kvalificerad samtalspartner/rådgivare för kollegor, barn/elever och föräldrar i 
pedagogiska frågor. (rådgivare för elever och kollegor, föräldrar) 

 
Har tillsammans med rektorerna ansvar för att värdegrunddiskussionerna hålls levande 
i verksamheten så att styrdokumentens värdegrund därmed avspeglar sig i 
förskolans/skolans vardag. 

(Källa: Specialpedagogernas arbetsbeskrivning från 

skolutvecklingsledaren) 

 

Det är just det att utgöra en kvalificerad samtalspartner, som kan användas till den typ av 

pedagogiskt ledarskap jag efterfrågar i denna undersökning. Men, som skrivet är, så nämner 

ingen rektor specialpedagogerna som resurs i det pedagogiska ledarskapet, så jag förutsätter 

att en formell typ av delegering inte har ägt rum. Däremot kan rektorernas mandat att utföra 

denna typ av pedagogiskt ledarskap minska på grund av att behovet inte finns när 

specialpedagogerna står för den tjänsten.   

Rektorerna är mycket inriktade på det övergripande och att skapa möjligheter för 

medarbetarna att utföra ett bra arbete. Någon tänker på hur lärarnas tjänster ser ut som 

helheter för att lärarna ska känna glädje i arbetet. En rektor säger att: ”…frirummet är ett led i 

utvecklingen.” Rektorn syftar då på att lärarna behöver ha luft i schemat för att kunna 
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reflektera och utvecklas. Denne rektor menar också att medarbetare borde avsätta mer tid till 

reflektion, för att tiden inte ska ätas upp av planeringen. Hon menar att reflektionstiden ger 

ökad kvalité på planeringen. Så mer tid till reflektion ger mindre planering. 

Glesbygdsfrågor, som jag anade skulle ha stor betydelse, kom inte fram i det här 

materialet. Två rektorer jämförde med tidigare erfarenheter från mer tätbebyggda områden 

och menar att det här i glesbygden fanns en större närhet och informella roller som både kan 

tjäna och motverka utveckling. Tjäna på så vis att man känner politiker och kommunchef så 

det är lätt att mötas och diskutera. Det är korta vägar och nära till beslutsfattare. Det negativa 

är att rollerna är otydliga och strukturen svår att slå fast. Lokala styrdokument är otydliga 

eftersom man litar på det underförstådda i organisationen. En rektor menar att de implicita 

reglerna försvårar samarbetet i kommunen. Så här beskriver en hon det: 

 
/…/ styrning och ledning i kommunen blir ju också en gröt eftersom det också är så 
personbundet./…/ Här får man ju skapa sina egna styrdokument och sen kanske vi 
beslutar någon styrdokument i kommunen och sen lever alla ändå sin lilla värld i alla 
fall för att det är ingen som är bärare av uppföljning och så /…/ 
 

Detta visar på ostadiga grunder och att rektorsuppdraget bärs av en kultur av ensamhet. 

Eftersom rektorerna är ensamma på enheterna så har de enbart medarbetare att diskutera 

problem med. Mandatet att leda ligger inte lika tydligt i rollen som rektor utan bygger på 

relationen till medarbetarna och det omgivande samhället. I samtal med skolchef och 

utvecklingsledare kommer också budgeteringen på tal och att man i en större kommun kanske 

har tydligare former för budgetering. Statliga bidrag, för olika kompetenshöjningsprojekt, kan 

i denna organisation försvinna i den summa som tilldelas hela nämnden och på så vis 

förtydligas inte dessa, utan kan försvinna in i någon annans budget. 

Alla rektorer menar att tiden är knapp och en rektor som tycker att hon har fått till tid 

till verksamhetsbesök menar att hon inte har mindre tid nu än innan. Hon vet helt enkelt inte 

vad hon tagit bort, utan det ryms inom hennes arbetstider. En annan menar att den ständiga 

tillgängligheten tar mycket tid och att hon där vill styra om. Eftersom den ’öppna dörren’ inte 

bjuder in alla utan det är enbart några som nyttjar den möjligheten. Därför ser hon att ett mer 

systematiskt besökande skulle gagna fler. 

Två rektorer utrycker att det är mödosamt med förändringar och vill skydda lärarna 

från förändringar så att de kan sköta sitt jobb. Denna förändringsrädsla gör att de själva nästan 

får slå knut på sig istället för att öppna för diskussion. 
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Analys	  av	  resultatet	  i	  ”Den	  stora	  organisationen”	  

 Rektorsträffarna bör vara välplanerade av sammankallande, menar rektorerna. Rektorernas 

chef skapar inte själv en bild av hur rektorernas arbete går, genom verksamhetsbesök, utan får 

ta del av rektorernas subjektiva framställning. För att ändra verksamhetsbesökskulturen kan 

skolchefen visa hur verksamhetsbesök ska gå till, genom att besöka rektorerna och följa upp 

dessa besök, så att rektorerna får en personlig upplevelse av fenomenet. Det är otydligt om 

verksamhetsbesök ska ingå i rektorns uppdrag, eftersom det enbart står att rektorn ska vara 

närvarande i verksamheten. Vad den formuleringen syftar på är svårt för en utomstående att 

förstå. Kanske kan den preciseras av dem som varit med och formulerat den. Det skulle ju 

kunna innebära att medarbetarna är välkomna till rektorskontoret som är placerat i 

verksamhetens lokaler. Den formuleringen visar inte på att verksamhetsbesök är något 

eftersträvansvärt.  

Rektorns fokus på den övergripande organisationen är viktigt för att utveckla 

undervisningen, men detta kommuniceras inte, vilket gör att det blir osynligt för 

medarbetarna. Rektorerna utför ett pedagogiskt ledarskap på många plan och framförallt på 

det organisatoriskaplanet. Här tror jag att tydlighet kan hjälpa, men också att avsätta tid och 

fokus för medarbetare att se det övergripande arbetet för att de ska få en förståelse för detta.  

Kommunens styrdokument ses inte som konkreta hjälpmedel för medarbetarna vilket 

gör att de arbetar självständigt. Just som Berger och Luckmann (1966) skrev om de implicita 

reglerna som alla infödda i institutionen förstår. De med bakgrund i en annan typ av 

organisation har svårt att läsa sig till dessa regler, vilket skapar ett utanförskap mot dem som 

har andra perspektiv än de som har pedagogyrket som bakgrund. Detta medför att viktiga 

perspektiv från andra organisationer inte får samma chans att ta plats i organisationen. 

Arbetsbeskrivningen blir här ett hinder i yrkesutövandet och inte en konstant (jmf. Senge 

1990) utan mer en variabel, med utrymme för subjektiva tolkningar. Kommunens 

arbetsbeskrivning skulle vara till hjälp för rektorer och medarbetarna om de var grundade i 

båda deras vardag. Då skulle kanske de övergripande frågorna väcka mer intresse. 

Arbetsbeskrivningen kan också ses som systemteorins noder (Senge 1990) som binder ett löst 

bundet system. Men i detta fall så saknas detta, vilket gör att systemet blir instabilt. Andra 

noder som binder samman systemet är starka relationer. Dessa relationer bryts dock upp i och 

med att rektorer byter plats och organisationen struktureras om.  

Om rektorerna tar ett mer övergripande perspektiv, som inte innehåller 

verksamhetsbesök, behöver lärarna få se vad det övergripande perspektivet innehåller för att 
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få en förståelse för rektorns uppdrag. Annars kommer deras arbeten aldrig att integreras i 

varandra och således skulle vägarna inte korsas i noder, som stabiliserar systemet, utan de 

kommer arbeta parallellt.  
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Diskussion 

Här har jag samlat min analys och speglar den mot den redan befintliga forskning 
som finns i ämnet kring pedagogiskt ledarskap i och utanför skolan. Jag börjar med 
att titta på organisationen i stort. Vidare fokuserar jag på rektorernas pedagogiska 
ledarskap för att vidare se på det pedagogiska ledarskapet som finns utanför skolan. 
Det har varit en spännande resa och många intressanta möten. Överlag kan man säga 
att lärare och rektorer samspelar och har god respekt och förståelse för varandras 
uppdrag. Men det är när uppdragen integreras som svårigheterna och hänsynen dem 
emellan blir ett medel som inte gagnar målen. 
 

Förtydliganden 

För att göra detta kapitel mer begripligt sammanfattar jag här vad mitt resultat kom att visa. 

Jag har intervjuat fyra rektorer och nio medarbetare. Dessa beskriver olika bilder av relationen 

dem emellan, men alla visar på trygghet och öppenhet. Däremot integreras inte deras arbeten 

så mycket. Frågorna som jag haft som grund för undersökningen är: Hur upplevs pedagogiskt 

ledarskap av rektorer och medarbetare? Vilka hinder och möjligheter ser de för pedagogiskt 

ledarskap? Vad sker i interaktionen mellan medarbetare och rektorer? Dessa frågor har ju 

bearbetats utifrån organisationsperspektiv, i perspektiv kring pedagogiskt ledarskap och även 

ur omvärldens syn på pedagogiskt ledarskap. 

 

Organisation 

I bakgrunden till denna studie skrev jag om rektorernas historia som de bär med sig och här 

såg vi hur uppdraget har förändrats över tid och att det idag kräver en utbildning som 

rektorerna i min fallorganisation har genomgått. Vikten av praktiknära undersökning har varit 

stor, eftersom teorierna kring det pedagogiska ledarskapet har diskuterats i 

rektorsutbildningen, som alla rektorer nu gått. Jag upplever att man på organisatiosnivå 

möjliggör ett pedagogiskt ledarskap. Rektorerna får tid och tar tid till att möta lärare och se 

över kompetensutvecklingsåtgärder. Men de berättar det inte för medarbetarna.  

Organisationen är fortfarande hierarkisk, men drar åt en teambaserad organisation. 

Detta bl.a. genom det s.k. LOK-avtalet (dvs. det avtal som arbetslag kan sluta för att bättra 
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elevresultaten för en ersättning i lönen). Det är det närmaste teamorganisation man har 

kommit och medarbetarna tycker att det har varit bra, men att tiden för denna eventuella 

förändring har varit svår att finna. I detta avtal ska medarbetarna själva ansvara för sin 

utveckling, något som Wilhelmson (1998) förespråkade när hon skriver att medarbetaren själv 

ska konstruera sin egen kunskap. I avtalet skriver medarbetarna på att de ska utveckla sin 

undervisning eller sitt sätt att samtala med kollegor för att på så vis få ett bättre elevresultat. 

Detta arbete resulterar i ett gemensamt påslag på lönen. Men det är ju lite märkligt att de som 

inte skriver på ett sådant avtal, inte innefattas i skolutvecklingen. Vad säger det om 

organisationen? För mig säger det att man kan välja att ingå i utvecklingsarbetet som borde 

vara ett fast återkommande tema och ett sätt att ständigt tillmötesgå de förändrade behoven i 

skolan. Eftersom den individuella lönesättningen inte tar hänsyn till hur mycket man hjälper 

andra att utvecklas sker detta i det fördolda och struktureras inte upp annat än i dessa LOK-

avtal. Döös och Wilhelmssen (2011) såg att fokusering på den enskilda kompetensen gör att 

den kollektiva kompetensen inte syns, den kompetens som finns i de kompetensbärande 

relationerna. I denna organisation blir medarbetarna anställda i kommunen och inte på 

enheten. Om man här ser de kompetensbärande relationerna och speglar dem emot detta 

arbetsavtal kan det betyda att en medarbetare lätt kan flyttas mellan enheterna och då 

försvinner den kompetens som arbetslaget har tillsammans och de måste börja om att skapa 

vanehandlingar i nya konstellationer.  

Kommunen inför förstelärartjänster där dessa förstelärare förväntas att dela med sig av 

sina kunskaper vilket bidrar ännu mer till att man ser intern kompetensutveckling som något 

exklusivt, som bara experterna kan. Kopplar man det till Gavaramadzes (2008) studie blir det 

tydligt att detta bidrog till en organisationsförsämring där den individuella 

kompetenshöjningen ledde till konkurrens bland medarbetarna som då kollektivt presterade 

sämre än innan. I min studie har jag inte det historiska perspektivet på löneutvecklingen 

kontra skolutvecklingen, men ett förtydligande av detta skulle kunna öka medvetenheten om 

vikten av kollegialt lärande även i lönegrunderna. 

Både mitt resultat och tidigare forskning behandlar kulturen i skolan. Höög m.fl. 

(2009) menade att skolkulturen är väldigt stark och det vittnar även mitt resultat om. Kulturen 

är så stark att det är svårt att komma in som oinvigd rektor. Medarbetarna ser helst att det ska 

vara en pedagog som sitter på rektorsstolen. Kulturen i organisationen är också präglad av 

omorganisering. Rektorer byter plats och får större eller mindre omfattning. Skolchefer byter 

uppdrag och skolstrukturer ändras. Detta bidrar till en minskad tillit till organisationen och 

som Granberg och Ohlsson (2011) skriver så bidrar omorganiseringen till att relationer mellan 
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medarbetare och rektorer bryts och samarbetat måste börja om från början. Det kan vara en 

förklaring till att medarbetarna sköter sig själva. De byter rektor relativt ofta vilket gör att de 

relationer som byggts upp för att lösa arbetsrelaterade problem bryts sönder och tillslut byggs 

de upp mellan medarbetare istället eftersom det finns en osäkerhet i hur länge rektorn stannar. 

Detta tillvägagångssätt har till slut blivit en kultur, en vanehandling (Berger och Luckmann 

1966) eller tankemodell (Senge 1990), som etablerats i organisationen.  

Kulturen att besöka verksamheter har många av mina intervjupersoner diskuterat. Alla 

har varit eniga om att det ska göras, men också eniga om att det är svårt att få till. Några 

rektorer säger att det är den öppna dörren som tar mycket tid. Detta skriver även Ärlestig 

(2008) om och tycker att den öppna dörren enbart finns för ett fåtal personer. Nämligen 

medarbetare som uppsöker rektor och medarbetare som inte gör det blir inte synliga för 

rektor. Därför förespråkar hon att man istället systematiskt bör besöka medarbetarna. Här 

tänker jag att skolchefen eller utvecklingsledaren kan försöka etablera en kultur med 

verksamhetsbesök hos rektorerna. Om det nu är så att medarbetarna känner sig bedömda av 

rektorn som besöker dem kan rektorn uppdra åt någon annan att besöka klassrummen. Om det 

är specialpedagoger, förstelärare eller bara kollegor som besöker varandra, det spelar föga 

roll. Rektorn kan organisera och delegera det och sen återkoppla de lärdomar lärarna fick ut 

av besöket.   

Det medarbetarna önskar sig av den stora organisationen handlar om att studiedagarna 

ska vara upplagda på ett sätt som möter deras behov. Detta behandlar Higgings (2011) och 

menar att skolorganisationen inte litar på lärarnas vilja att lära sig mer. I detta fall tar man in 

externa föreläsare men ger inte det reflektionsutrymme som Hansson (2005) och Granberg 

(2009) efterfrågar. Att i arbetslaget få sitta ner och diskutera innehållet i ett nytt perspektiv för 

att eventuellt omsätta detta i sin egen praktik, det är dessutom något medarbetarna efterfrågar.  

Rent organisatoriskt måste vi också se till detta som glesbygden har i sitt fat. Det 

mesta fungerar utan fasta styrdokument och ramar, eftersom det finns relationer och korta 

vägar mellan beslutsfattare och tjänstemän. Många informella möten kan ändå skapa 

utveckling, detta bidrar dock till att styrdokument inte levandegörs utan blir pappersprodukter 

som inte följs upp. Detta är frustrerande för vissa medan andra tycker att det fungerar bra. 

Alvesson och Sveningson (2007) skriver ju att ledarskap handlar om att internalisera visioner 

och då måste kommunens styrdokument bli levande för medarbetarna. 

I mitt resultat såg jag att medarbetare och rektorer refererade till olika styrdokument, 

rektorerna till skollagen och medarbetarna till Lgr11. Detta är också något som Leo och 

Wickenberg (2013) har skrivit om, där de lyfter just kommunens policydokument. Dessa bör 
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göra sig gällande i både rektorers och medarbetares plattformar, för att de underliggande 

meningarna ska kunna förstås. Utgår styrdokumenten enbart från skollagen blir de för svåra 

för medarbetare att sätta sig in i, vilket gör att de slutar att försöka förstå dokumenten. Leo 

och Wickenberg menade också att det var svårt för rektorer och medarbetare att mötas i en 

dialog eftersom de inte utgick ifrån samma grundplattform. Detta upplevde även jag vid 

intervjuer och att de blundade för denna problematik. Rektorerna utgick ifrån att 

medarbetarna kunde skollagen och menade att det var självklart att medarbetarna 

kommunicerade elevärenden, efter som det ju står i skollagen. Medarbetarna i sin tur var 

osäkra på om rektorn visste vilka centrala innehåll de arbetade med, men att rektorn faktiskt 

var läskunnig och borde kunna sätta sig in i deras arbete. Även Ludvigsson (2009) 

problematiserar kring detta ämne och skriver att målen kan vara så otydliga att medarbetare 

och rektor enas om ett mål, men vägen dit uppfattar de på helt olika sätt. Det kan förklaras 

med rektorers och medarbetares olika begynnelse-plattform dvs. att rektorerna utgår från 

skollagen och medarbetarna från läroplanen. Insikten om att man startar på olika grunder är 

viktig att ha med i diskussionen kring hur man ska nå uppställda mål. För att få till en 

konstruktiv dialog måste det finnas en medvetenhet kring skillnader i medvetenhet hos den 

andre. 

 

 

Pedagogiskt ledarskap 

I denna organisation upplever jag att ett pedagogiskt ledarskap finns, utifrån det dokument 

som ledningsgruppen har författat. Rektorerna organiserar för att utveckling ska ske. De låter 

medarbetare gå på kurser och medarbetare får utrymme att samtala med varandra, men de 

kommunicerar inte detta med medarbetarna vilket bidrar till att medarbetarna inte vet vad som 

sker. Alvesson och Svenningsson (2007) belyser vikten av denna kommunikation. Hansson 

(2005) menar även han att man måste lämna över lärprocessen till medarbetarna. I ordvalet 

”lämna över” förutsätter jag att det är en uttalad handling. Kanske är LOK-avtalet en sådan 

handling från kommunen centralt. Det är otydligt om rektorerna har uttryckt detta till 

medarbetarna. I skollagen står att rektorn kan uppdra åt någon annan med kompetens att 

utföra ett pedagogiskt ledarskap. Men när man uppdrar måste man ju prata om det och kanske 

till och med skriva ett kontrakt eller avtal på något sätt. Är det glesbygdskulturen som bygger 

på lösa förbindelser som gör sig gällande här. Kanske borde uppdragsbeskrivningarna vara 
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tydligare för att uppdragen lättare ska gå att delegera till andra. Om det pedagogiska 

ledarskapet innefattas i orden att ”vara närvarande”, är dessa svåra att delegera. Alla rektorer 

säger att de har höga förväntningar på medarbetarnas utveckling, men ingen kommunicerar 

dessa på ett tydligt sätt, vilket bidrar till att medarbetarna inte vet vilka förväntningar som 

finns på dem. Hade detta uttalats explicit, hade kanske det pedagogiska ledarskapet varit 

tydligare. Då kanske de skulle kunna svara på frågan om hur deras rektor leder dem i deras 

utveckling.  

Rektorer och medarbetare vittnar båda om att rektorernas uppdrag är enormt 

omfattande. Medarbetarna ser rektorns tid som dyrbar och vill inte göra anspråk på den i 

onödan. Möller (2006) menar att ledarna måste gå in i konfliktsituationerna som subjekt. Med 

det menar hon att ledaren ska visa ärligt att de är människor som också kan göra fel och 

erkänna sina misstag. Detta ser medarbetarna i detta resultat och de uppskattar ärligheten hos 

rektorn. Men jag anser att denna subjektivitet har slagit över eftersom medarbetarna tar 

väldigt stort ansvar för rektorernas hälsa. Så stort ansvar att de inte vill störa eller belasta med 

saker som kanske enbart berör medarbetarna själva. När det gäller eleverna är kontakten 

mellan medarbetare och rektor omedelbar. När det gäller medarbetarnas eget väl eller 

utveckling kan de gå till rektorn, men gör det oftast inte. Detta bidrar i sin tur till att elevernas 

resultat påverkas då medarbetarna inte utvecklas i den takt de annars skulle kunna göra. Här 

vill jag koppla till Higgings (2011) som skriver att medarbetare går miste om utbildning, och 

utsätts för situationer som utbildningen skulle kunnat förhindra. Så om lärarna får den 

utbildning, eller utveckling, som de har rätt till, så kan många svåra situationer förebyggas. 

Vilket i sin tur skulle hjälpa eleverna i ett längre perspektiv.     

Resultatet visar att rektorn sitter med i några fall som samtalsledare men oftast inte, 

vilket gör att hon inte använder delaktigheten i samtalen för att dessa ska bli lärsituationer, 

som Wilhelmsson (1998) förespråkade. Rektorn träffar medarbetarna i de möten som är 

lagstadgade, som elevvårdskonferenser, men mycket kommunikation sker via mejl. Dessutom 

försöker rektorerna korridorvandra, vilket innebär att rektorerna finns tillgängliga i skolans 

lokaler, eller i uppehållsrum för att lärarna ska kunna nå dem och att de får lära känna 

eleverna. Rektorerna beskriver dessa möten som informativa och relationsskapande, men inte 

som lärtillfällen för medarbetarna. Det informella mötets betydelse skriver flera forskare om 

(se bl.a. Ärlestig 2007, Ludvigsson 2009 och Leo & Wickenberg 2013). De menar att det är 

där den största utvecklingen sker.  
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Pedagogiskt ledarskap i relation med omvärlden 

Det pedagogiska ledarskapet har funnits i rektorsuppdraget men varit mer av karaktären 

ledare för en pedagogisk verksamhet. Nu när ämnet även behandlas utanför 

skolorganisationen kommer andra betydelser in i begreppet. I privata sektorn har begreppet 

fått en betydelse av att vara en ledare som leder utvecklingsprocesser så att organisationer 

utvecklas för att matcha omgivningens förväntningar och behov. Här upplever jag inte att 

skolorganisationen har slipat dessa verktyg på samma sätt som ett vinstdrivande företag som 

utvecklar produkter. Om nu skolan ska tänka mer som en produktutvecklare som utvecklar 

morgondagens samhällsmedborgare så behöver en som arbetar i årskurs ett börja utbilda en 

individ som ska ingå i samhället på ett fungerade sätt om minst 12 år. Det kräver att 

skolorganisationen har den framförhållning som t.ex. Apple hade när de släppte iPhone innan 

3G-nätet var uppbyggt. Det förutsätter en enorm kreativitet hos medarbetare och en 

utvecklingsprocess som förekommer samhällets behov. En ständigt pågående utveckling som 

Wieck och Quinn (1999) förespråkar. Här kan vi se de reformer som skolan genomgår och 

som bidrar till en oregelbunden tillfällig förändring istället för den ständigt pågående. Dessa 

stora förändringar skapar enligt dessa en förändringsrädsla under perioder av 

”förändringsvila”. Här vill jag även lyfta Hansons (2005) tre lärandenivåer som bestod av 

vardagslärande, att lära mer i vardagen. Denna typ av lärande vittnar medarbetarna om när de 

lär i sin dagliga kontakt med eleverna och varandra. Nästa nivå är förnyelselärande och det 

förkommer vid de tillfällen externa föreläsare kommer och ifrågasätter invanda 

handlingsmönster hos medarbetarna. Men det lärande som jag efterfrågar i detta resonemang 

är det Hansson kallar lära sig lära, där man lär utan erfarenhet. Alltså mer spekulativt lärande 

kring saker som inte har skett, utan om en möjlig framtid. Detta sätt att lära kräver en 

organisation som är tillåtande, utmanande och som ligger i en ständig dialog med omvärlden. 

Istället lever mycket av de gamla traditionerna kvar och tar plats i elevernas vardag. Kanske 

som välfungerande konstanter som skapar trygghet för elever, men kanske främst för 

medarbetare och rektorer.  

I ett system där konstanterna ligger i traditioner och inte i relationer, tror jag att det 

finns en rädsla för att bryta traditionerna för att systemet behöver den tryggheten. I de fall där 

relationerna fungerar som noder, som stabiliserar systemet, kan variationen ligga i 

organisationen istället och detta skapar utveckling av organisationen. Den lärande 

organisationens former som ständigt utvecklas har fem grundpelare (Senge 1990). Dessa 

innehåller ett systemtänkande som innebär att man ser hela organisationen, men även att 
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medarbetaren känner sig delaktig i den stora utvecklingen och är medveten om konsekvenser 

som dess handlingar får. Detta kräver en ledare som tydligt delegerar och återkopplar 

ansvarsområden till sina medarbetare. Dessutom bör ledaren belysa vikten av relationer 

mellan medarbetare så pass tydligt att medarbetarna vågar visa svagheter och brister för att 

skapa utveckling. Så är ju inte fallet med denna organisation där lönesystemet mer liknar det 

normativa betygssystemet där konkurrens och isolering ger ett bättre lönepåslag. Just det som 

Gavaramadze (2008) drog som slutsats ur sin studie, att man ökar konkurrensen vilket i sin tur 

leder till större individuell kompetens men minskad organisationskompetens. Här behövs 

systemteorins perspektiv Öquist (2008) för att se hur organisationen egentligen påverkas av 

beslut som man tycker är bra, som individuell lönesättning. Men medarbetare vittnar om att 

de samtal som ligger som grund för lönesättningen inte alls fungerar som de var tänkta och 

därför har de liten tilltro till rektorernas kunskap om deras prestationer. 

Både Lima (2007) och Wilhelmson (2011) beskriver den gemensamma 

handlingsarenan som något som utvecklar relationen och samarbetet. Vilka gemensamma 

handlingsarenor har då medarbetare och rektorer där de tillsammans arbetar för att uppnå ett 

gemensamt mål? Elevvårdskonferenserna är ett sådant tillfälle, och kanske är det därför dessa 

känns så viktiga i både medarbetare och rektorers vardag. I det mötet står de enade, sida vid 

sida, i att försöka hitta en lösning från skolans sida som ska gagna elevens utveckling. Ingen 

har svaret eller hela bilden utan bådas bilder kompletteras för att lösningen ska träda fram. I 

andra mötesformer saknas den tredje parten vilket gör att det snarare blir ett möte mot 

varandra. Om rektorn leder innehar denne mer fakta i området som kan behandla 

värdegrundsfrågor eller skollagen. Eller så har medarbetarna själva möten som behandlar 

kursplaner. Här finns belägg för  att medarbetare och rektorer behöver finna fler gemensamma 

handlingsarenor där de gemensamt utför utveckling med hjälp av bådas perspektiv och också 

tydliggöra styrkan av de olika perspektiven för att nå framgång. Alltså inte låtsas att man är 

lika utan, som systemteorin förespråkar, visa på skillnader och nyanser för att utvecklas. 
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Slutdiskussion och slutsatser 

Här kommer jag att lyfta fram de slutsatser jag dragit ur mitt resultat i relation till 
tidigare forskning och teorier. Här diskuterar jag mer kortfattat och starkare knutet 
till mitt syfte och mina frågeställningar än i diskussionen.  
 

Mitt syfte med denna studie har varit att kartlägga rektorernas pedagogiska ledarskap och då 

framförallt med fokus på relationen mellan rektorer och medarbetare. Mina frågor har handlat 

om upplevelsen av det pedagogiska ledarskapet och interaktionen mellan rektor och 

medarbetare.  

Det pedagogiska ledarskapet kan tydliggöras på både organisationsnivå och 

individnivå. Medarbetarna upplever inte det pedagogiska ledarskap som rektorerna utför, 

därför att detta inte kommuniceras. Rektorerna upplever pedagogiskt ledarskap som något de 

knappt hinner med, och medarbetarna ser inte direkt vilka uppgifter som rektorerna har som 

pedagogiska ledare. Organisatoriskt kan det pedagogiska ledarskapet förtydligas och på 

individnivå kan förväntningar och återkoppling bli tydligare för att åstadkomma utveckling i 

organisationen. Pedagogiskt ledarskap finns men tydliggörs inte. En annan anledning till detta 

kan vara den subjektivitet som relationen bygger på. Om de hade haft en mer objektiv relation 

så hade de kunnat ställa högre krav på varandras uppdrag. 

Relationen mellan rektorer och medarbetare är god, men de möts inte på en gemensam 

handlingsarena där de kan samarbeta mot gemensamma mål. Medarbetarna och rektorerna 

visar varandra stor hänsyn och respekt. Detta resulterar i att de inte tar plats i varandras 

arbete. Relationen legitimerar snarare ett ledarskap genom en känslomässig tillhörighet, men 

inte ett pedagogiskt ledarskap som utmanar och utvecklar. Den skapar istället trygghet och 

stabilitet, som kan leda till utveckling på sikt. Men, eftersom rektorerna byter enheter behöver 

tryggheten läggas i övriga organisationen så att rektorerna kan stå som utvecklare i första 

hand och inte som stabilitet och trygghet.   
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Bilaga: 1 

Frågor till lärare 

Här tänker jag mig en grupp på tre till fem personer som tillsammans kan resonera 
och utveckla sina tankar och argument. Jag avslutar med att ge min mejladress om 
det är tankar och idéer som kommer upp efter vår träff så får de gärna höra av sig till 
mig, eftersom jag är väl medveten om att en fråga behöver få landa för att man ska 
kunna få ett rättvist svar. 
 

 

Beskriv ett tillfälle när er rektor utförde ett bra pedagogiskt ledarskap. 

 

Beskriv ett tillfälle när er rektor utförde ett dåligt pedagogiskt ledarskap.  

 

Förklara skillnaden. 

 

 

Beskriv er relation med rektorn 

 

I vilka situationer vill ni ha hjälp av er rektor och hur skulle denna agera för att ni skulle 

utvecklas i er profession?  

 

I vilka situationer vill ni inte ha någon inblandning av en rektor och helst bli lämnade i fred? 

 

Hur och när kommunicerar ni dessa behov? 

 

Vad innebär utveckling för er? 

 

Vilka förväntningar har ni på er rektor när det gäller er egen utveckling?  

 

När utvecklas ni, som medarbetare, bäst? Vad lär ni er av?  

 

Hur skulle rektorn kunna möta er i detta? 
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Frågor till rektorer 

Här tänker jag mig en miniGrid-intervju med fyra olika element som rektorn får 
jämföra och rangordna i 3-4 konstrukterfält. Vidare ökar vi intervjun till att behandla 
rektorns upplevelse av medarbetarnas och den enskilda skolorganisationens 
utveckling. Men min förhoppning är att introduktionen med Grid-intervjun bidrar till 
en praktiknära diskussion som hjälper rektorn att hålla sig inom kontexten skola och 
inte kontexten ledningsgrupp. 
 

1. Ange en höjdarupplevelse i jobbet under det senaste året där det pedagogiska 
ledarskapet var centralt. 

2. Ange en bottenupplevelse under senaste året där det pedagogiska ledarskapet kom i 
kläm eller försvårades. 

3. Ange en aktivitet i de dagliga sysslorna där du utför ett pedagogiskt ledarskap. 
4. Ange en aktivitet i de dagliga sysslorna där du inte kan bidra till ett pedagogiskt 

ledarskap. 
 

Ta tre av dessa och visa på likheter och skillnader mellan dem. Lägg dem sen i rangordning 

kring dessa skillnader (gör detta tre gånger med olika skillnader). 

 

 

Semistrukturerad	  intervju	  

Hur utvecklas din personal? I vilka situationer upplever du att de lär sig mest? Vad gör du för 

att underlätta detta lärande?   

 

I vilka situationer tror du att din personal behöver ha hjälp att utvecklas? Hur hjälper du dem 

då? 

 

När tror du att personalen vill ha ett delegerat ansvar utan din inblandning? 

 

Vilka förväntningar har du på din personal när det gäller utveckling? Hur kommunicerar du 

detta med dem? 

 

 


