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Abstract 

This thesis investigates what effects a number of Swedish school principals experience during 

the first year of the National School Leadarship Training Programme, focusing on how the 

educational leadership is affected by the education. The term principal refers to the person at 

a school/pre-school designated to lead the organization and enabling the teachers/pre-school 

teachers and staff to do their work, i.e. to make the students reach the educational goals. The 

term experienced effects refers to the sense of change in experiences and knowledge that the 

principals gain from the education. The thesis does not take into account the actual effects of 

the education at the principal’s organizations or if it leads to improved school results. 

This thesis is based on the analysis of reflective letters written by participants who started the 

programme at two different universities during the spring of 2014. This is done by applying a 

hermeneutic and narrative approach. The narrative approach means that, by analyzing the 

principals’ letters, try to capture the meaning that they attribute to their experiences from the 

education. These letters are based in the context of each principal which has been created 

through their interaction with the surrounding environment in the daily work. The narrative 

approach increases the understanding for the principals’ subjective experience of the 

education. By using two different perspectives: educational leadership and adult education, 

the material has been analyzed by using a raster in the shape of a leadership model based on 

the assumption that leadership can be understood as something that is taking relational form at 

the point of intersection between Leader, Follower and Situation. This analysis shows that the 

first year of the education primarily provides the principals with increased general knowledge 

which they apply in practice in their respective organizations and that this increased 

knowledge makes the principals feel stronger in their role as leaders. During the first year of 

the programme this general knowledge primarily relates to legal aspects of leadership.  

It is evident that the principals experience that they have developed as educational leaders 

during the first year of the National School Leadership Training Programme. This thesis 

indicates that the main effect of the program is not to increase the principals’ knowledge in 

specific areas, but to develop the educational leadership and thus create more confident and 

better principals. 

Key words:  educational leadership, principal, National School Leadership Training 
Programme, education, reflection, text analysis, leadership model 
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Sammanfattning 

I denna masteruppsats studeras ett antal rektorers uppleveda effekter av utbildningen vid 

Rektorsprogrammet efter år1. Fokus ligger på hur det pedagogiska ledarskapet påverkas när 

rektor går utbildningen. Med rektor avses i denna uppsats den person på skolan/förskolan som 

är chef för lärarna/förskolelärarna och övrig personal, och som har uppdraget att leda 

verksamheten så att lärarna kan genomföra sitt uppdrag, d.v.s. att utifrån skolans mål 

säkerställa att eleverna når målen. Detta kan alltså även vara en biträdande rektor, en 

förskolechef eller en biträdande förskolechef. Med upplevda effekter avses den upplevelse av 

förändring vad gäller erfarenheter, kunskaper och lärdomar som rektorerna tar med sig från 

utbildningen. Studien undersöker inte de faktiska effekter som rektors utbildning leder till ute 

på skolorna eller om den leder till förbättrade resultat.  

Denna uppsats baseras på textanalys av reflekterande brev som skrivits av deltagare som 

påbörjade Rektorsprogrammet vid två lärosäten våren 2014. Detta görs genom ett 

hermeneutiskt förhållningssätt med en narrativ ansats. Den narrativa ansatsen innebär att, 

genom rektorernas brev, försöka fånga den betydelse rektorerna tillskriver sina erfarenheter 

från utbildningen. Dessa brev är förankrade i rektorernas kontext som skapats genom deras 

interaktion med sin omgivning i vardagen. Den narrativa ansatsen ökar förståelsen för 

rektorernas subjektiva upplevelse av utbildningen. Med hjälp av två perspektiv: pedagogiskt 

ledarskap och vuxnas lärande har empirin sedan analyserats med hjälp av ett raster i form av 

en ledarskapsmodell som bygger på en teoretisk modell där ledarskap förstås som något som 

tar gestalt relationellt i skärningspunkten där Ledare, Följare och Situation möts. Denna 

analys av breven visar att det första året av rektorsutbildningen primärt ger rektorerna allmänt 

ökad kunskap som de tillämpar i sina skolor och använder/sprider i verksamheten och att detta 

gör att rektorerna känner sig säkrare i rollen som ledare. Under det första året på 

Rektorsprogrammet handlar detta primärt om juridiska aspekter av ledarskapet. 

Det är tydligt att rektorerna upplever att de har stärkts i rollen som pedagogiska ledare under 

år 1 vid Rektorsprogrammet. Resultatet av denna studie visar att det inte primärt handlar om 

att via utbildningen ge rektorerna ökade ämneskunskaper utan snarare om att utveckla det 

pedagogiska ledarskapet och därmed skapa säkrare och bättre rektorer. 

Nyckelord:  pedagogiskt ledarskap, rektor, rektorsprogrammet, utbildning, reflektion, 
textanalys, ledarskapsmodell 
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1. Inledning 

De senaste åren har en hel del kritik riktats mot den svenska skolan och mycket av denna 

uppmärksamhet är ett resultat av de brister som förts fram i den så omtalade PISA-

undersökningen från 2012 samt i en OECD-rapport och en statlig utredning från 2015 (SOU 

2015:22) som pekar på förbättringsområden för den svenska skolan. I detta samanhang är det 

inte förvånande att fokus hamnar på skolledarens roll och att diskussionen om hur denna 

behöver förbättras tar fart. Skolledarens roll anses vara så viktig i det svenska skolsystemet att 

den statliga rektorsutbildningen (Rektorsprogrammet) har gjorts obligatorisk för alla rektorer. 

Dessutom har även biträdande rektorer, förskolechefer och biträdande förskolechefer rätt att 

gå utbildningen. Rektorsprogrammet bidrar alltså till professionaliseringen av svenska 

rektorer och är en viktig del av utbildningsväsendet (Ekholm, 2015:66).  

Att vara rektor i Sverige idag innebär att vara utsatt för ett korstryck eftersom det pedagogiska 

ledarskapet påverkas av både skolans huvudman och statens politik. Även föräldrar, lärare 

och elever påverkar förutsättningarna för rektors pedagogiska ledarskap. Rektor är ytterst 

ansvarig för elevernas resultat och skolans ekonomi vilket är ett komplext uppdrag som 

kräver samarbete mellan samtliga intressenter. Sedan kommunaliseringen av den svenska 

skolan har ett ökat fokus riktats mot rektorsrollen och styrningen av skolan. De statliga 

styrningsambitionerna syns bland annat genom det faktum att alla nya rektorer måste 

genomgå den statliga rektorsutbildningen. Eftersom den statliga rektorsutbildningen är 

obligatorisk för samtliga rektorer är det intressant att studera vilka upplevda effekter 

utbildningen ger rektorerna.  

Rektor har både skyldigheter och rättigheter att leda sin organisation och enligt skollagen 

gäller att: ”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” (Skollagen 2 kap 9 §). Vidare står det 

att rektor ansvarar och beslutar om sin enhets resurser och inre organisation vad gäller 

exempelvis att fördela resurser mellan olika enheter och efter elevernas behov (Skollagen 2 

kap 10§). ”Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att 

elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden” (Lgr 11, 2011:7). För att detta ska ske 

krävs professionella lärare som styrs av en tydlig pedagogisk ledare och enligt Lgr 11 är 

rektor ”pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal” (Lgr 11, 2011:18). 

Pedagogiskt ledarskap syftar i allmänhet både till aktiviteten att leda en organisation vars 
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huvudsakliga syfte är lärande och utbildning, och att praktisera ett ledarskap som bidrar till 

lärande och utbildning för såväl elever, enskilda medarbetare som för organisationen som 

helhet. Rektorn är pedagogisk ledare för en skola och i rektorsrollen ingår alltså att skapa 

förutsättningar för, och aktivt leda, lärande och undervisning på skolan samt att motivera 

lärare att utvecklas i sin yrkesutövning i relation till de nationella målen (Ärlestig, 2008a:25-

26; 2008b:191). 

Enligt Skolinspektionens rapport 2012:1 brister det pedagogiska ledarskapet hos många 

rektorer och hälften av rektorerna behöver enligt rapporten förbättra sitt pedagogiska 

ledarskap som, tillsammans med lärarnas arbetsinsats, är en avgörande faktor för att eleverna 

ska nå målen (Skolinspektionens rapport, 2012:38). Slutsatsen att rektorers pedagogiska 

ledarskap behöver stärkas återkommer i Olof Johanssons statliga utredning från 2015, och 

OECD:s rapport från 2015 lyfter fram problematiken kring att svenska rektorer inte prioriterar 

det pedagogiska ledarskapet tillräckligt högt (Johansson, 2015:11; OECD, 2015:45). Att gå 

Rektorsprogrammet innebär en möjlighet för den enskilde rektorn att stärkas i sitt 

pedagogiska ledarskap och utbildningen syftar bland annat till att ge rektor nya kunskaper, 

skapa nätverk och sätter igång utvecklingsprocesser. Rektor ska under utbildningens gång få 

teoretiska kunskaper som varvas med praktiskt arbete i syfte att rektor ska tillämpa sin 

nyvunna kunskap i sin organisation på en gång (Skolverkets hemsida, 2015). 

Innan jag påbörjade arbetet med denna masteruppsats byggde min förförståelse av rektors roll 

och uppdrag i huvudsak på de erfarenheter jag fått genom att arbeta som lärare i 15 år. Under 

denna period har jag haft ett antal olika rektorer som beskrivit och hanterat rektorsuppdraget 

på olika sätt och som genom sitt pedagogiska ledarskap, eller genom bristen därav, påverkat 

min upplevelse av detta. Rektorsuppdraget är mångfacetterat och mina erfarenheter säger mig 

att det inte är lätt för rektorer att finna rätt balans mellan förväntningarna från föräldrar, elever, 

medarbetare och huvudman.  Flera av de rektorer jag har haft genom åren genomgick den 

statliga rektorsutbildningen under min tid på skolan och jag har på nära håll sett hur 

utbildningen har påverkat deras pedagogiska ledarskap både positivt och negativt. Som 

medarbetare var det ofta lättare att se de negativa effekterna, som exempelvis att rektorerna 

var frånvarande från arbetsplatsen för att delta i utbildningen och att de var stressade p.g.a. 

tidsbrist, än att se direkta, positiva effekter av Rektorsprogrammet. En positiv effekt som jag 

har upplevt är att rektorerna fick bättre självförtroende som ledare efter påbörjad utbildning. 

Som lärare har jag dock aldrig upplevt hur det är att ha en ’färdigutbildad’ rektor som 

pedagogisk ledare eftersom Rektorsprogrammet är ett treårigt program och de rektorer jag har 
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haft som chefer har bytt jobb innan avslutad utbildning. Jag fick alltså inte se hela rektors 

utvecklingsprocess som ledare under Rektorsprogrammet. Detta har gjort mig nyfiken på 

vilka effekter den statliga rektorsutbildningen egentligen har på svenska rektorer.  

I denna masteruppsats inom pedagogiskt ledarskap undersöks rektorers upplevda effekter av 

det första året på Rektorsprogrammet. Uppsatsen undersöker en del av det som händer med 

rektorerna när de stöps i den statliga rektorsutbildningen och särskilt vilken betydelse 

Rektorsprogrammet har för det pedagogiska ledarskapet. Studien tangerar ett 

forskningsprojekt1 som följer skolledare som påbörjade rektorsprogrammet vid två lärosäten 

under våren 2014 under hela Rektorsprogrammet. Denna studie är ett självständigt projekt i 

anslutning till det större projektet och bygger på egeninsamlad och bearbetad empiri i form av 

reflekterande brev skrivna av några av de rektorer som studeras i det större projektet. För att 

denna studie ska kunna länkas till det större forskningsprojektet har jag valt att studera samma 

lärosäten. 

2. Bakgrund 

I följande avsnitt ges en kortfattad beskrivning av Rektorsprogrammets historik. Även de 

övergripande målen för hela programmet presenteras samt de delmål som rektor förväntas nå 

efter år ett vid programmet.  

Rollen pedagogisk ledare introducerades redan 1946, och har förekommit i skolans 

styrdokument sedan dess. Trots detta saknas det en exakt definition av vad pedagogiskt 

ledarskap är. Skolinspektionen har valt en definition av begreppet pedagogisk ledare som är 

relaterad till ”rektor som ledare av den pedagogiska verksamheten” och skriver följande: 

Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter 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. Det betyder att rektor måste ha 

kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i undervisning, leda och styra 

lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna för samband mellan insats och resultat 

(Skolinspektionen, 2012:6, 14). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Forskningsprojektet genomförs av Pia Skott - universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, 
didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet och Monika Törnsén - fil.dr. i pedagogik och 
universitetslektor vid Centrum för skolledarutveckling vid Umeå Universitet. Målet med deras studie är att 
undersöka effekterna av det statliga rektorsprogrammet efter tre år.  
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Före mitten av 1970-talet fanns det ingen systematisk skolledarutbildning i Sverige, utan 

rektors utbildning bestod av olika skoladministrativa kurser. Skolledarutbildningarna togs upp 

i en statlig utredning som blev klar 1974 och vars utgångspunkt var vilken roll en skolledare 

bör ha samt att en utbildning borde införas för landets skolledare. 1976 stod det klart, genom 

riksdagsbeslut, att alla skolledare i Sverige skulle genomgå utbildning (Ekholm, 2015:7-9, 

23). Internationellt har den svenska rektorsutbildningen väckt uppseende eftersom den 

utbildning som formades på 70-talet riktade sig mot redan anställda rektorer samt att den var 

en nationell obligatorisk utbildning. Endast öststaterna i Europa samt Frankrike har haft 

liknande utbildningssatsningar. Utbildningen utmärkte sig även i en internationell jämförelse 

eftersom det ingick samhällsinriktad praktik både i rektors egen verksamhet men även i 

verksamhet utanför skolan. Rektorsutbildningen utvecklades sedermera till en tydligt process- 

och erfarenhetsbaserad utbildning vilket skilde sig från den gängse modellen för denna typ av 

utbildning som var betydligt mer traditionellt akademisk. Under årens lopp har det skett en 

viss förskjutning mot den traditionella förmedlingspedagogiska formen men den 

grundläggande pedagogiska idén kvarstår fortfarande. Förutsättningar för svenskt 

skolledarskap förändras hela tiden i takt med att samhället förändras vilket gör det nödvändigt 

att kontinuerligt utvärdera och uppdatera formerna för rektorsutbildningen (Myndigheten för 

skolutveckling, 2006:2). 

Rektorsprogrammet, som det ser ut idag, växte fram under åren 2004-2009 och är en 

vidareutveckling av tidigare utbildningar som till stor del var erfarenhets- och 

processinriktade. Det började med att regering ansåg att en nyanställd rektor skulle kunna 

börja läsa vid Rektorsprogrammet med start redan vid anställningens början, vilket inte var 

möjligt vid tidigare program. År 2004 fick Myndigheten för skolutveckling i uppdrag 

att ”utveckla innehåll och form för den statliga rektorsutbildningen så att den skulle få ännu 

större effekt” (Ekholm, 2015:54, 57). År 2006 fick Myndigheten för skolutveckling i uppdrag 

att se över innehållet i utbildningen så att den:  

• bättre kan stärka rektorernas ansvar för övergripande mål, 

• ge rektorerna en fördjupad kunskap om skolans uppdrag, 

• stärka rektorerna i deras roll som chefer så att de härigenom blir bättre på att leda och 

utveckla verksamheten. 

(Myndigheten för skolutveckling, 2006:2) 

Vidare skulle utbildningen också ta hänsyn till  

• att motverka och förhindra kränkande behandling 
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• bedömning och betygsättning 

• att driva jämställdhetsarbetet i skolan. 

(Myndigheten för skolutveckling, 2006:2 
 

I det förslag som Myndigheten för skolutveckling presenterade för regeringen i mars 2006 

framgick att Rektorsprogrammets struktur föreslogs få ”fyra grundläggande funktioner 

uppdelade i fem steg”: I steg 1 erbjöds kommuner, som hade svårt med rekryteringsprocessen 

av skolledare, stödinsatser från myndigheten själv. I steg 2 och 3, som riktade sig till 

nytillträdda rektorer, ingick en obligatorisk utbildning under ett år med fokus på rektors 

myndighetsroll vilket efter examinering skulle fram till certifiering. Efter certifieringen 

föreslogs en tvåårig utbildning med inriktning mot skolledning och skolutveckling. Steg 4 

syftade till att ”stödja skolutveckling inom nationellt och kommunalt prioriterad 

utvecklingsområden genom att erbjuda samverkan, kompetensutveckling, forskningskontakter 

och andra utvecklingsinsatser”. I steg 5 erbjöds rektorer som genomgått steg 2 och 3 att ”delta 

i en fördjupad akademisk utbildning som leder fram till mastersnivå” (Myndigheten för 

skolutveckling, 2006:1). 

Våren 2006 gick förslaget om den nya rektorsutbildningen ut på remiss och den väckte starka 

känslor från bland annat högskolorna och universiteten, vars roll i den nya utbildningen skulle 

bli begränsad. I valet det året skiftades regering och Jan Björklund, som tillträde som ny 

utbildningsminister, tillsatte i april 2007 en grupp inom utbildningsdepartementet vars uppgift 

var att ta fram ett förslag om rektorsutbildningens framtida utformning. Samtidigt 

strukturerade staten sina myndigheter inom skolområdet och beslut togs om att Myndigheten 

för skolutveckling skulle läggas ner och fr.o.m. 2008 fick Skolverket ansvaret för 

utbildningen av skolledare. Ett nytt förlag lades fram från departementsgruppen om hur 

skolledarutbildningen i Sverige ska bedrivas och förslaget baserades på det förslag som 

Myndigheten för skolutveckling tagit fram (Ekholm, 2015: 58-60).  

Den statliga rektorsutbildningen av idag kan ses som en länk mellan de nationella målen och 

den lokala implementeringen. Rektorer genomgår programmet i syfte att säkerställa att de 

känner till de nationella ideologiska, juridiska, pedagogiska och praktiska förväntningar som 

ställs på dem. Rektorernas förväntas utöva ledarskap gentemot sin personal och sin skola 

baserat på nationella och kommunala förutsättningar och krav. Rektorn påverkas av 

förutsättningar som är kopplade till den lokala skolan samtidigt som hen är ansvarig för att 

skapa förutsättningar för elevernas lärande (Törnsén, 2009:19).  
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En rektorsutbildning baserad på vetenskaplig grund är central för att säkerställa att rektorerna 

anammar ett vetenskapligt förhållningssätt till undervisning och lärande, och för att de ska 

förstå betydelsen av sitt pedagogiska ledarskap när det gäller att stödja och inspirera lärarna. 

Det är även viktigt att rektorerna efter utbildningen kan omsätta sina teoretiska kunskaper i 

praktiken. Hörnqvist menar att detta görs bäst genom ett nära samarbete med forskare för att 

bygga upp en erfarenhetsbaserad kunskap som kan ligga till grund för att utveckla skolan som 

organisation, undervisningen och elevernas lärarande. En viktig aspekt för att en skola ska 

lyckas med detta är att rektor är medveten om sitt eget ledarskaps betydelse för att generera 

mål och arbeta fram visioner som stödjer lärarna och lärandet. Hörnqvists studie visar att 

huvudmännen uttrycker behov av att rektor har utbildning inom juridik och ledarskap 

(Hörnqvist, 2014:193, 208–209). Detta stämmer väl överens med rektorsprogrammets 

innehåll. 

Rektorsutbildningen finns från och med hösten 2015 vid universiteten i Uppsala, Umeå, 

Stockholms, Karlstad, Göteborgs och vid Mittuniversitet (Ekholm, 2015:61). Första året läser 

rektorerna skoljuridik och myndighetsutövning, år två mål- och resultatstyrning och år tre 

skolledarskap. Varje tredjedel ger 10 högskolepoäng med ett certifierande av utbildningen till 

deltagare som genomgått de tre delarna (Ekholm, 2015: 58-60). För att rektorerna ska kunna 

genomföra utbildningen krävs att de avsätter omkring 20% av sin arbetstid till studierna. 

Utbildningen syftar till att ge rektorerna goda kunskaper om rektors ansvar enligt skollagen 

samt läroplanerna så att de kan realisera det nationella uppdraget. Efter att rektorerna 

genomgått utbildningen förväntas de inneha sådana ”kunskaper och kompetenser som krävs 

för att kunna sätta den egna verksamhetens resultat till de nationella och lokala målen” samt 

att de ska äga förmågan att ”kritiskt granska sin egen praktik och utifrån en analys av denna 

formulera strategier för utvecklings- och förändringsarbete” (Rektorsprogrammets 

måldokument, 2014:1, 3-4). Från och med mars 2010 är det obligatoriskt för nyanställda 

rektorer att gå rektorsutbildningen (2 kap. 12§ Skollagen). 

De övergripande målen för rektorsutbildningen är att deltagarna får sådana kunskaper att de 

kan: 

• Ansvara för att elever och barn får en likvärdig och rättssäker utbildning, 

• skapa förutsättningar för måluppfyllelse på såväl individ- som verksamhetsnivå, och 

• ansvara för att verksamheten som helhet utvecklas.  

(Rektorsprogrammets måldokument, 2014:1) 
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Vidare ska deltagarna efter det första året på Rektorsprogrammet uppnå följande mål inom 

kunskapsområde Skoljuridik och myndighetsutövning: 

• visa god kunskap om skolans och förskolans styrsystem och dess utformning, skolväsendets 

utformning och dess grundläggande värderingar samt rektorns/förskolechefens 

myndighetsuppdrag enligt gällande författningar,  

• visa god kunskap om rättssystemets uppbyggnad, rättskällor och juridisk metod samt god 

förmåga att använda rättskällor för att lösa juridiska problem inom verksamheten, 

• visa god kunskap om de stats- och förvaltningsrättsliga principer som har betydelse för 

verksamheten, 

• visa god förmåga att granska och bedöma hur väl den egna verksamheten uppfyller vad som 

stadgas i skolförfattningarna, 

• visa god förmåga att förmedla, förankra och tillämpa kunskaper om de författningar som rör alla 

barns och elevers rättigheter och rektorns/förskolechefens skyldigheter att tillförsäkra dem dessa. 

Elever i behov av särskilt stöd och barn och elever med funktionsnedsättning ska särskilt 

uppmärksammas, 

• visa god förmåga att göra avvägningar och bedömningar i arbetet, med hänsyn tagen till elevens 

rättssäkerhet och till de vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter som är relevanta i det 

enskilda fallet och 

• visa kunskap om relevanta författningar för verksamheten, utöver skolförfattningarna, samt de 

internationella överenskommelser som har betydelse för verksamheten.  

(Rektorsprogrammets måldokument, 2014:5) 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att, utifrån perspektiven pedagogiskt ledarskap och vuxnas 

lärande, undersöka rektors upplevda effekter av utbildningen vid Rektorsprogrammet efter 

år	  1.  

Med upplevda effekter menar jag den upplevelse av förändring vad gäller erfarenheter, 

kunskaper och lärdomar som rektorerna tar med sig från utbildningen. Erfarenheter 

införskaffas genom direkta upplevelser, kunskaper fås exempelvis genom begrepp och teorier, 

och lärdomar uppstår när rektorerna tillämpar teoretiska kunskaper i praktiken. När rektor går 

utbildning händer det förhoppningsvis något med rektor som tar sig uttryck i organisationen 

gentemot lärare, föräldrar, elever och skolchefer. I denna studie undersöks inte de faktiska 

effekter som rektors utbildning leder till ute på skolorna eller om den leder till förbättrade 

resultat.  

Med rektor avses i denna uppsats den person på skolan/förskolan som är chef för 

lärarna/förskolelärarna och övrig personal, och som har uppdraget att leda verksamheten så att 

lärarna kan genomföra sitt uppdrag, d.v.s. att utifrån skolans mål säkerställa att eleverna når 

målen. Detta kan alltså även vara en biträdande rektor, en förskolechef eller en biträdande 

förskolechef. Det är dessa positioner som medför att de kvalificeras för deltagande i den 

statliga rektorsutbildningen.  

Frågeställningar 

• Vad anser rektorerna att de lärt sig efter år 1 på Rektorsprogrammet?  

• Hur kommer detta till uttryck i rektorernas beskrivningar av vad de tar med sig 

från utbildningen och in i sina praktiker?  

• Hur upplever rektorerna att utbildningen under år 1 har påverkat deras arbete, 

ledarskap och den verksamhet de leder?  
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4. Litteraturöversikt  

Denna studie rör sig i ett område som knyter an till ett antal forskningsområden utöver 

pedagogiskt ledarskap. Tidigare forskning med bäring på studien finns inom stora delar av det 

samhällsvetenskapliga forskningsfältet och det är inte möjligt att ge en heltäckande bild av 

detta underlag inom ramen för en masteruppsats. I det följande beskrivs därför hur denna 

studie relaterar till ett urval av litteratur och tidigare forskning med särskilt fokus på forskning 

kring pedagogiskt ledarskap, rektors roll och uppdrag samt rektors utbildning och styrning av 

den svenska skolan. Eftersom det tydligt framgår av Rektorprogrammets måldokument att 

deltagarna, förutom att få ökade ämneskunskaper, ska utvecklas i rollen som ledare och få 

ökad förståelse för styrningen av skolan har jag valt att fokusera på litteratur och tidigare 

forskning i linje med detta. Dessutom ges några exempel från internationell forskning om 

rektors roll och uppdrag som har kopplingar till denna uppsats. I kapitel 5 lyfts ytterligare 

forskning fram i samband med att de teoretiska utgångspunkterna för denna studie presenteras. 

I kapitel 6 ingår en kortare litteraturöversikt som behandlar hermeneutik och texttolkning. 

4.1 Rektors roll, uppdrag och pedagogiska ledarskap 

Den statliga rektorsutbildningen är ett sätt för svenska rektorer att stärkas i rollen som 

pedagogiska ledare. I denna studie vill jag undersöka hur rektorerna upplever att det första 

året på Rektorsprogrammet har påverkat dem i rollen som pedagogiska ledare och hur detta i 

sin tur påverkar den verksamhet de leder. De olika aspekterna av ledarskapet som används i 

analysen av empirin i denna studie diskuteras vidare i avsnitt 5.1. 

Rektorsprogrammet är idag obligatoriskt för nyanställda rektorer och det är rimligt att anta att 

utbildningen formar rektorernas ledarskap och påverkar hur de ser på sitt uppdrag som 

pedagogiska ledare. För att kunna utvärdera det insamlade materialet samt förstå det som 

rektorerna beskriver som upplevda effekter av utbildningen ges i detta avsnitt en översikt av 

hur rektors roll och uppdrag som pedagogiska ledare behandlats i tidigare forskning.  

Rektorer har funnits i svenska skolor sedan 1200-talet och infördes i folkskolan i mitten av 

1900-talet (Ekholm, 2015:5). Rektorsrollen är alltså inte en ny företeelse och rektors uppdrag 

har utvecklats över tid. I samband med 1990-talets decentralisering av den svenska skolan 

uppstod ett behov av att definiera rektors roll och ansvar eftersom det inte reglerades i 

lagtexten förrän i 1991 års skollag. I en proposition från 1990/91 föreslogs att ”det skall 

finnas rektorer som ska leda utbildning på skolor och rektors ansvarsområde inte får göras 
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större än att rektor kan hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan” (Proposition 

1990/91:18 s.34). Under åren sedan decentraliseringen har rektors arbetsuppgifter och 

uppdrag tveklöst förändrats vilket bland annat framgår av Olof Johanssons forskningsöversikt 

som publicerades år 2011 där det bl.a. står att läsa att ”rektor ska leda skolans utveckling, den 

pedagogiska verksamheten, men även vara chef över den administrativa och ekonomiska 

basen i skolan” (Johansson, 2011:19). Forskningen kring rektors uppdrag visar bl.a. att 

rektorer bör fokusera på att skapa förutsättningar för lärarna att undervisa och utvecklas inom 

professionen tillsammans med kollegor. Detta eftersom det är rektor som är övergripande 

ansvarig för skolans resultat samtidigt som det är lärarna som är den viktigaste 

framgångsfaktorn för en skola eftersom lärarnas kompetens och förmåga att undervisa och 

bedöma varje elev bidrar till att eleverna når målen (Johansson, 2015:34). Svenska rektorer 

har alltså ett komplicerat och mångfacetterat uppdrag och det är inte ovanligt att de upplever 

en visst mått av osäkerhet när de ska fatta beslut. Det utökade ansvarskravet som ställs på 

dem medför att det finns en osäkerhet gällande vad de får och inte får göra i vissa situationer. 

Leo har beskrivit denna situation och menar att rektorer behöver få stöd i skolledarskap för att 

stärka de professionella normerna och därmed få stöd i sitt beslutsfattande (Leo, 2014:145). 

Leo har bl.a. studerat en grupp bestående av 30 rektorer under pågående rektorsutbildning och 

pekar på att skolor når uppsatta mål bättre om verksamheten bedrivs enligt en gemensam 

vision och om rektor lyckas skapa motivation hos personalen t.ex. genom olika typer av 

riktade satsningar både på individ- och gruppnivå. Rektorerna i Leos undersökning lyfte fram 

vikten av att träffas i nätverk för att diskutera och utbyta erfarenheter med andra rektorer t.ex. 

kring hur vissa situationer kan hanteras (Leo, 2014: 148-149, 155-157).  

Även Jorunn Møller beskriver att rollen som skolledare innehåller en viss osäkerhet och 

ambivalens och menar att detta beror på att rektorerna befinner sig i en korseld av 

förväntningar. Møllers studie visar att skolchefer, lärare, föräldrar och elever ofta har helt 

olika förväntningar på rektor som ledare.  Eleverna vill att rektor ska vara en synlig ledare 

som är bra på att prata med dem så att de kan framföra sina åsikter. Föräldragruppen har bl.a. 

förväntningar om att rektor ska arbeta med arbetsmiljön på skolan och säkerställa att varje 

enskild individs behov tillgodoses. Lärarna anser att rektor, som ledare, ska arbeta för 

trygghet på arbetsplatsen samt visa respekt för lärarna som profession. Skolcheferna anser att 

det är särskilt viktigt att rektor håller budget och är lojal mot huvudmannen (Møller, 2006: 

219-220). Møller diskuterar i sin forskning ”hur skolledare skapar sina ledaridentiteter” och 

menar att rektorsidentiteten är något som rektor använder för att ”rättfärdiga, motivera och 
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skapa mening i sina relationer till andra” (Møller, 2006: 29,74). Detta tema tas även upp av 

den amerikanska forskaren Marjorie Goodwin som menar att en persons identitet formas i ett 

sammanhang med speciella drag och funktioner. Detta sker bl.a. genom samtal där egna 

normer och uppfattningar om moralen som styr agerandet i den aktuella kontexten aktivt 

skapas (Goodwin, 2007: 353-354). Även om Goodwins forskning gjorts i en amerikansk 

kontext kan detta anses gälla även för nordiska förhållanden. 

Förväntningarna på en pedagogisk ledare kan sammanfattas som att ta ansvar för det 

övergripande utbildningsarbetet och att initiera och leda utveckling av skolan. Pedagogiskt 

ledarskap ses i allmänhet inte som en specifik uppgift utan snarare som en ledarskaps- och 

utvecklingsprocess som inkluderar i stort sett allt som en rektor gör. Lima diskuterar att 

ledarskapsarbetet är pedagogiserat, vilket innebär att ledaren ska försöka få med sig 

medarbetarna att arbeta i den linje som organisationen ser som nödvändig för utvecklingen av 

organisationen. Han menar också att pedagogiserande innebär ”att ledaren tar sig an 

personalens utvecklingspotential” (Lima, 2007: 140-141). Törnsén bygger vidare på detta 

resonemang och lyfter fram två definitioner av pedagogiskt ledarskap där den första handlar 

om att skapa förutsättningar för undervisning och lärande och den andra handlar om att leda 

undervisning och lärande (Törnsén, 2009:22-23).  

Det pedagogiska ledarskapet kan också beskrivas med hjälp av en modell som innehåller 

parametrarna målstyrning (mål och visioner, förväntningar, inre organisation), processtyrning 

(observationer, feedback, diskussion) samt resultatstyrning (resultatanalys, undersöka orsaker, 

förbättringsarbete). De tre delarna samverkar och det går inte att säga vilken del som är 

viktigast eller var processen startar. Det är den pedagogiska ledarens ansvar att starta och 

driva processen (Törnsén & Ärlestig, 2014: 28-29). Även om ledarskap utövas av flera i 

organisationen kvarstår det faktum att det är rektor som individ som har uttalade uppgifter, 

befogenheter och makt och att det är rektor som chef för skolan som ansvarar för 

målformulering, processer och resultat på den lokala skolan (Törnsén, 2009:19).  

Den pedagogiska ledaren ska även kunna definiera uppdraget, hantera läroplanen och 

undervisning samt främja skolklimatet. Ärlestig menar att man i framgångsrika skolor har en 

kärna av tillämpningar av ledarskapet som hjälper till att visa vägen, utveckla människor samt 

omkonstruera organisationen och utveckla undervisningen. Vidare måste pedagogiskt 

ledarskap inkludera både inställning till, och dialog om, skolan. För att kunna göra detta är 

den pedagogiska ledaren starkt beroende av kommunikationsprocesser som bland annat 



	   17 

innebär gränssättningar och dialog om skolans skyldigheter. För att en skola ska utvecklas 

framgångsrikt behövs strukturer som främjar bl.a. tvåvägskommunikation, samarbete, 

öppenhet och innovation. Motsatsen är en toppstyrd organisation med en struktur där 

envägskommunikation, misstro och kontroll är vanligt förekommande. Ärlestig drar i sin 

studie slutsatsen att rektorer i framgångsrika skolor oftare pratar om undervisning, lärande 

och resultat, och genomför fler klassrumsbesök än rektorer på mindre framgångsrika skolor, 

samt att den organisatoriska kommunikationen i skolan bör ses som en multidisciplinär 

process som innehåller mer än rektorns individuella förmåga att förmedla information och 

arbetsbeskrivningar (Ärlestig, 2008b: 191-192, 201).  

Törnsén diskuterar att rektor har höga krav på sig eftersom svenska samhället är inne i en tid 

då goda resultat från skolan är i fokus. För att nå upp till de nationella kraven måste rektor 

förstå de krav och förväntningar som ställs på rektor från nationell nivå och sedan sprida detta 

ut i organisationen vidare till lärare för att få en ökad måluppfyllelse för eleverna. För att 

rektor ska lyckas med detta krävs ett gott samarbete mellan kommunala skolpolitiker och 

skolchefer, mellan skolchef och rektor samt mellan rektor och lärare på skolan. 

Förverkligandet av de nationella och kommunala målen och skyldigheter beror på hur de 

externa förutsättningarna tolkas och genomförs av aktörerna och hur det tar sig uttryck i deras 

pedagogiska processer. Förståelse, kunskap och vilja påverkar genomförandeprocessen och 

det gäller för rektor som ledare att vara medveten om detta (Törnsén, 2009:22, 65). 

Det pedagogiska ledarskap har även en etisk aspekt som betonas av forskare som t.ex. 

Ahlström. Dessa refererar ofta till Robert Starratt, professor vid Boston College och forskare 

kring etik och utbildning, som lyfter fram tre dygder som bör finnas i det etiska ledarskapet: 

närvaro, ansvar och autencitet. Starratt menar att rektor ska närvara och kritiskt granska, ge 

återkoppling samt vara tillåtande. Vidare har rektor ett ansvar, både i skolledarrollen och som 

privatperson, att arbeta proaktivt för att undvika obehagliga situationer. Till sist ska även 

rektor ha en autencitet och med detta avses att ”vara ovillkorligt dialogisk och relationell med 

sitt sanna jag som utgångspunkt” (Ahlström, 2014:181). Utöver dessa tre dygder bör 

dessutom en rektor med etiskt ledarskap uppmuntra medarbetarna, fråga hur de mår, ta sig tid 

att mötas medarbetarna så att de kan vara med att utforma organisationen och våga lägga fram 

förslag som utvecklar organisationen. Att bedriva etiskt ledarskap är att göra det som är rätt 

utifrån demokratiska principer (Ahlström, 2014:181-182). Rektor kan utveckla sitt etiska 

ledarskap genom reflektion i relation till sitt uppdrag. Ahlström menar att etik innefattar ”en 
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individs värden, normer och värderingar” och hur dessa relaterar till varandra, och vägleder 

individen (Ahlström, 2014:179-180). 

I en omfattande undersökning från 2012, där ca 4000 skolledare svarade på frågor om hur den 

nationella skolpolicyn möter praktiken i skolledarnas verksamheter, svarade hela 87% av 

skolledarna att det som de själva ansåg vara viktigast var att utveckla sin skolas inre 

organisation samt det pedagogiska ledarskapet (Leo, 2014:143). 

4.2 Styrning av den svenska skolan 

Förutom att vara pedagogisk ledare såsom det beskrivits ovan, har rektor även det 

övergripande ansvaret att implementera statens styrning på den lokala skolan. Enligt Skott 

ökar förutsättningarna för att läroplanen ska realiseras om skolchefer och rektorer tolkar den 

på samma sätt (Skott, 2009: 387). Det inte är självklart att rektorer har med sig den kunskap 

som krävs för detta när de tar sig an sitt uppdrag. Det finns således ett behov av ett forum för 

svenska rektorer att samtala kring och utbildas i såväl läroplanen som övriga styrdokument. 

Förutom styrningen av den lokala skolan så ingår det även i rektors uppdrag att hantera det 

som Jarl och Rönnberg kallar en ”flernivåstyrning” och som innebär att den politiska 

styrningen sker ”i ett komplext samspel mellan olika aktörer på olika nivåer” (Jarl & 

Rönnberg, 2010:32). Ekholm lyfter fram Olof Johanssons nyligen publicerade statliga 

utredning där Johansson skriver om behovet av att utveckla rektorers pedagogiska ledarskap 

och att det behövs en kulturförändring för att åstadkomma detta. Denna förändring är 

beroende av att rektor prioriterar det pedagogiska ledarskapet och att dialogen mellan de olika 

länkarna i styrkedjan förbättras. I den handlingsplan som ingår i utredningen lyfter Johansson 

fram ett antal förslag som har bäring på rektors utbildning via Rektorsprogrammet. Han 

menar att utbildningen bör justeras något så att större vikt läggs vid det nationella uppdraget 

och den lokala styrkedjan så att rektorerna får ökad förståelse för sin roll. Som ett 

komplement till Rektorsprogrammet föreslås att rektor behöver gå en fördjupningsutbildning 

tre år efter det att rektorn avslutat Rektorsprogrammet (Ekholm, 2015:61-62). Vidare 

beskriver Johansson i utredningen att det är viktigt att samtliga länkar i styrkedjan är starka 

och fungerar väl och identifierar ett antal svagheter som kan leda till problem för rektorerna. 

Problemen handlar t.ex. om otydlighet i samtalet mellan olika nivåer i styrkedjan vilket leder 

till svårigheter att forma en gemensam strategi för hur de gemensamma målen ska nås på 

enskilda skolor. Johansson drar slutsatsen att rektorers pedagogiska ledarskap behöver 

utvecklas och menar att det krävs att kulturen inom skolan förändras för att ”bereda vägen för 
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rektorernas pedagogiska ledarskap” (Johansson, 2015:11-12, 38). Många rektorer behöver bli 

bättre på att implementera sitt pedagogiska ledarskap det finns även bister i rektorernas 

förmåga att prioritera. Det finns därför ett behov av olika typer av aktiviteter för huvudmän, 

rektorer och lärare som t.ex. samtal och utbildningar för att öka den gemensamma insikten om 

att det pedagogiska ledarskapet är viktigt för att skolan ska nå de nationella målen (Johansson, 

2015:12-13). Nihlfors, som i sin avhandling fokuserar på ledning i relation till styrning, 

definierar ordet ledning som ett ”uttryck för de processer genom vilken styrning övergår till 

genomförandeprocesser där ansvar finns för att organisera och påverka verksamheten”. 

Rektor är den person på skolan som ansvarar för ledningen och enligt Nihlfors kan ledningen 

vara dubbelriktad d.v.s. att rektor får ta emot uppdrag samt återkoppla resultat. Vidare 

definierar Nihlfors ordet styrning som ”processer som skapats när styrsystemets olika verktyg 

används” (Nihlfors, 2003:25, 27). I Sverige har vi en styrning av skolan som bygger på lagen. 

Styrningen regleras med utvärdering och det är skolchefen i kommunen som ger rektor 

uppdrag hur hen ska driva skolan (Nihlfors, 2003:32). 

Den statliga rektorsutbildningen är en viktig del av styrningen av den svenska skolan och i 

denna uppsats undersöks bl. a. vad rektorerna upplever att de tar med sig från utbildningen 

och in i sina praktiker. Detta skulle t.ex. kunna vara att de upplever att deras förmåga att tolka 

och realisera styrdokument som t.ex. skollagen, läroplanen och olika föreskrifter och 

förordningar har förändrats under det första året på Rektorsprogrammet.  

4.3 Rektors roll och uppdrag – en internationell utblick 

Även om det finns skillnader i hur rektorsrollen och uppdraget att vara pedagogisk ledare 

definieras i olika länder så är begreppet educational leadership (pedagogiskt ledarskap) ett 

etablerat internationellt forskningsområde och i det följande tar jag upp några exempel som 

har bäring på svenska förhållanden. Exemplen är i huvudsak hämtade från vårt närområde, 

men även några intressanta resultat från undersökningar i Storbritannien, Australien och 

Nordamerika lyfts fram.  

I Finland har rektorsrollen utvecklats under senare år bl.a. som ett resultat av decentralisering 

av det finska utbildningssystemet som pågått under de senaste decennierna. Rektors 

arbetsuppgifter är inte angivna i lagtexten utan beslutas av lokal s.k. utbildningsanordnare. 

Decentraliseringen i kombination med en allt starkare lärarprofession har inneburit att 

rektorsuppdraget har blivit mer mångfacetterat samtidigt som förväntningarna på rektorerna 

har förändrats. Larzén-Östermark menar att den finska rektorsrollen har en uttalad pedagogisk 
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karaktär och att rektorerna förväntas utöva ett pedagogiskt ledarskap och ha ”ett konstruktivt 

inflytande på omgivningen” (Larzén-Östermark, 2011:45- 46). Det finns flera undersökningar 

som visar att finska rektorer anser att de lägger för lite av sin tid på pedagogiskt 

utvecklingsarbete och hon menar att arbetsmängden för finska rektorer har ökat under de 

senaste åren utan att tillgängliga resurser har gjort det. Detta är en förklaring till varför många 

rektorer i Finland faktiskt anger att de funderar på att byta jobb. Detta alltså trots den stora 

positiva uppmärksamhet som det finska utbildningssystemet har fått tack vara framgångarna i 

de senare årens PISA-undersökningar (Larzén-Östermark, 2011:46).  

I en forskningssammanställning av Olof Johansson refereras bl.a. till Jorunn Møller som 

menar att norska rektorer investerar både intellekt och känslor i sitt dagliga arbete och att fyra 

dimensioner av betydelse för deras ledarskap kan identifieras; en strukturell, en personlig, en 

etisk och en reflekterande. Brist på tid för systematisk reflektion lyfts fram som ett stort 

problem för norska rektorer. Samtidigt som rektorer och lärare på skolorna upplever att deras 

roll är definierad och att det finns genomförbara strategier och lösningar som bestämts av den 

centrala myndigheten, upplever rektorerna också att det finns en tvetydighet och en svag 

styrning uppifrån vad gäller att genomföra grundläggande färdigheter i alla skolämnen 

(Johansson, 2011:119). Ytterligare resultat från studier i Norge tyder på att kollektiv 

kunskapande lättare kan uppstå när rektorer och lärare delar erfarenheter från klassrummen på 

sin egen skola eller klassrumserfarenheter från andra skolor samt när en grupp lärare/rektorer 

går samma utbildning. I Norge visar Møllers studie att reflektion över erfarenheter och 

kunskapsutbyte rektorer emellan är att föredra för att utveckla rektorernas ledarskap 

(Johansson, 2011: 44, 124). 

Moos och Johansson beskriver i en artikel resultatet av en utvärdering av ledarskapet på ett 

antal framgångsrika skolor i Sverige, Norge, Danmark, Nordamerika, Storbritannien och 

Australien. Två studier har genomförts på skolorna med fem års mellanrum och de konstaterar 

att det finns gemensamma faktorer som påverkar ett framgångsrikt ledarskap (Moos & 

Johansson, 2009:765). När det gäller olika typer av tillämpningar av rektors ledarskap lyfter 

Moos och Johansson fram fem huvudområden: 
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1. Rektor är den som anger riktning, d.v.s. den som leder och är ansvarig för skolans 

utveckling samtidigt som hen skapar en känsla av mening i organisationen  

2. Rektor förstår och utvecklar människor, d.v.s. skapar optimala förutsättningar för 

lärarna att utföra sitt viktiga uppdrag inklusive bl.a. struktur, kultur och 

utbildningsinsatser.  

3. Rektor utformar och leder skolan som intressegrupp (’community’), d.v.s. utarbeta 

och implementera gemensamma normer och en gemensam identitet vilket skapar 

förutsättningar för att elever och personal ska var lojal till den egna 

skolan/organisationen. Många av skolorna i utvärderingen arbetar med arbetslag och 

nätverk på olika sätt  

4. Rektor leder undervisningsprogram, d.v.s. att fokus ligger kring ett antal mål, 

standarder och kriterier, som formuleras i undervisningsprogram, vilket ökar 

chanserna att eleverna når målen 

5. Rektor har kontakt med omvärlden d.v.s. hanterar politiska, administrativa, 

samhälleliga, professionella och kulturella frågor som har bäring på skolan. Skolorna i 

samtliga studerade länder fokuserar på denna aspekt.  

(Moos & Johansson, 2009:771-775). 

Moos och Johanssons internationella studie visar på ett antal egenskaper som en rektor för en 

framgångsrik skola kan förväntas ha. De nämner t.ex. att de är hängivna sitt arbete och att de 

visar äkta intresse för andra människor oavsett om de är lärare, övriga medarbetare, elever 

eller externa intressenter. Förmågan att bygga förtroende är en avgörande del i rektorernas 

ledarskap. Vidare konstaterar Moos och Johansson att samtliga studerade rektorer är effektiva 

kommunikatörer som både är god lyssnare och har förmågan att förmedla sina tankar och 

visioner (Moos & Johansson, 2009:776-777). 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

Denna uppsats har i grunden ett hermeneutiskt förhållningssätt och två övergripande 

teoretiska perspektiv som har valts för att bidra med olika aspekter på det som studien vill 

synliggöra, d.v.s. rektors upplevda effekter av utbildningen vid Rektorsprogrammet efter år 1. 

Det första perspektivet handlar om hur det pedagogiska ledarskapet går att förstå utifrån en 

process där ledaren avsiktligt påverkar andra i syfte att leda, strukturera och underlätta 

aktiviteter och relationer i en grupp eller en organisation. Det andra perspektivet handlar om 

vuxnas lärande och hur reflektion, kommunikation och interaktion kan leda till lärande där 

grunden är att det är tolkning och omtolkning av sinnesintryck som skapar mening och 

lärande. Denna studie undersöker inte vuxnas lärande explicit utan snarare hur detta tar sig 

uttryck i rektorernas upplevelser av det första året på Rektorsprogrammet. I det följande ges 

en mer utförlig beskrivning av de teoretiska perspektiven som utgör grunden för analysen av 

det insamlade materialet.  

5.1 Ledarskapsperspektivet 

Även om rektorers pedagogiska ledarskap är starkt kopplat till en position/roll, då detta är 

själva orsaken till att de går utbildningen, riktar denna uppsats uppmärksamheten mot en 

annan aspekt av ledarskapet där det snarare ses som en process. Denna process kan beskrivas 

med hjälp av en modell som beskriver ledarskap som en funktion av tre faktorer: ledare, 

följare och situation. I skärningspunkten där dessa tre möts utformas ledarskapet. Ledarskap 

innebär en komplex samverkan mellan ledare och medarbetare i rådande situation, se Figur 1. 

Ledarskapet förstås i denna modell som en social process där måluppfyllelse sker genom att 

ledare och medarbetare påverkar varandra och driver processen framåt genom att ”strukturera 

aktiviteter och förhållanden” i organisationen (Hughes, Ginnet & Curphy, 2015:1, 15; 

Törnsén & Ärlestig, 2014:18). 
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Figur 1.  Ledarskapsmodellen Ledare - Medarbetare - Situation (Skott, 2014:166). 

Ledarskap ses därmed som en process som syftar till att påverka en organiserad grupp så att 

dess mål uppnås. Törnsén och Ärlestig beskriver detta som ”en process i vilken en eller flera 

personer avsiktligt påverkar andra, i syfte att leda, strukturera och underlätta aktiviteter och 

relationer i en grupp eller en organisation” (Törnsén & Ärlestig, 2014:17-18). Modellen kan 

användas för att studera vad som sker i skärningspunkten mellan ledare, medarbetare och 

situation, men i denna studie används modellen som analysverktyg för att studera olika 

aspekter av ledarskapet som kommer till uttryck i rektorernas reflekterande brev. Det är dock 

viktigt att komma ihåg att rektors pedagogiska ledarskap finns i skärningspunkten mellan de 

tre delarna som beskrivs mer i detalj nedan (Hughes et.al., 2015:1). 

Ledaren 

Ledarskapet kan beskrivas genom fyra aspekter kopplade till den som utövar ledarskapet och 

som alla är av vikt för det ledarskap som genomförs och som även influeras av 

ledarskapsprocessen. Dessa fyra aspekter är egenskaper, förmågor, roll samt stil.  

Egenskaperna svarar på frågan: Vem är jag? Med egenskaper avses olika karaktärsdrag, som 

exempelvis ledarens motiv och personlighet samt personliga behov och värden. Viktigt är 

dock att karaktärsdragen hos ledaren är relevanta i relation till målen, uppgifterna samt 

medarbetarnas karaktärsdrag för att öka förutsättningarna för ett framgångsrikt ledarskap. 

Exempel på egenskaper enligt den så kallade femfaktormodellen2 är: öppenhet (t.ex. nyfiken, 

kunskapstörstande, fördomsfri), ansvarskänsla (t.ex. prestationsbehov, personlig integritet 

och lojal), behaglighet (t.ex. omtanke, optimism samt tillhörighetsbehov), neuroticism (ex. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  På engelska kallas modellen Five Factor Model (FEM) eller OCEAN model of personality eftersom den 
baseras på faktorerna Openness to experience, Consientiouness, Extraversion, Agreeableness och Neuroticism 
(Hughes et.al. 2015:190). 
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självkänsla, självkontroll och känslomässigt stabil) samt extraversion (ex. maktbehov, 

sällskaplighet och integritet) (Hughes et.al. 2015:190; Törnsén & Ärlestig, 2014: 19-20; Hoy 

& Miskel, 2013: 430). Rektorerna på Rektorsprogrammet går in i utbildningen med sina 

personliga egenskaper som de har med sig sedan tidigare. Rektorsprogrammet är primärt 

inriktat på att öka rektorernas kunskaper och färdigheter men för vissa enskild individer kan 

det innebära att egenskaperna under utbildningens gång kan komma att förändras. 

Förmågor svarar på frågan: Vad kan jag? Ett sätt att se på hur förmågor utvecklas är att det 

sker stegvis genom att förmågor förändras, förbättras och växer över tid genom t.ex. hårt 

arbete, studier och uthållighet. Detta synsätt leder till att det sätts upp utmanande mål för 

lärandet och att fokus läggs på att bemästra uppgiften. En ledare med detta synsätt söker sig 

alltså oftare till mål eller situationer där de kan utvecklas och där de kan öka sin förmåga till 

skillnad från individer som har en mer statisk syn på förmågor och som menar att förmågor 

snarare är att likna med egenskaper som inte kan förändras (Hoy & Miskel, 2013: 152-153). 
Det gäller för ledaren att omsätta teoretisk kunskap till praktisk kunskap i verksamheten hen 

leder. Under Rektorsprogrammet förväntas rektorerna/förskolecheferna utveckla vissa 

färdigheter och förmågor; exempelvis att äga ”förmågan att göra något på ett effektivt sätt”, 

men det kan också handla om tekniska färdigheter som exempelvis kunskap om rutiner, 

metoder och processer eller interpersonella färdigheter i form av ”kunskap om människor och 

mellanmänskliga processer” (Törnsén & Ärlestig, 2014: 20).  

Rollen kan definieras som summan av de förväntningar som riktas mot en position. I detta fall 

är positionen rektor, d.v.s. vilka förväntningar riktas mot rektor. Rektors formella roll kan 

likställas med rollen chef medan ledaruppdraget är i relation till medarbetarna, d.v.s. vilket 

förtroende de anställa har till sin ledare (Törnsén & Ärlestig, 2014:21). Enligt 

Rektorsprogrammets måldokument ska deltagarna bl.a. få en djupare förståelse för 

rektorsuppdraget och under det tredje året läses skolledarskap vilket ska ge rektorerna en ökad 

själkännedom och trygghet i yrkesrollen (Rektorsprogrammets måldokument, 2014:1, 7). Det 

är dock rimligt att anta att rektorerna börjar stärkas i sin roll redan under år 1 på 

Rektorsprogrammet.  

Stilen är något som en ledare väljer att ta till sig och syftar alltså snarare på vad ledaren gör 

än på vem ledaren är. Det finns i grunden två primära förhållningssätt som en ledare kan 

anamma; att fokusera på uppgiften eller att värna om relationer. Idag är transformativt 

ledarskap och demokratiskt ledarskap vanligt förekommande i litteraturen, men det finns 
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givetvis många fler ledarskapsstilar beroende på att vi som individer är olika och det har i 

olika tider och i olika organisationer lyfts fram teorier kring vilken ledarstil som är den mest 

framgångsrika (Northhouse 2013: 95; Törnsén & Ärlestig, 2014:22). Rektorsprogrammet ger 

deltagarna möjlighet att reflektera över sin ledarstil, både enskilt och i grupp med andra 

rektorer. 

Medarbetarna 

Medarbetarna är en viktig del av ledarskapsprocessen eftersom ledaren möter medarbetarna 

enskilt och i olika gruppkonstellationer och ledaren behöver ta vara på varje enskild 

medarbetares kompetens och egenskaper. Både hur personen är som ledare och hur 

medarbetarna är samt samspelet dem emellan är viktigt för hur ledarskapet utvecklas. Idag 

talas det inte enbart om ledarskap utan även om medarbetarskap (followership) d.v.s. hur 

medarbetaren samspelar med ledaren. För att svara på frågan Vad är ledarskap? behövs också 

svar på frågan Vad är medarbetarskap? Dessa går inte att separera, utan ledaren är beroende 

av sina medarbetare liksom medarbetarna av sin ledare. Ledarskapet måste förstås i termer av 

både ledarvariabler samt medarbetarvariabler och hur dessa samverkar. Teorier om relationen 

samt samspelet mellan ledare och medarbetare kallas för LMX-teorier (Leader-Member 

Exchange-theories). I varje organisation bildas det dessutom olika kulturer och normer som 

ledaren måste känna till och förhålla sig till. Det är de anställda i organisationen som 

tillsammans utvecklar och för dessa kulturer och normer vidare. Dessa kulturer och normer 

kan både vara positiva och negativa för organisationen (Hughes et.al. 2015:18-19, 24, 524; 

Törnsén & Ärlestig, 2014:23). Rektorsprogrammet kan påverka rektorernas förhållningssätt 

till sina medarbetare, vilket i sin tur kan leda till ett förändrat ledarskap beroende på hur 

relationen mellan rektorn och dess medarbetare utvecklas. 

Situationen 

Även om vi skulle veta allt om både ledare och dess medarbetare så kan ledarskapet ofta bara 

ge mening i kontexten och hur ledaren och medarbetarna interagerar i den specifika 

situationen. Situationen anses av vissa vara den viktigaste delen av ledarskapsmodellen och 

det är viktigt att förstå hur situationen påverkar såväl ledare som medarbetare. En rektors 

pedagogiska ledarskap utövas i en tydlig situation, d.v.s. verksamheten inom den egna 

organisationen och det är viktigt att förstå att även om det kan upplevas svårt att påverka 

denna så finns det möjligheter för ledare och medarbetare att förändra situationen. Hughes, 

Ginnet och Curphy kallar detta för situational engineering vilket innebär att ledaren använder 



	   26 

sina kunskaper om hur situationen påverkar ledarskapet till att förändra situationen så att 

sannolikheten för framgång ökar (Hughes et.al. 2015:481).  

Situationen kan delas in i tre nivåer: Arbetsuppgifter, Organisation och Omvärld3. En ledare 

måste förstå hur olika aspekter av arbetsuppgifterna inom organisationen påverkar såväl det 

egna som medarbetarnas beteende och hur de kan ändra dessa faktorer så att både 

medarbetarnas trivsel och deras prestation ökar. På organisationsnivå görs en skillnad mellan 

den formella och informella organisationen. Den formella organisationen handlar t.ex. om hur 

ansvar och befogenheter fördelas samt hur organisationsstrukturen påverkar hur 

verksamhetens aktiviteter styrs och samordnas. Den informella organisationen är 

organisationens kultur som har en stor påverkan på hur ledare och medarbetare agerar. Den 

mest övergripande nivån är omvärlden där framför allt kulturen i samhället har stor betydelse 

och påverkar faktorer som inlärt beteende, tankemönster och värderingar (Hughes et.al. 

2015:516). 

Ett korstryck av förväntningar 

Rektors ledarskap befinner sig i ett tryck mellan förväntningar från den egna organisationen 

(rektors medarbetare) och skolans huvudman (rektors chef). Den styrning som rektor får från 

huvudmannen utgör en viktig del av situationen där rektors ledarskap även påverkas av 

samspelet med medarbetarna. Detta beskrivs genom Considines så kallade ”agency theory” 

som kan användas för att beskriva hur ansvar fördelas inom skolan. Enligt denna teori är en 

”agent” en person som utför ett uppdrag eller en arbetsuppgift åt en överordnad s.k. 

”principal”. En rektor kan, enligt denna teori, anses vara ”agent” för skolans huvudman som i 

sin tur, enligt samma logik, har motsvarande roll gentemot staten.  I rollen som pedagogisk 

ledare får rektor istället rollen som ”principal” gentemot lärare och övriga medarbetarna på 

skolan. I en situation med vikande skolresultat kan en intressekonflikt uppstå då det är rektors 

uppgift att, i rollen som pedagogisk ledare, stödja lärarna på skolan samtidig som rektor kan 

ha ett intresse att skydda sin egen position gentemot sin ”principal” d.v.s. skolans huvudman 

(Considine, 2005:177). Rektorsprogrammet problematiserar frågor om ”arbetet i en politiskt 

styrd verksamhet, den dubbla styrningen som finns från stat och huvudman, skolans 

kompensatoriska uppdrag och på vilket sätt dessa förutsättningar kan påverka genomförandet 

av ledningen och styrningen” (Rektorsprogrammets måldokument, 2014:5). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Task, Organisation and Environment (Hughes et.al., 2015:486). 
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5.2 Lärandeperspektivet 

5.2.1 Reflektion, kommunikation och interaktion 

Deltagarna i Rektorsprogrammet samlas i grupper vid ett flertal tillfällen under utbildningens 

gång. Under det första utbildningsåret genomförde de två lärosätena som ingår i studien flera 

internat vardera. Vid dessa sammankomster förväntas deltagarna delta aktivt och interagera 

med varandra och dela med sig av sina erfarenheter bl.a. genom reflektion och diskussion i 

mindre grupperingar. Reflektion är en mental aktivitet vars syfte är att undersöka den egna 

insatsen i en specifik situation. Høyrup menar att denna aktivitet bör innebära en översyn av 

erfarenheterna och en analys av orsak och verkan, samt även slutsatser om framtida åtgärder. 

Vidare beskriver han att reflektion kan ske på olika nivåer; på individnivå, i interaktion 

mellan individer samt på organisationsnivå (Høyrup, 2004:443-444). Under 

Rektorsprogrammets första år är det alltså i första hand reflektion på individnivå och mellan 

individer som är mest aktuella för deltagarna.  Kritisk reflektion innebär, enligt Høyrup, en 

kritik mot de förutsättningar och antaganden på vilka våra föreställningar bygger. Detta går i 

linje med Mezirows tankar kring transformativt lärande där lärandet innebär en 

perspektivförändring genom kommunikation och kritisk reflektion mellan individer. Genom 

att kritiskt reflektera, kommunicera och interagera i nätverk med andra rektorer skapas 

förutsättningar för lärande hos den enskilde rektorn som sedan kan komma att sprida sig som 

ringar på vattnet i hens organisation. Høyrup beskriver detta som att reflektion utgör en bro 

mellan individuellt och organisatoriskt lärande (Mezirow, 1997:5-6; Høyrup, 2004:445). 

Chaiklin och Lave belyser att lärande uppstår i relationer mellan människor och att en 

förändring i kunskap och handling alltid sker då man lär sig något i en praktisk situation 

(Chaiklin & Lave, 1993:5, 292). Enligt Döös sker lärande individuellt i små steg genom att 

individens kunskapsbank byggs upp över tid som en följd av ökad erfarenhet och ökad 

förståelse för sammanhang och genom att individen löser sina arbetsuppgifter. Under denna 

lärprocess bör individen få feedback på sin arbetsinsats och sitt lärande antingen genom 

dialog med andra individer (t.ex. kollegor) eller genom att problem löses genom handling när 

individen arbetar (Döös, 2003:4-5).   

Kommunikation och språk har en betydelsefull roll för att individer ska kunna omvandla sina 

erfarenheter till kunskap. Wilhelmson menar att denna process bäst sker i gruppdiskussioner 

av problembaserad karaktär där individer interagerar med varandra och ”ställer frågor till 

varandra och gör antaganden som de testar mot sin erfarenhet, de uppnår en ny förståelse när 
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de omorganiserar sina tankar genom att prata sig fram” (Wilhelmson, 1998:10). I 

gruppsamtalen under Rektorsprogrammet bidrar alltså de enskilda individerna till att forma 

varandras kunskap. Wilhelmson menar vidare att eventuella olikheter överbryggas genom 

interaktionen och att individerna istället kan utveckla ett nytänkande som leder gruppen till en 

form av kollektivt lärande som hon kallar ”kollektiv kunskapsbildning” (Wilhelmson, 

1998:54, 244, 247). Återigen kan utbildningen under Rektorsprogrammet användas för att 

exemplifiera hur detta fungerar i praktiken. De återkommande träffarna i nätverket av rektorer 

innebär just den form av social interaktion som Wilhelmsson beskriver. 

5.2.2 Vuxnas lärande 

Som vi såg i föregående avsnitt så beskriver Wilhelmson en praktisk och erfarenhetsbaserad 

syn på kunskap som ligger nära Deweys kunskapsfilosofi och teorier om lärande som betonar 

erfarenhet, reflektion, meningsfullhet och användbarhet (Wilhelmson, 1998: 43-44). Enligt 

Wilhelmson belyser även Dewey vikten av reflektion och menar att den medför att individens 

erfarenheter sätts i ett större sammanhang (Wilhelmson, 1998:44). Här finns en koppling till 

Kolbs teorier om erfarenhetsbaserat lärande, d.v.s. hur individen lär sig själv när hen hanterar 

och tolkar omvärlden. Enligt Vince innehåller Kolbs modell för erfarenhetsbaserat lärande en 

loop-process med följande steg: 

• konkreta erfarenheter genom direkta upplevelser 

• observationer och reflektion 

• bildande av abstrakta begrepp och teorier 

• aktivt prövande och experimenterande  

(Vince, 1998:307) 

Denna modell kan användas för att beskriva hur rektorerna som genomgår 

Rektorsprogrammet utvecklas under år 1. Rektorerna går alla in i programmet med egna 

erfarenheter och upplevelser. Genom att komplettera dessa med konkret utbildning och bl.a. 

kritisk reflektion i grupp, samtidigt som de har goda möjligheter att använda sina förvärvade 

kunskaper i praktiken mellan kurstillfällena, bör det finnas förutsättningar för att lärande 

enligt loop-processen ska ske. 

Mezirow tar tankarna kring erfarenhetsbaserat lärande ett steg till och teorin om 

transformativt lärande innebär att individens lärande sker genom att dennes referensramar 

förändras genom kritisk reflektion över förutsättningar och antaganden samt genom att 
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individen agerar utifrån det den kommit fram till och utvärderar resultatet (Mezirow, 1997:5–

6). Vi har ett stort behov av att förstå betydelsen av våra erfarenheter och för att göra detta 

använder vi våra tidigare tolkningar för att skapa en ny eller reviderad erfarenhet. Med 

transformativt lärande avses en lärprocess som resulterar i en transformation av de 

referensramar som tagits för givna så att dessa blir mer inkluderande, differentierade, 

empatiska, öppna och kritiskt reflekterande (Mezirow, 2003b:66, 68). Mezirow menar att 

kritisk reflektion och rationella samtal är processer som stödjer vuxnas lärande. Lärande 

definieras som en social process som skapar en ny eller revideras tolkning av betydelsen av de 

personliga erfarenheter som ligger till grund för hur personen agerar (Mezirow, 1994:222–

223). Transformativt lärande handlar, i en social kontext, om att uppmana deltagarna att 

använda sin fantasi för att i tanken skapa en bättre situation och en bättre värld, vilket i sin tur 

kan leda till att skapa en medvetenhet kring verkliga brister och ett behov av att göra något åt 

dessa (Mezirow, 2003a:55). 

Vuxnas lärande kan ses som en identitetsförändring där ”tolkningar om vad som händer runt 

omkring oss baserar på våra föreställningar om oss själva” (Alvesson & Svenningsson, 

2007:282). Denna form av lärande sker alltid vid socialt utbyte. Rektors lärande kan ses som 

ett ständigt identitetsarbete där de ser sig själva överst på toppen av organisationen med allt 

vad det innebär i form av ansvar, rättigheter, befogenheter och skyldigheter. Rektorer behöver 

ständigt reflektera över vad de bör göra, vilka de är samt vad de skulle vilja göra (Alvesson & 

Svenningsson, 2007:282). Detta har de fått tillfälle att göra genom att skriva reflekterande 

brev inom ramen för denna studie.  
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6. Metod 

I detta kapitel beskrivs den hermeneutiska cirkeln och behovet av att sätta in textens innehåll i 

en kontext. Jag beskriver även processen att tolka en text samt hur en text kan ses som ett 

studieobjekt. I metodvalet presenteras olika metoder och tillvägagångssätt som kan väljas för 

denna typ av studie samt den valda metoden som innehåller textanalys av reflekterande brev 

där kvalitativa data kvantifieras och utvärderas statistiskt. Analysen har kontextualiserats 

genom deltagande vid lärarmöten och internat vid de båda lärosätena. Analysen av breven har 

gjorts med ett hermeneutiskt förhållningssätt och en narrativ ansats. Den narrativa ansatsen 

innebär att genom textanalys försöka fånga den betydelse rektorerna tillskriver sina 

erfarenheter av utbildningen. Rektorerna brev är förankrade i deras kontext som skapats 

genom interaktion med omgivning i vardagen. Ansatsen ökar därmed förståelsen för 

rektorernas subjektiva upplevelse av utbildningen. Empirin analyseras sedan vidare med hjälp 

av en ett raster i form av en ledarskapsmodell och två perspektiv: pedagogiskt ledarskap och 

vuxnas lärande. 

6.1 Metodval 
För denna typ av studie som syftar till att studera effekterna av rektorsutbildningen finns det 

flera metoder som kan användas. Ett alternativ skulle kunna vara att genom semistrukturerade 

intervjuer dokumentera hur rektorerna upplever utbildningen och hur den har påverkat dem 

personligt och professionellt. Med rätt frågor i grunden kan den semistrukturerade intervjun 

öppna upp för en fråga-svar dialog (Aspers, 2007:143). Att genomföra intervjuer med 

samtliga rektorer i den ursprungliga urvalsgruppen (152 st) och sammanställa resultaten på 

gruppnivå bedömdes vara alltför tidskrävande för att kunna rymmas inom ramen för denna 

uppsats. En metod som är mer tidseffektiv skulle kunna vara en enkätundersökning med en 

kombination av öppna och slutna frågor. Anledningen till att metoden valdes bort är att det 

bedömdes vara svårt att formulera frågorna tillräckligt träffsäkert för att fånga in rektorernas 

upplevelse av det första året på Rektorsprogrammet. Samma problematik finns även vid 

semistrukturerade intervjuer, men orsaken till att denna metod valts bort är att den är mer 

intressant att tillämpa på individnivå. Eftersom det varit viktigt för mig att sätta mig in i 

kontexten valdes även diskursanalys som metod bort. 

Istället för att skicka ut en enkät med ett antal generella, öppna frågor där rektorerna skulle 

uppmanas att beskriva sina upplevelser togs beslutet att be deltagarna skriva reflekterande 

brev kring sina upplevelser från det första året på utbildningen och att sedan analysera 
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innehållet i dessa brev med hjälp av textanalys med en narrativ ansats och ett hermeneutiskt 

förhållningssätt. Den valda metoden för brevtolkningen är en textanalys inspirerad av det 

Bergstöm & Boréus kallar för innehållsanalys vilket innebär att kvantifiera förekomsten av 

vissa företeelser i texter och därmed försöka förstå vad texten säger (Bergström & Boréus, 

2012:50). För att kunna genomföra en innehållsanalys började jag med att konstruera mitt 

analysinstrument, ett så kallat kodschema, som anger vilka teman (kodningsenheter) som ska 

noteras vid textanalysen (Bergström & Boréus, 2012:54-55). Metoden innebär att kvalitativa 

data kvantifieras och utvärderas statistiskt genom att analysera frekvensen av kodschemats 

olika kodningsenheter (Bergström & Boréus, 2012:58). I denna studie innebär detta en analys 

av hur många gånger respektive team förekommer i breven. 

6.2 Kontextualisering genom deltagande vid lärarmöten och internat 
För att få en bättre förståelse för hur arbetet kring deltagarnas studier läggs upp deltog jag på 

två lärarmöten (7 respektive 24 oktober 2014) och tre internat (11 och 14 november 

respektive 4 december 2014) vid de två lärosätena. I samband med detta förde jag 

reflekterande anteckningar om det som hände vid respektive tillfälle. Syftet med besöken var 

att öka min förståelse för hur rektorsutbildningen går till i praktiken och för rektorernas 

lärandesituation. Dessutom gav den ökade förståelsen mig stöd i framtagandet av kodschemat 

och i den slutliga analysen. Genom att på detta sätt få en bättre förståelse för 

Rektorsprogrammet ökade mina möjligheter att analysera och tolka de reflekterande breven. I 

mötet mellan mig och lärarna skapades ett förtroende för studien vilket resulterade i att jag 

fick möjlighet att närvara vid internaten och där etablera förtroende även hos rektorerna inför 

deras uppgift att skriva reflekterande brev. 

Det har varit viktigt för mig att sätta in texten i rätt kontext och utifrån detta så 

förutsättningslöst som möjligt tolka fram olika teman i breven. För att kunna göra denna 

tolkning skrev jag rent mina anteckningar från lärarmöten och internat vid de båda lärosätena. 

Min tanke från början var att endast använda det jag lärde mig om Rektorsprogrammet vid 

mina besök för att få en bättre egen förståelse. Jag upptäckte dock under analysens gång att 

anteckningarna från dessa besök, tillsammans med min upplevelse från besöken, påverkade 

analysen och jag har därför valt att redovisa resultatet av kontextualiseringen i uppsatsens 

resultatavsnitt. 
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6.3 Hermeneutik och texttolkning 

Empirin som ligger till grund för textanalysen i denna uppsats utgörs av reflekterande brev 

som skrivits av rektorer. Hela studien har gjorts med ett hermeneutiskt förhållningssätt, vilket 

utgör grunden för analysen. Efter att ha deltagit vid lärarmöten och internat har det varit 

möjligt att sätta in texterna i sin kontext. Nedan följer en kortare litteraturöversikt över 

hermeneutik och texttolkning. Anledningen till att detta avsnitt ligger under metoddelen är att 

det ökar förståelsen för den textanalys som genomförts. 

Hermeneutiken som vetenskapsteori handlar om förståelse och mening. Utmärkande för det 

som inom hermeneutiken kallas för meningsfulla fenomen, t.ex. språk, texter och mänskliga 

handlingar, är att vi som sociala aktörer måste tolka fenomen för att vi ska kunna förstå dessa 

(Gilje & Grimmen, 2007: 171). När vi tolkar exempelvis en text rekonstruerar vi den genom 

att tolka den. Tolkningen är som en andra skapelse av ursprungstexten, en reproduktion 

(Gadamer, 2003:167). Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är den s.k. hermeneutiska 

cirkeln som enligt Aspers innebär att ”forskaren förstår delen genom att hon förstår helheten, 

men genom att förstå delen förstår hon även helheten” (Aspers, 2007:111). Genom att först 

studera helheten och sedan gå mer på djupet blir det ett sätt att konkretisera den 

hermeneutiska cirkeln. 

Texten, författaren samt läsaren är tre komponenter som samverkar vid läsprocessen. Enligt 

Säfström och Östman drar författaren till sig mest uppmärksamhet av dessa tre 

komponenterna. Vad vill författaren förmedla?  Varför har denne skrivit texten? Detta är 

frågor som ofta haft förtur i texttolkning. Vad som också är viktigt att beakta är läsarens 

tolkning av texten, där det gäller att skilja på vad som är texten och vad som är läsaren 

(Säfström & Östman, 1999: 204-206). Texten kan uppfattas som ett objekt, d.v.s. något som 

rent empiriskt går att studera. Vidare menar Säfström och Östman att texten är något och 

betyder något, d.v.s. om författaren exempelvis uttrycker privata tankar via texten så utgör 

dessa texten och läsaren kan då tolka detta och ge texten en mening. Författaren har för avsikt 

att förmedla någon när hen skriver och som sedan sänds till läsaren som avkodar texten 

(Säfström & Östman, 1999: 44, 46). Vidare menar Säfström och Östman att textens betydelse 

uppstår i ”mötet mellan läsaren och texten” (Säfström & Östman, 1999: 52). 

Vid analys av texter är det viktigt att tänka på att sätta in de texter som tolkas i rätt kontext, 

d.v.s. att det är ”sammanhanget som ger dem en bestämd mening” (Gilje & Grimmen, 2007: 

185). Enligt Gadamer har alla en förutfattad mening eller en viss förförståelse när en text 
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läses och tolkas. Denna förförståelse är oundviklig eftersom människan kontinuerligt tolkar 

världen utifrån sin kontext. En person som försöker förstå en text projicerar dess mening i 

form av en egen tolkning av innehållet. Denna tolkning uppkommer eftersom texten läses 

med en förväntan beträffande dess betydelse. När texten analyseras vidare kan denna 

projektion revideras och texten tolkas med en djupare förståelse för texten budskap. När 

texten tolkas för första gången kan flera olika projektioner förekomma sida vid sida tills det 

blir tydligt för läsaren vad som är den verkliga meningen med texten. Tolkningen börjar alltså 

med en förutfattad mening, som ersätts med mer lämpliga tolkningar ju mer läsaren 

reflekterar och tränger in i texten.  Själva uppgiften att förstå något handlar om att ta fram och 

framkalla lämpliga projektioner, d.v.s. att läsaren har någon sorts förväntan av betydelsen av 

texten och att denna sedan bekräftas av materialet självt (Gadamer, 2003: 266-267).  

Från ett hermeneutiskt förhållningssätt börjar processen att tolka en text hos läsaren själv och 

i vad denne har för förförståelse. Läsaren tar sig an materialet utifrån sin kontext och börjar 

tolka texten utifrån de funderingar och frågeställningar denne har. Stegvis under arbetets gång 

upptäcker läsaren nya fenomen och kan göra nya antaganden som denne inte visste om från 

början. Att läsa en text är att ta till sig det förflutna, och ju mer läsaren konsumerar av texten 

desto mer får den reda på om det förflutna. På detta sätt genom en ”spiralrörelse, en fram- och 

tillbakakoppling- vinner tolkningen i djup och insikt” (Kjeldstadli, 1998:125). Gilje och 

Grimmen belyser att läsaren hela tiden måste kunna växla regelbundet mellan att försöka 

tolka enskilda textavsnitt och hela texten. De olika tolkningarna av enskilda texter resulterar i 

en form av tolkning av verket och vice versa, för att kunna motivera tolkningarna till de 

enskilda textavsnitten behöver ibland läsaren ha en tolkning av hela texten (Gilje & Grimmen, 

2007: 193). Enligt Gadamer gäller det att hitta koherensen i texten, d.v.s. hur de enskilda 

textdelarna överensstämmer med texten som helhet. Vidare menar Gadamer att om tolkningen 

av de enskilda textavsnitten inte överensstämmer med helheten så är det ett tecken på 

feltolkning (att läsaren inte förstått texten) (Gadamer, 2003: 260). Att tolka en narrativ 

berättelse betyder att förstå ”en följd av handlingar, tankar och känslor som har en riktning 

och som samtidigt bjuder på överraskningar” (Ricoeur, 1988: 93-94). Vid samtal sker en 

dialog (ett utbyte av information i form av frågor och svar), vilket inte sker mellan läsare och 

författare. Texten osynliggör på detta sätt författaren och läsaren för varandra. Det sker 

således ingen dialog mellan författaren och läsaren eftersom det inte sker ett utbyte av frågor 

och svar (Ricoeur, 1988: 34). I en text kommunicerar författaren med hjälp av texten och 

läsaren tolkar texten efter att den är klar. Texten kan enligt Ricoeur ses som ett arkiv som 
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bevarar författarens minne. En person som talar är ett subjekt men när kommunikation istället 

sker genom en text förvandlas texten, genom läsarens tolkning, till ett objekt. Enligt Ricoeur 

finns ett trialsikt förhållande mellan objektet, texten och tolkningen. Texten blir objektet och 

genom en kedja av flera tolkningar bildas den slutliga tolkningen av textens innebörd 

(Ricoeur, 1988:63). Studieobjektet i denna studie är rektorernas reflekterande brev. 

6.4 Urval och datainsamling 
Urvalsgruppen för denna masteruppsats är de rektorer som påbörjade Rektorsprogrammet 

under våren 2014. Av totalt sex lärosäten valdes två ut för vidare studier av effekterna av 

utbildningen på gruppnivå. Valet av studieorter har gjorts så att en studieort med lång 

tradition och en studieort med kortare tradition inom rektorsutbildningen ingår i studien. 

Deltagandet i denna studie baserades helt på frivillighet. Studiens upplägg presenterades 

muntligen för utbildarna och rektorerna under ca 40 minuter i samband med två internat. I 

samband med presentationerna informerades rektorerna om att de hade möjlighet att delta i 

studien genom att skriva ett reflekterande brev om sina upplevelser efter det första året på 

rektorsprogrammet och att de under december månad 2014 skulle få ett brev via mejl med 

mer information om detta. 

Redan i samband med dessa möten framförde några rektorer att de, på grund av tidsbrist, 

förmodligen inte skulle hinna delta i studien. Jag fick via mejl även frågan om detta var en 

obligatorisk del i rektorsutbildningen eller om medverkan var frivillig. Informationsbrevet 

skickades ut via mejl till samtliga 152 rektorer vid de två lärosätena den 10 december 2014. 

Svarsdatum var ursprungligen satt till den 13 januari 2015. 

 Uppgiften löd: 

Du har snart avslutat det första året på Rektorsprogrammet. Vi vill gärna att du skriver ner dina 

reflektioner efter detta första år och gör det i form av ett reflekterande brev. Med detta menar vi en 

text som är personligt hållen, utan krav på formalia och där du ger uttryck för dina tankar, 

funderingar samt erfarenheter som du samlat på dig under ditt första år. Vi har valt brevform 

eftersom vi hoppas på ett personligare tilltal i en fri form där du själv väljer upplägg. Det 

viktigaste för oss är att få ta del av dina reflektioner. 

I din reflektion önskar vi att du tar utgångspunkt i följande frågor. När du tänker tillbaka på det 

gångna året:  

-‐ Vad har du lärt dig under detta år? Vad tar du med dig i ditt arbete?  

-‐ Kan du ge konkreta exempel på hur utbildningen påverkat ditt arbete, ditt ledarskap och din 

verksamhet/de du leder?  
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Utöver detta väljer du själv vad du uppmärksammar. Det viktigaste för oss är att vi får 

bilder/tankar från så många som möjligt. Skriv därför hellre kort än ingenting alls. Vi önskar att du 

håller brevets längd till en till två sidor.  

(Bilaga 1) 

Eftersom svarsfrekvensen var låg i början av januari skickades påminnelser ut dels den 8 

januari och dels den 16 januari. I det senare utskicket förlängdes svarstiden till den 21 januari 

2015. Totalt inkom 35 reflekterande brev, varav 22 från Lärosäte 1 och 13 från Lärosäte 2. 28 

av respondenterna var kvinnor och 7 var män, se Tabell 1. Den totala svarsfrekvensen på 

23% var lägre än förväntat och den huvudsakliga orsaken till det låga deltagande är troligen 

den känsla av tidsbrist som framfördes vid informationsträffarna i kombination med att 

deltagandet var frivilligt och inte en del av utbildningen.  

Tabell 1. Sammanställning över inkomna svar fördelade på lärosäte och kön. 

 
Lärosäte 1 Lärosäte 2 Totalt 

Antal utskick 88 64 152 

Antal svar 22 13 35 

Antal kvinnor 16 12 28 

Antal män 6 1 7 

Total svarsfrekvens 25% 19% 23% 

6.5 Metod för brevtolkning samt tillvägagångssätt för fastställande av kodschema 
Första steget i behandlingen av materialet var att avidentifiera breven så att det inte går att 

identifiera enskilda svaranden i analysen. Detta var en viktig förutsättning som noga 

kommunicerades ut till deltagarna i ett tidigt skede så att de skulle känna sig fria att framföra 

sina reflektioner utan att känna sig utpekade. Jag avidentifierade de inkomna breven genom 

att skapa en kodnyckel i Excel där respektive namn ersattes med ett löpnummer (1-35). 

Jag började med att förutsättningslöst läsa igenom alla brev två gånger för att lära känna 

materialet samt för att fastställa mitt kodschema. Ju fler gånger jag läste breven desto mer 

reflekterade jag över innehållet och helheten. Vid den tredje genomläsningen förde jag 

noggranna anteckningar om respektive brev, dessa anteckningar var för vissa brev citat av 

delar av texten som t.ex.  
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-‐ Jag inser att rektorsuppdraget är fruktansvärt komplext!  

-‐ Jag har fått nya kunskaper och de har befästs genom görandet i vardagen och det 

skapar ringar på vattnet i hela verksamheten.  

-‐ Utbildningen har gett mig tid att reflektera över hur jag ser på mitt arbete. 

-‐ Etik och ledarskap har fått mig att se tydligt hur en situation ser ut på arbetet, vilket 

var svårt att se innan. 

-‐ Utbildningen har påverkat hur jag tillsammans med lärarna organiserar delar av 

verksamheten. 

Slutligen läste jag om breven ytterligare en gång och formulerade teman i form av nyckelord 

eller kortare standardiserade formuleringar som t.ex.: ökad säkerhet i rollen, reflektion, 

kontaktnät och ökad kunskap som tillämpats i praktiken. Dessa nyckelord/formuleringar 

utgjorde grunden till mitt kodschema. Antalet nyckelord och formuleringar utvecklades under 

genomläsningen vilket gjorde att det var nödvändigt att läsa igenom alla texter en femte gång 

varvid den samlade mängden nyckelord och formuleringar användes på samtliga brev. För att 

kunna göra min textanalys systematisk skapade jag en tabell i Excel med brevens löpnummer 

(1-35) samt de 28 nyckelord och formuleringar jag identifierat vid genomläsningarna. Ett 

utdrag ur det första kodschemat visas i Figur 2 nedan där samtliga 28 teman redovisas. Jag 

delade även upp breven efter genus och i figuren visas bara kodningen av de första tre breven. 
KODNINGSSCHEMA

Brev nr 1 2 3
1 Säkerhet i rollen som ledare: generellt 1

1a Säkerhet i rollen som ledare:  genom ökad kunskap i juridik 1 1 1
1b Säkerhet i rollen som ledare: genom att diskutera etiska dilemman 1 1 1

2 Identifiera sig som rektor 1
3 Reflektion 1 1 1
4 Personlig utveckling
5 Förbättrad analysförmåga/kritiskt tänkande
6 Ökat mandat: generellt

6a Ökat mandat: Från medarbetare
6b Ökat mandat: Från huvudman

7 Ökad förståelse
8 Ökat självförtroende/trygghet 1
9 Nätverk med andra rektorer 1

10 Ökat didaktiskt synsätt
11a Utvecklats som ledare: Generellt 1
11b Utvecklats som ledare: Lättare att ta beslut (kunskap)
11c Utvecklats som ledare:  Tar bättre beslut (reflektion) 1
11d Utvecklats som ledare:  Mer lyhörd
11e Utvecklats som ledare: Mer ödmjuk
11f Utvecklats som ledare:  Mer målmedveten
11g Utvecklats som ledare:  Bättre på att prioritera
11h Utvecklats som ledare: Insikt om egna begränsningar 1 1
11i Utvecklats som ledare: Förstå att be om hjälp 1

12 Ökad kunskap som tillämpats i praktiken
13 Ökat intresse för studier
14 Svårt att få tiden att räcka till
15 Skolan som politiskt styrd organisation 1
16 Allmänt ökad kunskap 1 1 1

Kvinna 1 1 1
Man  
Figur 2. Utdrag ur första versionen av kodschema för textanalys (samtliga 28 teman, brev 1-3 av 35). 
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Ett sätt att genomföra textanalys är att använda programmet NVIVO 10 vilket ger en digital 

analys. Jag laddade hem detta program för utvärdering och kom fram till att programmet inte 

passade för min textanalys, eftersom det endast räknar förekomsten av inlagda ord. Detta 

program kan jag tänka mig passar väl när man har en stor textmassa och tydligt definierade 

nyckelord. Med mitt hermeneutiska förhållningssätt behövdes ett större mått av tolkning än 

vad som är möjligt med en digital analys varvid jag valde bort NVIVO.  

6.6 Textanalys med hjälp av kodschema 
Nästa steg i textanalysen var att analysera varje brev utifrån mitt kodschema. För att göra 

detta skrev jag ut alla brev igen och noterade nummer för respektive tema där de återfanns i 

texten. När detta gjorts för samtliga brev sammanställde jag informationen i Excel-filen 

genom att notera med siffran ”1” om ett tema noterades i ett enskilt brev. På detta sätt var det 

möjligt att summera totala antalet förekomster av varje tema i materialet, se Figur 3. 
KODNINGSSCHEMA

Brev nr 1 2 3 4 5 6 7
1 Säkerhet i rollen som ledare: generellt 1 1

1a Säkerhet i rollen som ledare:  genom ökad kunskap i juridik 1 1 1 1 1 1
1b Säkerhet i rollen som ledare: genom att diskutera etiska dilemman 1 1 1 1 1 1

2 Identifiera sig som rektor 1 1
3 Reflektion 1 1 1 1 1 1
4 Personlig utveckling  

 

Kvinna 1 1 1 1 1
Man 1 1

 

Figur 3. Utdrag ur kodschema med notering av antalet förekomster av respektive tema (tema 1-4, brev 1-7) 

Efter den första textanalysen upptäckte jag att antalet teman i kodschemat var för många. För 

att förenkla analysen beslutade jag att använda mig av en mer övergripande indelning genom 

att slå samman snarlika teman. Detta resulterade i att antalet teman reducerades från 28 till 14 

genom att: 

• Alla underrubriker i tema 11 ”Utvecklas som ledare” slogs ihop till ett tema. 

• Tema 8 ”Ökat självförtroende/trygghet” slogs ihop med tema 1 ”Säkerhet i rollen som 

ledare-generellt”. 

• Tema 7 ”Ökad förståelse” togs bort eftersom detta täcks in av andra teman.  

• Tema 6 ”Ökat mandat - generellt, 6a ”Ökat mandat – från medarbetare och 6b ”Ökat 

mandat – från huvudman” slogs ihop till ett tema ”Ökat mandat gentemot medarbetare 

och/eller huvudman. 

• Tema 10 ”Ökat didaktiskt synsätt” slogs ihop med tema 16 ”Allmänt ökad kunskap”. 
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• Tema 5 ”Förbättrad analysförmåga/kritiskt tänkande” slogs ihop med tema 

4 ”Personlig utveckling”. 

Efter den initiala textanalysen och ovan beskrivna reduktion av antalet teman var nästa 

steg att analysera texterna igen utifrån det nya kodschemat. Vid denna analys använde jag 

dessutom den ledarskapsmodell som beskrivs av Hughes et.al. som raster för min analys 

(Hughes et.al., 2015:1). I denna modell är ledarskapet uppdelat i tre delar; en som handlar 

om ledaren, en om medarbetaren och en del om situationen och jag färgkodade därför 

mina teman enligt följande: 

• Gul = temat relaterar till Ledaren (egenskaper, förmågor, roll samt stil) 

• Röd = temat relaterar till Medarbetarna  

• Grön = temat relaterar till Situationen  

Modellen beskriver också att ledarskap kan ses som en process där interaktionen mellan 

ledare, medarbetare samt situationen är av betydelse vilket framgår av Figur 1 ovan. 

Textanalysen genomfördes två gånger för att säkerställa kvaliteten i kodningen och resultatet 

sammanställdes i en slutlig version av kodschema med följande utseende, se Figur 4: 
KODNINGSSCHEMA

Brev nr 1 2 3
1 Säkerhet i rollen som ledare: generellt
2 Säkerhet i rollen som ledare:  genom ökad kunskap i juridik 1 1
3 Säkerhet i rollen som ledare: genom att diskutera etiska dilemman 1 1
4 Identifiera sig som rektor 1
5 Reflektion 1 1 1
6 Personlig utveckling 1
7 Ökat mandat gentemot medarbetare och/eller huvudman
8 Nätverk med andra rektorer 1

9a Utvecklats som ledare - egen
9b Utvecklas som ledare i relationen till medarbetare 1

10 Ökad kunskap som tillämpats i praktiken 1
11 Svårt att få tiden att räcka till
12 Kunskap om och förståelse för skolan som politiskt styrd organisation
13 Allmänt ökad kunskap 1 1

Kvinna 1 1 1
Man

 

Figur 4. Utdrag ur slutversionen av kodschema för textanalys (samtliga 14 teman, brev 1-3). 

För att få en mer detaljerad bild av hur rektorerna upplever att de utvecklats som ledare 

analyserades de teman som relaterar till Ledaren med ett mer finmaskigt raster med hjälp av 

aspekterna Förmågor, Egenskaper, Roll och Stil. Samtliga brev analyserades på nytt varvid 

respektive tema tillskrevs en eller flera av dessa aspekter baserat på hur rektorerna beskrivit 

sina upplevelser i breven. Säkerhet i rollen som ledare: genom ökade kunskaper i juridik 
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(tema 2) och Personlig utveckling (tema 6) har tolkats ha bäring på både Förmågor och 

Egenskaper. Reflektion (tema 5) har tolkats ha bäring på både Förmågor och Stil. 

För att kontrollera kvaliteten i textanalysen genomfördes en dubbelkodning med samma 

kodschema för tre slumpmässigt valda brev ca fyra veckor senare. Dubbelkodningens syfte är, 

enligt Bergstöm och Boréus, att kontrollera överensstämmelsens av kodningen av samma 

material vid olika tillfällen (Bergström & Boréus, 2012:56). Detta är extra viktigt när man 

arbetar själv med kodningen. Det visade sig att kodningen vid de båda tillfällena 

överensstämde till 100%. 

Den ursprungliga tanken var att presentera resultatet grafiskt med följande gruppindelningar: 

• Samtliga 

• Samtliga kvinnor 

• Samtliga män 

• Samtliga per lärosäte 

• Kvinnor per lärosäte 

• Män per lärosäte 

Genusperspektivet skulle vara mycket intressant att undersöka men eftersom det är för få män 

(7) i förhållande till antalet kvinnor (28) i det undersökta materialet så ger det inte en 

rättvisande bild vilket gör att jag har valt att inte gå vidare med denna analys. Utan 

genusperspektivet redovisas således enbart resultatet av analysen på gruppen som helhet samt 

uppdelad på respektive lärosäte. 

I resultat- och analysavsnittet nedan, där jag redovisar och tolkar resultatet av 

brevtolkningen/textanalysen i relation till mina frågeställningar, använde jag delvis mig även 

av mina anteckningar från besöken på lärosätena genom att jag läste, tolkade och kritiskt 

reflekterade över mina anteckningar och kommenterade dessa i texten. För att exemplifiera 

min tolkning av hur ledaskapsteorin återspeglas i materialet redovisas där ett antal citat från 

rektorernas reflekterande brev. Dessa togs fram genom att jag gick igenom alla passager i 

rektorernas reflekterande brev som relaterade till respektive kodning i mitt kodschema 

(Ledaren - gul, Medarbetarna - röd samt Situationen - grön) och valde ut representativa 

formuleringar. I analysen använder jag mig även av rektorsprogrammets måldokument från 

2014 och fokuserar då i första hand på skoljuridik och myndighetsutövning.  
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6.7 Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet beskriver den problematik som finns kring hanteringen av den typ av 

forskningsmaterial som min studie hanterar. En av de utmaningar som lyfts fram är den 

konflikt som finns mellan kravet på offentlighet, öppenhet och insyn och kravet på skydd för 

den personliga integriteten (Vetenskapsrådet, 2011:65). Eftersom de analyserade breven 

innehåller deltagarnas personliga reflektioner är det rimligt att anta att de, åtminstone till viss 

del, kan innehålla integritetskänsligt material. Redan under de inledande samtalen med de 

tilltänkta respondenterna adresserades denna problematik och i informationsbrevet som 

skickades ut framgick det tydligt att materialet skulle komma att analyseras avidentifierat 

gentemot det större forskningsprojektet. Enligt Vetenskapsrådet förutsätter avidentifiering att 

kopplingen mellan materialet och individen helt har brutits och att denna inte kan återskapas 

(Vetenskapsrådet, 2011:67). I arbetet med min masteruppsats har jag behandlat informationen 

konfidentiellt vilket, enligt Vetenskapsrådet, innebär ett skydd mot att obehöriga tar del av 

den (Vetenskapsrådet, 2011:67). Jag kan emellertid själv, via kodnyckeln, fortfarande koppla 

ihop materialet med respektive individ. När uppsatsen är godkänd kommer kodnyckeln att 

raderas. 

6.8 Reflektion över metoden 
I mötet med de reflekterande breven försökte jag hela tiden tolka så förutsättningslöst som 

möjligt. Jag fokuserade på textens handling för att kunna öka min förståelse för, och tolka, 

rektorernas upplevda effekter av Rektorsprogrammet efter år 1. Det som de reflekterande 

breven handlade om blev mitt undersökningsobjekt och den slutliga tolkningen av handlingen 

byggdes upp, precis som Ricoeur beskriver det, genom en kedja av flera tolkningar (Ricoeur, 

1988:63). De reflekterande breven är i sig en andrahandskälla men eftersom jag har haft 

möjlighet att träffa lärare och rektorer vid lärarmöten och internat blir min analys 

kontextburen. Att jag har deltagit vid dessa möten har påverkat textanalysen på så sätt att de 

ökat min förståelse för rektorerna och lärarnas situation och för Rektorsprogrammet som 

helhet. I textanalysen försökte jag förstå vad rektorerna ville förmedla genom sina texter. 

Första gången jag läste de reflekterande breven färgades min tolkning av min förutfattade 

mening av Rektorsprogrammet. Även om många av mina erfarenheter säkert känns igen och 

delas av andra lärare, på andra skolor, bör de inte utgöra grund för tolkningen av rektorernas 

brev. Jag hanterade detta i huvudsak genom att läsa materialet upprepade gånger samtidigt 

som jag försökte undvika att lägga egna värderingar på innehållet. Genom att jag lärde känna 

materialet mer och mer, tolkade och omtolkade jag texterna så att jag slutligen identifierade 
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de teman som redovisats ovan. I mötet med texterna vidgade jag mina referensramar genom 

kritisk reflektion vilket förhoppningsvis resulterade i att mina tolkningar gav en mer vidsynt 

bild av Rektorsprogrammet efter år 1, än vad som skulle varit fallet om jag endast utgått från 

min egen förförståelse och min egen kontext. När jag analyserade resultatet av min textanalys 

hade jag hela tiden mitt syfte och mina frågeställningar som utgångspunkt. 

Den valda metoden för insamling av data (reflekterande brev) innebär att det krävdes ett 

större engagemang från respondenterna än vad t.ex. en enkätundersökning skulle ha gjort. 

Detta, i kombination med att deltagandet var frivilligt, är en möjlig förklaring till den relativt 

låga svarsfrekvensen (23%). Den låga svarsfrekvensen gör det svårt att dra generella 

slutsatser på gruppnivå däremot ger det en indikation om hur rektorerna på gruppnivå 

upplever effekter av utbildningen. Samtliga brev innehåller ett eller flera av de teman som 

identifierats vilket betyder att alla rektorer som valt att delta i studien har upplevt effekter av 

utbildningen och velat förmedla detta till mig. Det är omöjligt att veta om de som valt att 

avstå från att medverka i studien skulle skrivit om samma upplevda effekter. 

Manuell textanalys innebär att, i ett tidigt skede, fastställa ett tillvägagångssätt som sedan 

måste stå fast genom hela analysen. Fördelen med en manuell textanalys är att den ger helt 

andra möjligheter till tolkningar och bedömningar av materialet än vad en datorbaserad analys 

gör. 

Processen som ledde fram till det slutliga kodschemat var ganska tidskrävande eftersom det 

krävdes flera genomläsningar och kodningar av materialet innan jag kom fram till de 14 

teman som användes vid slutanalysen. Om svarsfrekvensen hade varit betydligt högre (>40%) 

gör jag bedömningen att det hade varit svårt att hinna genomföra denna typ av analys inom 

ramen för en masteruppsats. En annan reflektion är att antalet stickprov (3 av 35) kan förefalla 

något lågt, men eftersom överensstämmelsen var 100% ansåg jag det inte nödvändigt att göra 

fler kontroller. 

6.9 Undersökningens trovärdighet  
Syftet med denna uppsats är att studera upplevda effekter efter år 1 på Rektorsprogrammet 

och data har samlats in via reflekterande brev som skrivits av deltagarna själva. Eftersom 

rektorerna skrivit ett reflekterande brev utgår jag ifrån att de tagit med sådana uppgifter som 

de finner relevanta. Hade jag intervjuat rektorerna hade jag haft större möjliget att ställa 

frågor rörande deras svar och på så sätt fångat in synpunkter på sådant som de i första skedet 

upplever relevant. Min uppfattning är att rektorerna varit mycket personliga och öppna i sina 
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brev. Givet att deltagarna gett uttryck för sina verkliga upplevelser i breven är det rimligt att 

mina data relaterar till det jag faktiskt vill analysera (Bryman, 1989:57). De teman som 

identifierats i textanalysen i kombination med innehållet i breven som helhet ger svar på alla 

de frågeställningar som jag har formulerat i syftet med studien. 

Tillförlitligheten i analysmetoden kontrollerades genom att jag gjorde om kodningen av att 

antal brev ca fyra veckor efter den ursprungliga kodningen. Att utfallet blev detsamma även 

denna gång kan till viss del bero på att jag kom ihåg delar av min första kodning, men 

eftersom överensstämmelsen mellan de båda tillfällena var 100% anser jag tillförlitligheten i 

min kodning av texterna är hög. Det är svårare att bedöma tillförlitligheten i datainsamlingen. 

Vid en kvantitativ analys används ibland ett angreppssätt som Bryman kallar ”test/re-test 

reliability” (Bryman 1989:55). Det skulle innebära att låta respondenterna skriva ett nytt 

reflekterande brev, t.ex. tre månader senare. Med ett hermeneutiskt förhållningssätt blir detta 

orimligt eftersom det är omöjligt att få fram samma svar vid en upprepning eftersom det är 

troligt att rektorernas tankar kommer vidare när de skriver det första reflekterande brevet och 

att de därför aldrig kan skriva på samma sätt igen. Ett annat sätt att kontrollera 

tillförlitligheten i studien hade varit att låta ett antal respondenter gå igenom min analys och 

mina slutsatser för att se om dessa stämmer överens med deras upplevelser av år 1 på 

Rektorsprogrammet. Jag har valt att inte genomföra detta inom ramen för denna uppsats. Jag 

anser mig dock ha utformat studien noggrant, genomfört den ordentligt och gjort en noggrann 

analys, vilket enligt Aspers bidrar till ökad tillförlitlighet (Aspers, 2007:223). 
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7. Resultat och analys 

I det följande redovisar jag resultatet av analysen av min empiri, som beskrivs/redovisas i 

avsnittet ovan, i relation till studiens syfte och frågeställningar. Resultatet av det som 

framkom i textanalysen har analyserats med pedagogiskt ledarskap och vuxnas lärande som 

perspektiv med ett raster i form av en ledarskapsmodell som utgår från samspelet mellan 

ledare, medarbetare och situation. För att exemplifiera min tolkning av hur ledaskapsteorin 

återspeglas i materialet redovisas ett antal citat från rektorernas reflekterande brev. 

Inledningsvis redovisas en sammanställning över mina reflektioner i samband med lärarmöten 

och rektorsinternat vid Lärosäte 1 och 2.  

7.1 Resultat av kontextualiseringen – deltagande vid lärarmöten och rektorsinternat 
 
Lärarmöte vid Lärosäte 1, den 7 oktober 2014 

Vid lärarmötet träffade jag fyra lärare som undervisar vid Rektorsprogrammet samt en jurist 

som representerade lärarna från juridikinstitutionen vid Lärosäte 1. Det var tydligt att 

juridiken och pedagogiken under Rektorsprogrammet ligger som två tydligt avgränsade block. 

Juridiklärarna föreföll inte vara integrerade med övriga lärare och det verkade inte som om 

uppgifterna hade tydlig koppling till rektorernas pedagogiska ledarskap och vardagspraktik. 

De fyra lärarna handledde varsin grupp på Rektorsprogrammet och kommer att följa gruppen 

under programmets gång. De kommer att träffa gruppmedlemmarna vid några tillfällen 

fördelade över de tre åren i samband med att de undervisar i de olika blocken. Lärarna 

berättade att de under år 1 på Rektorsprogrammet lämnar ut en skriftlig pedagogisk uppgift 

som deltagarna förväntas lämna in och som lärarna lämnar skriftliga kommentarer på vid två 

tillfällen. Rektorerna redovisar sedan uppgiften muntligt i grupper. Uppgiften, som omfattar 

2,5 hp, baseras på ett etiskt dilemma i form av att fiktivt elevvårdsfall som inkluderar elev-, 

personal- och föräldrafrågor. Lärarnas tanke med denna uppgift är att utveckla rektorernas 

problemlösningsförmåga genom att deras tankebanor utvecklas när de språkliggör sina tankar 

och reflektioner. Ambitionen, från lärarnas sida, är att de inlämnade texterna ska hålla en hög 

akademisk nivå, men det framkom att inte alla lärare anser att rektorernas texter når denna 

nivå.  

En av lärarna uppgav att hen kände sig som en kvartalspedagog med vilket hen menade att 

hen träffar rektorerna för sällan och oregelbundet. Min uppfattning är att anledningen till 

oregelbundenheten i lärarkontakten är att Lärosäte 1 valt att dela upp sina 10 hp under det 

första året i två separata block; 7,5 hp juridik (traditionell kunskapsgivande kurs med mycket 
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material att sätt sig in i) och 2,5 hp i form av pedagogiska seminarier där bl.a. ovan beskrivna 

uppgift ingår. Det kan finnas en risk att deltagarna kan komma att uppleva kontakten med 

handledarna som något splittrad under de tre åren. Det framgick även att tidigare upplagor av 

Rektorsprogrammet varit mer av en sammanhållen helhet där lärarna skulle vara en 

stabiliserande faktor men att lärarna ansåg att det blev ”segt och utdraget” vilket resulterade i 

den uppdelning som tillämpas för närvarande. Nytt för Rektorsprogrammet vid Lärosäte 1 

under 204 var att lärarna samverkade kring en bok som behandlar etiskt ledarskap där tanken 

var att detta arbetssätt skulle sätta avtryck i rektorernas ledarskap både under och efter 

utbildningen. Som kommentar till att det juridiska blocket är förhållandevis tungt framhöll 

utbildarna vid Lärosäte 1 att det är viktigt att rektorerna är studiemotiverade och att de även 

ser sitt rektorsuppdrag på sin skola som en del av utbildningen.  

Rektorsinternat vid Lärosäte 1, den 11 och 14 november 2014 

Under besöket redovisade grupperna resultat av olika grupparbeten. Jag noterade att 

grupperna som helhet hade ett bra samarbete vilket framkom särskilt tydligt när rektorerna 

arbetade med praktikernära gruppuppgifter. Generellt verkade grupperna trygga med varandra 

och de flesta kom till tals och hjäptes åt att driva samtalen vidare och tillsammans 

diskuterade/reflekterade de sig fram till en lösning på problemet. Det var tydligt att lärande 

sker hos rektorerna när de samverkar i grupper och nätverk. Jag besökte samtliga fyra 

rektorsgrupper och det var tydligt att det, helt naturligt, fanns en variation i hur lärarna förhöll 

sig till rektorerna och undervisningssituationen och att detta påverkade diskussionerna i de 

olika grupperna. Vid samtal med rektorerna framkom att en vanligt förekommande 

uppfattning om pedagogiskt ledarskap var att det utövas när rektor ”går ut och visar sig i 

verksamheten”. 

Lärarmöte vid Lärosäte 2, den 24 oktober 2014 

Vid detta lärarmöte deltog två lärare från den pedagogiska institutionen, men ingen från den 

juridiska. Lärarna tog upp följande frågeställningar: Hur kan vi som utbildare bidra till att 

göra utbildningen bättre? Hur kan Rektorsprogrammet utvecklas så att det blir ännu bättre? 

Rektorsgruppen vid Lärosäte 2 bestod av 64 rektorer och det framgick att lärarna tyckte att 

det var i mesta laget för två personer. De två lärarna angav vidare att de upplevde att de själva 

inte ägde processen under det första året av Rektorsprogrammet eftersom tyngdpunkten då låg 

på juridiken. Detta kan tyda på att det finns en risk att rektorerna vid Lärosäte 2 upplever 

kontakten med handledarna som bristfällig under år 1. Det framkom vidare att lärarna vid 

Lärosäte 2 särskilt lyfter fram vikten av att de teoretiska kunskaperna kopplas till rektorernas 
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praktik och att kunskaperna omvandlas till konkret ledarhandling. Det var även tydligt att 

Lärosäte 2 har en tydlig gemensam idé med Rektorsutbildningen. 

Rektorsinternat vid Lärosäte 2, den 4 december 2014 

Rektorerna var indelade i ett antal mindre basgrupper som kommer att följas åt under hela 

utbildningen. Rektorerna var samlade i en stor grupp större delen av dagen. Lärarna hade 

bland annat en genomgång där de diskuterade ledarskapstankar och ledarskapsfrågor och att 

dessa ska sträcka sig genom hela rektorsutbildningen, men med särskilt fokus under år 3. 

Därefter talade lärarna om basgruppens funktion som en lärandegrupp. Tanken med detta är 

att det ska ske ett erfarenhetsbaserat lärande genom samspel mellan deltagarna som driver en 

lärandeprocess framåt. Basgrupperna ska skapa en trygg miljö där lärandet kan växa och 

kopplas ihop med rektorernas praktiker. Lärarna framhöll att varje individ äger sitt eget 

lärande. I samband med diskussionen kring lärandegrupper fick rektorerna bl.a. följande att 

fundera över: 

 

• Vad gynnar gruppens lärande? 

• Diskutera det lärande som har ägt rum. 

• Hur bidrar du till gruppens lärande? 

• Vilket lärande har vi möjliggjort för varandra? 

 

Rektorerna gick iväg för att samtala i sina basgrupper och lärarna blandade sig inte i gruppens 

arbete utan höll sig avvaktande i detta skede. Min reflektion över detta är att lärarna inte ville 

störa rektorerna i deras lärprocesser. Vid samtal med lärarna framgick det att de ser sig själva 

som processledare som skapar förutsättningar för rektorernas lärande. De menade att 

rektorernas lärande i huvudsak sker i relation till varandra och att det är lärarnas uppgift att 

våga utmana rektorerna i detta. Det var tydligt att lärarna var väldigt samspelta. Efter samtalet 

med lärarna var jag med på ett kort besök i en basgrupp där några i gruppen berättade att de 

känner en hopplöshet inför rektorsuppdraget.  

7.2 Resultat av textanalys - hela urvalsgruppen 
I Figur 5 nedan redovisas resultatet av den utförda textanalysen av rektorernas reflekterande 

brev. Redovisade teman är sorterade i fallande ordning efter hur många brev temat har 

identifierats i. Figur 6 redovisar samma data, men istället för antalet identifierade förekomster 

redovisas hur stor andel av hela analysgruppen (totalt 35 rektorer) som har temat i sina brev.  



	   46 

Resultatet visar att rektorsutbildningen ger rektorerna en allmän ökad kunskap som de 

tillämpar i sina skolor och använder/sprider i verksamheten. Under det första året på 

Rektorsprogrammet handlar detta primärt av juridiska aspekter av det pedagogiska 

ledarskapet. 27 av 35 (77%) av rektorerna i studien lyfter fram att de känner sig säkrare i 

rollen som ledare genom ökade kunskaper i juridik. 25 av 35 (71%) av rektorerna framhåller 

att de har fått ökade kunskaper som de redan under pågående utbildning har omsatt i praktiskt 

handlande. 23 av 35 rektorer (66%) upplever att rektorsutbildningen ger dem en allmänt ökad 

kunskap och 22 av 35 (63%) värdesätter nätverket de bildar med andra rektorer på 

utbildningen. Över hälften av deltagarna (19 av 35 rektorer) vid rektorsutbildningen har börjat 

reflektera mer. 16 av 35 rektorer (46%) ser utbildningen som en personlig utveckling. 

Resultatet av textanalysen visar också att 15 av 35 (43%) rektorer har fått en ökad kunskap 

om och förståelse för skolan som politiskt styrd organisation. Vidare framgår att 

rektorsutbildningen skapar ledare som blir säkrare i sin roll genom ökade kunskaper i etik. 12 

av 35 rektorer (34%) upplevde denna effekt. Endast 9 av 35 (26%) upplever att 

rektorsutbildningen generar ett ökat mandat gentemot medarbetare och/eller huvudman. 7 av 

35 rektorer (20%) upplever att tiden inte räcker till för både studier och rektorsutbildningen. 

Endast 2 av 35 rektorer (6%) uttrycker att de identifierar sig som rektor. I endast 4 av 35 

reflekterande brev (11%) identifierades temat ”Utvecklats som ledare i relation till 

medarbetare” (tema 9b). 
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Figur 5: Antalet brev där respektive tema förekommer (samtliga deltagare) 

 
Figur 6: Andelen brev där respektive tema förekommer (samtliga deltagare) 
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I 23 av de 35 reflekterande breven har jag identifietat att rektorerna upplever ”Allmänt ökad 

kunskap” (tema 13). Detta tema är närbesläktat med ”Ökad kunskap som tillämpats i 

praktiken” (tema 10) som förkommer i 25 av 35 brev. Det är endast i fyra brev som inget av 

dessa båda teman har identifierats. Det är intressant att se att så tydliga teman kunnat 

identiferats trots att rektorerna inte uppmanades att skriva kring teman i sina brev. En tydlig 

effekt av utbildningen år 1 vid Rektorsprogrammet är alltså att rektorerna upplever att de får 

med sig ökad kunskap in i sina praktiker. Med ökad kunskap följer en ökad säkerhet i rollen 

som ledare (se nedan) som i sin tur kan medföra det som återspeglas i 9 av 35 reflekterande 

brev, d.v.s att rektorerna upplever ett ökat mandat gentemot medarbetare och/eller huvudan 

(tema 7). 

”Personlig utveckling” (tema 6) förkommer i knappt hälften av de reflekterande breven (46%) 

och handlar i allmänhet om att rektoreran vuxit som person och fått ökat sjävförtroende 

genom att gått igenom en akademisk utbildning, se citat nedan.  

Det jag har lärt mig om mig själv är att jag har goda förutsättningar för att hantera svårare texter 

och att resonera i skrift men det som nästan är bäst att bli påmind om är att jag har börjat släppa 

lite på min prestationsångest. 

7 av 35 (20%) av rektorerna upplever att det var svårt att få tiden att räcka till (tema 11) under 

rektorsutbildningen. Det är förvånande att detta tema inte identifierats i fler brev med tanke på 

att många rektorer i samband med presentationerna av forskningsprojektet under internaten 

kommenterade att de inte ville/kunde medverka i min studie på grund av tidsbrist. En 

förklaring till detta kan vara att de som upplevde tidsbrist faktiskt också valde att inte delta i 

undersökningen. I breven från de övriga 28 rektorerna uttrycks inga tecken på att tiden inte 

skulle räcka till för både jobb och studier. Nedan redovisas ett antal citat om tidsbrist hämtade 

från rektorernas reflekterande brev: 

Tiden, det är svårt att få till det på hemmaplan, oftast får de planerade studierna ge vika för 

”viktigare” saker i vardagen. 

Det enda problem jag har haft under året har varit att få tiden att räcka till. Det är ibland pressat att 

jobba 110% och samtigt studera. 

Den enda som känns frustrerande är tidsbristen. Vi är en extremt hårt arbetande grupp (de flesta av 

oss har arbetsveckor på upp mot 50 timmar) – då är det svårt att hinna med utbildningen. 
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7.3 Resultat av textanalys med ledarskapsmodell som raster 
Med ledarskapsmodellen Ledare-Medarbetare-Situation som raster (Hughes et.al. 2015:5) 

visar resultatet av textanalysen att rektorsutbildningen i första hand fokuserar på ledaren och 

situationen, se Figur 7 och Figur 8 nedan.  

 
Figur 7: Färgkodade teman enligt ledarskapsmodell Ledare (gul) - Medarbetare (röd) - Situation (grön). 

 
Figur 8: Färgkodade teman enligt ledarskapsmodell Ledare (gul) - Medarbetare (röd) - Situation (grön). 
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Att juridiken (tema 2) lyfts fram som en viktig komponent i utbildningen är inte förvånande 

med tanke på att det är ett av två huvudmoment under rektorsutbildningens första år. Det är 

tydligt i materialet att den ökade faktakunskapen inom juridikområdet innebär att deltagarna 

upplever sig stärkta i rollen som ledare och flera av deltagarna har haft direkt nytta av sina 

nyvunna kunskaper i det dagliga arbetet (tema 10). Den ökade kunskapen handlar då inte 

enbart om juridik, även om juridiska frågor är de som är mest förekommande i de 

reflekerande breven i detta sammanhang. I mitt kodschema kan jag utläsa att ett eller flera av 

de tre teman som rör upplevelsen av ökad säkerhet i rollen som ledare har identifierats i 32 av 

35 reflekterande brev. I 3 av 35 brev identifieradea dessa teman allstå inte över huvud taget. 

Ett tema som är värt att lyfta fram i analysen är ”Nätverk med andra rektorer” (tema 8) 

som jag har identifierat i hela 63% (22 av 35) av de reflekterande breven i textanalysen. 

Jag ser detta som ett tecken på att rektorerna har ett behov av att träffa andra i samma 

position för att diskutera arbetsrelaterade frågor i nätverk. I ett brev framgår det att 

rektorerna i en kommun lärt känna varandra och bildat en egen studiegrupp i den 

kommunen, vilket framgår av följande citat: 

En stor behållning är de kontakter jag fått via mina kurskompisar och det är speciellt min basgrupp 

som finns i tankarna. Jag är glad att det här nätverket finns omkring mig. Jag har också lärt känna 

några rektorer i min egen kommun och vi har startat en studiegrupp och vi åker tillsammans till 

våra internat. 

7.4 Resultat av textanalys med fokus på teman som relaterar till Ledaren 
I Figur 9 redovisas resultatet av analysen av Ledaren med det mer finmaskiga rastret som 

fokuserar på fyra olika aspekter av ledarskapet: Förmågor, Egenskaper, Roll och Stil. 

Resultatet visar tydligt att rektorerna upplever att de som ledare har fått ökade förmågor under 

det första året på Rektorsprogrammet. De teman som är identifierats i flest brev är ”Säkerhet i 

rollen som ledare: genom ökad kunskap i juridik” (tema 2) och ”Allmänt ökad kunskap” 

(tema 13). Dessa har identifierats i 25 respektive 23 av de reflekterande breven. Tema 13 har 

endast tillskrivits aspekten Förmågor medan tema 2 även har tolkats ha bäring på Egenskaper 

i 2 av breven. Även ”Personlig utveckling” (tema 6) har tillskrivits båda aspekterna förmågor 

och egenskaper. I breven analyserades 9 förkomster av ”Personlig utveckling” med bäring på 

förmåga. ”Säkerhet i rollen som ledare: generellt” (tema 1) identifierades i 4 av breven. 

Förmågan ”Reflektion” (tema 5) identifierades i 12 av breven. 
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Egenskaper är den aspekt av ledaren som har fått näst störst vikt i analysen och 

förutom	   ”Säkerhet i rollen som ledare: genom ökad kunskap i juridik” (tema 2), som 

identifierats i 2 av breven, så förekommer även ”Säkerhet i rollen som ledare: genom att 

diskutera etiska dilemman” (tema 3) och ”Personlig utveckling” (tema 6) här . Dessa 

förekommer i 12 respektive 7 av breven. I några av de reflekterande breven har rektorena 

beskrivit att deras personliga utveckling som ledare är direkt kopplad till att deras förmågor 

har utvecklats under det första året på Rektorsprogrammet, vilket är anledningen till att detta 

tema återfinns både under Förmågor och Egenskaper.  

Aspekten Stil kommer på tredje plats vad gäller antal förekomster i breven och innehåller två 

teman varav ”Reflektion” (tema 5) är vanligast och förekommer i 7 av breven. Rektorerna 

skriver bl.a. att de fått en mer reflekterande ledarstil. Utöver detta tema har även 3 

förekomster av ”Säkerhet i rollen som ledare: generellt” (tema 1) tillskrivts denna aspekt. 

Tema 1 har även kopplats till Förmågor i analsyen.  

Roll är den klart minsta av de fyra aspekterna i denna analys och innehåller två teman som 

bara har tillskrivts denna aspekt. Det gäller temat ”Identifiera sig som rektor” (tema 4) och 

”Utvecklats som ledare – egen” (tema 9a). Dessa teman har endast identifierats i 2 respektive 

1 av de reflekterande breven.  

Figur 9: Analysresultat av Ledaren baserat på Egenskaper, Förmågor, Roll och Stil 

Resultatet bekräftar bilden av att rektorerna upplever att det första året på Rektorsprogrammet 

i första hand har inneburit att deras kunskaper och förmågor har stärks och att den påverkan 

som detta har på övriga delar av deras pedagogiska ledarskap kan ses som indirekta effekter 

av detta. 
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Intentionerna i måldokumentet för rektorsprogrammet återspeglas tydligt i resultatet eftersom 

huvuddelen av de teman som identifierats i textanalysen (8 av 14 teman), kan härledas till 

rektorerna själva d.v.s. ledaren enligt ledarskapsteorin. Under det första året på 

Rektorsprogrammet ligger fokus på att rektorerna ska utveckla sina kunskaper och förmågor 

inom skoljuridik och myndighetsutövning för att kunna använda dessa i praktiken 

(Rektorsprogrammets måldokument, 2014:5). 4 av 14 teman handlar om den delen i 

ledarskapet som beskriver situationen och endast 2 av 14 teman handlar om hur ledaren 

samspelar med medarbetaren vilket inte är förvånande med tanke på att skolledarskap inte 

behandlas explicit under år 1 utan först under år 3 på Rektorsprogrammet 

(Rektorsprogrammets måldokument, 2014:4).  

Rektorsprogrammet som helhet ska knyta ihop hur lagar och förordningar påverkat ledarskapets 

möjligheter och hur en systematisk kunskap om den egna ledarrollen, verksamhetens 

förutsättningar, processer och resultat kan användas för att utmana och utveckla verksamhetens 

arbetsformer, organisation och genomförande med fokus på barns och elevers utveckling, lärande 

och undervisningens kvalitet  

(Rektorsprogrammets måldokument, 2014:4). 

Jag kan konstatera att även om betoningen ligger på ledaren så är samtliga delar i 

ledarskapsmodellen representerade i de teman som är resultatet av min textanalys av 

rektorernas reflekterande brev.  

7.5 Resultat av textanalys per lärosäte 
I samband med mina besök vid lärarmöten och rektorsinternat på Lärosäte 1 och 2 framkom 

en rad skillnader i utbildningens upplägg och innehåll som till viss del slår igenom i resultatet 

av textanalysen av de reflekterande breven. Skillnaderna framgår av Figur 10 nedan. 

Staplarna visar andelen av rektorerna på respektive lärosäte som har respektive tema i sina 

reflekterande brev. 
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Figur 10: Resultat samtliga deltagare uppdelade på respektive lärosäte, redovisat med andelen brev där 

respektive tema förekommer 

Ett exempel på en tydlig skillnad är hur rektorerna uppfattade att de fått ökad säkerhet i rollen 

som ledare genom att diskutera etiska dilemman (tema 3). På Lärosäte 1 framkom det att 

lärarna från och med 2014 samverkar kring en bok om etiskt ledarskap och att diskussion och 

reflektion kring ett etiskt dilemma var en viktig komponent i utbildnigen under år 1. Det är 

därför inte förvånande att jag kunde identifiera detta tema i 50% av de reflekterande breven 

från Lärosäte 1. Motsvarande siffra för Lärosäte 2 är endast 8%.  

På Lärosäte 2 framhöll lärarna vid flera tillfällen, och på olika sätt, vikten av 

erfarenhetsbaserat lärande och att tillämpa kunskapen i praktiken (tema 10). Det framkom 

även att de basgrupper som rektorerna på Lärosäte 2 delas in i ses som lärandegrupper och 

min uppfattning är att det användes som sådana av rektorena själva. Resultatet av min 

textanalys visar tydligt att detta är ett viktigt tema för rektorerna på Lärosäte 2. Jag 

identifierade detta tema i 77% av de reflekterande breven från rektorerna vid lärosäte 2. 

Skillnaden mellan lärosätena är dock inte lika stor som för tema 3. 

Det tema som jag valt att kalla ”Reflektion” (tema 5) är i högre grad representerat i de 

reflekterande breven från Lärosäte 1 (64%) än i de från Lärosäte 2 (38%). Min tolkning av 

den relativt höga andelen för Lärosäte 1 är att det finns en koppling mellan detta tema och 

tema 3 som diskuterades tidigare eftersom uppgiften kring det etiska dilemmat hade tydlig 
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inslag av reflektion. Vid Lärosäte 2 finns inte motsvarande koppling med där tillämpas istället 

lärandegrupperna som ger möjlighet för rektorerna att reflektera i grupp. Min bedömning är 

att båda lärosätena har ungefär samma förhållningssätt till reflektion. Skillanden i 

analysresultatet skulle kunna bero på att det som vid Lärosäte 2 skulle kallas för 

erfarenhetsbaserat lärande i lärandegrupper skulle ses som tillfällen till reflektion vid 

Lärosäte 1. 

Det finns ingen avgörande skillnad i hur respektive lärosäte beskrev Rektorsutbildningens  

juridiska block. Analysresultatet visar bara på en viss skillnad i andelen deltagare som lyfter 

fram ”Säkerhet i rollen som ledare genom ökad kunskap i juridik” (tema 2). Jag identifierade 

detta tema i 73% av de reflekterande breven från rektorerna vid Lärosäte 1. Motvarande siffra 

för Lärosäte 2 var 85%. När jag tittar på resultatet för hela rektorsgruppen vid båda lärosätena 

är det detta tema som jag har identifierat i flest brev. Det är också så att många rektorer anger 

i de reflekterande breven att de redan under pågående utbildning har tillämpat sina nya 

teretiska kunskaper i juridik i praktiken. Detta sammantaget tolkar jag som att skoljuridiken är 

en mycket del av rektorsutbildningen som fyller ett stort behov och som starkt bidrar till att 

stärka rektorernas pedagogiska ledarskap. Följande citat, som är hämtat från ett av de 

reflekterande breven, belyser detta: 

Ett exempel är det jag valde att skriva mitt PM i juridik om: särskilt stöd och anpassning. Jag fick 

möjlighet att studera alla lagar som finns på området och rättsfall. Jag kunde också av förarbeten 

och propositioner, utskottets resonemang och remissvar få de politiska och juridiska processerna 

tydliggjorda. Jag har sedan skrivit och delgett all personal på vår skola de ny regler som gäller från 

1 juli 2014. Vi har styrt upp vårt arbete med dessa frågor så att vi nu följer reglerna så vitt vi kan 

bedöma. Detta är påverkat vårt arbete med anpassningar, stöd och åtgärdsprogram. 

Vidare visar analysen en tydlig skillnad mellan lärosätena vad gäller hur rektorerna upplever 

att det har fått kunskap om och förståelse för skolan som en politiskt styrd organisation (tema 

12). 62% av rektorerna på Lärosäte 2 anger att de upplever denna effekt medan bara drygt en 

tredjedel (32%) av rektorerna på Lärosäte 1 anger detta i sina reflekterande brev. 

I analysresultatet finns kopplingar till Mezirows teorier kring transformativt lärande där 

grunden är bl.a. att genom kritisk reflektion tolka och omtolka sinnesintryck för att skapa 

mening och lärande. Lärande är, enligt Mezirow, en social process där personliga erfarenheter 

omvärderas som ett resultat av interaktion med andra (Mezirow, 1994:222-223). Detta 

betraktelsesätt återfinns hos lärarna på Lärosäte 2 som medvetet uppmuntrar att lärande sker i 

mindre grupper och i relationen mellan rektorerna.  
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Jag inser att rektorsjobbet är fruktansvärt komplext och det är fullständigt omöjligt att göra allt 

perfekt och kunna svara på frågor direkt och hela tiden.  

Efter det första utbildningsåret kan jag tänka mer kritiskt och inte anamma saker som inte alls 

handlar om skolans uppdrag egentligen. 

Citaten ovan är hämtade från två olika brev och kan ses som exempel på att rektorerna har 

ändrat sina referensramar och omvärderat sina referensramar under det första året på 

Rektorsprogrammet.  

I analysen framkommer att när rektorerna får ökade kunskaper (tema 13 och tema 2) och 

tillämpar dessa i praktiken (tema 10) upplever de att förtroendet från medarbetare och chefer 

ökar. Detta leder till en upplevelse av ökat mandat (tema 9).  

Jag har även fått ett större gehör/mandat för mina idéer (både av huvudman och lärare) på grund av 

att jag går Rektorsprogrammet. 

Jag upplever att jag har en bättre ”tyngd” bakom mina argument och att jag blir lyssnad på av 

personalen när jag känner mig påläst och uppdaterad på lagar, allmänna råd och ny forskning. 

Att jag vet vad jag pratar om samt att jag kan hänvisa till lagstiftning och regleringar har höjt mina 

medarbetares respekt och förståelse för det arbete jag utför, vilket i sin tur underlättat mitt arbete. 

Här finns en koppling till Considines ”agency theory” eftersom rektorerna anger att de 

upplever att starkare mandat både från medarbetare (rektor som principal) och gentemot 

huvudmannen (rektor som agent) (Considine, 2005:177). 



	   56 

8. Studiens resultat i relation till tidigare forskning 

I detta avsnitt utvidgas analysen genom att resultatet sätts i relation till tidigare forskning och 

mitt teoretiska ramverk. Enligt Skolverket ska Rektorsprogrammet stärka rektorernas 

pedagogiska ledarskap och samtidigt ge dem verktyg för att bättre kunna leda sina respektive 

organisationer. Utbildningen har också som syfte att ge rektorerna nya kunskaper, skapa 

nätverk och skapa utvecklingsprocesser (Skolverkets hemsida, 2015). I min analys framkom 

att en majoritet (63%) av rektorerna upplever att en av effekterna av Rektorsprogrammet är att 

de skapar nätverk med andra i samma position och att detta t.ex. ger möjligt att diskutera 

arbetsrelaterade frågor. Det är tydligt att båda lärosätena främjar bildandet av nätverk mellan 

rektorerna, och vid Lärosäte 2 talade lärarna explicit om basgruppens funktion som en 

lärandegrupp där lärandet kan växa och kopplas ihop med rektorernas praktiker. 

Vid mitt besök på rektorsinternatet vid Lärosäte 1 noterade jag att grupperna som helhet hade 

ett bra samarbete vilket framkom särskilt tydligt när rektorerna arbetade med praktikernära 

gruppuppgifter. Generellt verkade grupperna trygga med varandra och de flesta kom till tals 

och hjäptes åt att driva samtalen vidare och tillsammans diskuterade/reflekterade de sig fram 

till en lösning på problemet. Det var tydligt att lärande sker hos rektorerna när de samverkar i 

grupper och nätverk, och detta knyter väl an till några av mina teoretiska utgångspunkter där 

bl.a. Chaiklin och Lave menar att lärande uppstår i relationen mellan människor och särskilt 

när samverkan sker kring en praktisk situation. Wilhelmsson trycker på att kommunikation 

och språk har en betydelsefull roll för att individer ska kunna omvandla sina erfarenheter till 

kunskap och menar att interaktionen mellan individer leder till att ett gemensamt språk 

utvecklas i gruppen genom att deltagarna samtalar och tänker tillsammans. Vidare menar hon 

att denna lärprocess bäst sker i gruppdiskussioner av problembaserad karaktär. Att samverka i 

kritisk reflektion samt att dela med sig av sina åsikter och lära av varandras misstag samt be 

om feedback är, enligt Høyrup, viktiga processer för att individer ska utvecklas vilket i sin tur 

leder till att det organisatoriska lärandet ökar (Chaiklin & Lave, 1993:5, 292, Wilhelmsson, 

1998:10, Høyrup, 2004:448). I de reflekterande breven uttrycker rektorerna behovet av att 

träffa andra rektorer i nätverk, vilket stämmer väl överens med resultatet av Ulf Leos studie 

från 2104 . Rektorerna har arbetat tillsammans med case och diskuterat enskilda juridika och 

etiska aspekter av dessa, vilket har lett till att många upplever att det dagliga arbetet har 

påverkats positivt eftersom de kunnat tillämpa kunskaperna i praktiken. Törnsén beskriver 

erfarenheter från USA som visar att rektorers individuella ledarskap gynnas av att de ingår i 

en grupp under gemensam ledning (Törnsén, 2009:18). Detta är ytterligare ett exempel som 
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belyser vikten av fungerande nätverk för att utveckla det pedagogiska ledarskapet. 

Skolinspektionen beskriver i sin kvalitetsgranskning vikten av att svenska rektorer får tid till 

nätverksträffar för att diskutera och reflektera om sin praktik och bli medvetna om sitt 

agerande som rektor och för att förstå sin roll (Skolinspektionen, 2012:32-33).  

Endast i 2 av 35 reflekterande brev identifierade jag temat ”Identifiera sig som rektor” 

(tema 4). Jag upplevde dock att rektorerna vid Lärosäte 1 och 2 redan identifierade sig 

som rektorer vilket förklarar varför så få upplevde att år 1 av Rektorsprogrammet bidrog 

till att stärka dem i rektorsidentiteten. Goodwin belyser att kontexten är viktig för hur en 

identitet skapas och menar att identitetsskapandet sker via samtal med andra där 

individens normer och uppfattningar om moral, i den aktuella kontexten, utvecklas 

(Goodwin, 2007:353-354). Møller menar att rektorsrollen kan ses som ”summan av de 

normer och förväntningar som riktas mot den formella ledarpositionen med dess 

uppgifter, resurser och rättigheter” (Møller, 2006:65). Det tema som var vanligast 

förekommande i de reflekterande breven (77%) var Säkerhet i rollen som ledare: genom 

ökad kunskap i juridik (tema 2). Det finns ytterligare två teman (tema 1 och 3) som 

behandlar säkerhet i rollen, men de är inte lika vanligt förekommande. Det är tydligt att 

en effekt av Rektorsprogrammet efter år 1 är att rektorerna, på olika sätt, upplever att de 

stärks i rollen som ledare. Detta är ett steg i att svara upp mot en av de utamningar i det 

pedagogiska ledarskapet som lyfts fram i OECD:s rapport; att det finns en otydlighet i 

rektorsrollen som bl.a. leder till misstro mellan rektorer och medarbetare (OECD, 

2015:8). Skolinspektionens kvalitetsgranskning identifier bl.a. behovet av att rektor 

förtydligar roller och ansvarsområden på skolan men framhåller samtidigt att svenska 

rektorer upplever sin roll som otydlig vilket gör att de ha svårt att genomföra detta. 

Skolinspektionen belyser också att det pedagogiska ledarskapet behöver stärkas och 

Johansson trycker på att rektorena måste bli bättre på att implementera det 

(Skolinspektionen, 2012:8, Johansson, 2015:13). I resultatet av min textanalys finns det 

konkreta exempel på att rektorer efter år 1 på Rektorsprogrammet upplever en ökad 

säkerhet i förhållande till gällande regler. 

Analysen visar att det finns en koppling till, och en indikation på reducering av, den känsla av 

osäkerhet som rektorer kan uppleva när de ska fatta beslut p.g.a. oklara professionella normer 

(Leo, 2014:145). I resultatet av den mer detaljerade analysen av vilka effekter rektorerna 

upplever att utbildningen har haft på dem som ledare är det tydligt att den största effekten 

finns inom den aspekt som handlar om förmågor. De upplever bl.a. att den ökade kunskapen i 
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juridik som de fått under år 1 gör att de känner sig säkrare i rollen som ledare. Rektorerna 

upplever även att deras kunskap, via utbildningen, har ökat rent generellt. Resultatet bekräftar 

bilden som målas upp i Rektorsprogrammets måldokument d.v.s. att utbildningens första del 

(Skoljuridik och myndighetsutövning) fokuserar på att ge rektorerna ökade teoretiska 

kunskaper och ökad förmåga att tillämpa kunskaperna i praktiken (Rektorsprogrammets 

måldokument, 2014:5). Detta går i linje med Hoy och Miskles syn på en ledare där ledaren 

har en dynamisk syn på sina förmågor och tror att de kan utveckla och öka dessa (Hoy & 

Miskel, 2013:152-153). Det är troligt att de rektorer som upplever utvecklade förmågor också 

kommer att omsätta sina teoretiska kunskaper till praktisk handling i sina verksamheter. Det 

är intressant att se att temat ”Personlig utveckling” (tema 6) återfinns både under Förmågor 

och Egenskaper. Ett antal rektorer har tydligt uttryckt i sina brev att de upplever att deras 

ökade kunskaper, via reflektion, gjort att de utvecklats som personer. Detta kan ses som en 

indikation på att en form transformativt lärande har skett hos rektorena under utbildningen. 

Detta tar sig även uttryck under aspekten Stil där 7 rektorer uttryckt att de, genom att öva på 

reflektion under året, har utvecklat sin ledarstil och efter år 1 ser sig själva som mer 

reflekterande ledare. Detta är ett exempel på vad som sker då rektorer får möjlighet att 

”reflektera över vad de bör göra, vilka de är samt vad de skulle vilja göra” (Alvesson & 

Svenningsson, 2007:282). 

Lärprocessen under år 1 på Rektorsprogrammet följer väl den modell som beskrivs av Döös, 

d.v.s. en kombination av individuellt lärande som baseras på erfarenhet som byggs upp över 

tid i takt med ökad erfarenhet och förståelse för kontexten i kombination med praktisk 

tillämpning. Döös lyfter även fram vikten av feedback genom dialog med personer i samma 

situation (Döös, 2003:4-5). Rektorsprogrammet har en tradition av att vara praktiskt inriktad 

och fokuserade tidigt på att vara en process- och erfarenhetsbaserad utbildning (Myndigheten 

för skolutveckling, 2006:2, Ekholm, 2015:54). I nuvarande måldokument för 

Rektorsprogrammet framgår att utbildningen ska kopplas till rektorernas praktiker för att 

skapa förutsättningar för att utveckla verksamheten på skolorna genom att ”skapa 

sammanhang och en djupare förståelse för uppdraget” (Rektorsprogrammets måldokument, 

2014:1). Vid Lärosäte 2 visade lärarna en tydlig ambition att koppla teoretiska kunskaper till 

rektorernas praktiker för att på så sätt omvandla kunskaperna till konkreta ledarhandlingar. 

Detta kan bidra till utvecklingen av rektorernas pedagogiska ledarskap, d.v.s. öka deras 

förmåga att skapa förutsättningar för, och leda, undervisning och lärande (Törnsén, 2009:22).  

Här finns en koppling till Kolbs modell för erfarenhetsbaserat lärande där erfarenheter, 
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observation/reflektion samt teoribildning och praktisk tillämpning är centrala begrepp (Vince, 

1998:307).  

De som upplever att de har svårt att få tiden att räcka till (tema 11) hänvisar detta till det 

faktum att utbildningen pågår parallellt med det ordinarie arbetet och att detta primärt 

påverkar deras deltagande i Rektorsprogrammet negativt. Om rektorena, som upplever 

tidsbrist, istället skulle välja att prioritera utbildningen framför uppdraget som rektor så skulle 

förmodligen det pedagogiska ledarskapet bli lidande. I Rektorsprogrammets måldokument 

framgår det att rektor bör ha ”möjlighet att avsätta 20% av sin arbetstid för studierna” 

(Rektorsprogrammets måldokument, 2014:3). Det var många rektorer som uttryckte en känsla 

av tidsbrist vid mina besök vid internaten och samma sak framkom även i 7 av 35 

reflekterande brev. Jag drar därför slutsatsen att den reduktion av arbetstid som förespråkas i 

Rektorsprogrammets måldokument inte sker fullt ut i praktiken och detta skulle kunna 

medföra att rektorerna som upplever tidsbrist lär sig mindre under år 1 vid 

Rektorsprogrammet och därmed tar med sig mindre från utbildningen in i sina praktiker än de 

rektorer som inte upplever tidsbrist. Detta skulle kunna tolkas som en negativ effekt. 

Samtidigt som det är en utmaning för rektorerna att få tiden att räcka till är det också tydligt 

att rektorerna upplever en vinst med att arbeta parallellt med studierna då de lättare kan 

omvandla kunskaper i praktisk handling som exempelvis när det gäller att förklara 

komplicerade juridiska frågeställningar för vårdnadshavare och medarbetare. Hela 77% av 

rektorena upplever att de har fått ökad kunskap som tillämpats i praktiken (tema 10). 

Samtidigt upplever de flesta att de har stärkts i sin roll som ledare under år 1 på 

Rektorsprogrammet (se ovan). I textanalysen framkom tre teman som behandlar ökad 

säkerhet i rollen (tema 1, 2 och 3) och jag kan konstatera att dessa teman saknas helt i bara 3 

av 35 brev. Detta tyder på att en rektor som tar till sig ett lärande och som praktiskt taget 

direkt kan tillämpa de nyvunna kunskaperna i praktiken upplever sig själv som en säkrare 

ledare. Denna upplevda effekt efter år 1 vid Rektorsprogrammet är helt i linje med ett av 

huvudsyftena med utbildningen. Redan i förarbetet till det nuvarande Rektorsprogrammet fick 

Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att ta fram en rektorsutbildning som skulle stärka 

rektorerna i deras roll som chefer så att de skulle bli bättre på att leda och utveckla 

verksamheten (Myndigheten för skolutveckling, 2006:2). Denna tanke lever kvar i 

måldokumentet för Rektorsprogrammet från 2014 om än inte lika explicit. Där framgår t.ex. 

att rektorerna under det tredje och sista året ska stärka sin förmåga att kritiskt reflektera över 
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hur deras respektive praktiker påverkar det egna ledarskapet. Tanken är att detta ska ge 

rektorerna ökad säkerhet i sin yrkesroll (Rektorsprogrammets måldokument, 2014:7).  

En annan effekt är upplevelsen av ett ökat mandat gentemot medarebetare och/eller 

huvudman (tema 7) som identifierats i mer än var fjärde brev. Efter det första året på 

Rektorsprogrammet ska deltagarna enligt måldokumentet visa god kunskap om rättssystemets 

uppbyggnad, rättskällor och juridisk metod samt god förmåga att använda rättskällor för att 

lösa juridiska problem inom verksamheten (Rektorsprogrammets måldokument, 2014:5). I de 

reflekterande breven finns flera exempel på rektorer som beskriver att upplevelsen av ett ökat 

mandat gentemot medarbetare och/eller huvudman är tydligt kopplad till den ökade 

kunskapen i juridik som rektorerna fått under år 1 på Rektorsprogrammet. Genom att vara 

mer pålästa upplever de att de får ökad tyngd bakom sina argument och att förtroendet för 

dem ökar. Moos och Johanssons internationella studie lyfter bl.a. fram just förmågan att 

bygga förtroende som en viktig egenskap hos framgångsrika rektorer (Moos & Johansson, 

2009:777). Att rektor utvecklat förmågan att bygga förtroende skulle kunna förklaras med 

hjälpa av den använda ledarskapsmodellen där förmågor anses kunna förändras, förbättras och 

växer över tid genom t.ex. hårt arbete, studier och uthållighet (Hoy & Miskel, 2013: 152-153).  

Att det är så få rektorer (4 av 35) som lyfter fram relationen till medarbetarna (tema 9b) kan 

bero på att ämnet Skolledarskap inte behandlas under år 1 vid Rektorsprogrammet utan först 

under år 3 (Rektorsprogrammets måldokument, 2014:7). Skott lyfter fram att ledarskapet kan 

ses som en social process där ledaren och medarbetaren växelverkar för att driva 

organisationen mot gemensamma mål. Skott menar vidare att när rektorer utövar ett 

pedagogiska ledarskap ökar även förståelsen för rektorsrollen hos medarbetarna (Skott, 

2014:166). 

Ett mål med Rektorsprogrammet är att rektorerna ska få ökad kunskap om, och förståelse för, 

hur lagar och förordningar påverkar ledarskapet i praktiken. Under år 1 tas bl.a. frågan om hur 

det är att arbeta i en politiskt styrd verksamhet upp och den dubbla styrningen från stat och 

huvudman diskuteras (Rektorsprogrammets måldokument, 2014:4-5). Min textanalys visar att 

15 av 35 rektorer (43%) upplever att Rektorsprogrammet har gett dem ökad kunskap om, och 

förståelse för, skolan som politiskt styrd organisation (tema 12). Anledningen till att jag inte 

kunnat identifiera detta tema i fler brev, trots att det är kopplat till ett uttryckligt mål för år 1 

av Rektorsprogrammet,  skulle kunna bero på att de flesta av deltagande har jobbat som 

skolledare några år innan de påbörjade rektorsutbildningen och därmed  fått en viss 
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förförståelse för ämnet som minskade den upplevda effekten. Rektor ansvarar för att 

tillsammans med lärarna tolka de nationella och kommunala målen, som är en del av den 

politiska styrningen, och omsätta dessa i undervisning och andra pedagogiska processer vars 

kvalitet bl.a. beror på aktörernas förståelse, kunskap och vilja (Skolinspektionen, 2012:6, 14; 

Törnsén 2009:22). Törnsén menar att elevernas resultat påverkas av de lärprocesses som 

rektor initierer (Törnsén 2009:26-27). En rektor som genom rektorsutbildningen upplever 

effekten av ökad förståelse för skolan som politiskt styrd organisation borde alltså öka sin 

förmåga att bedriva ett pedagogiskt ledarskap som resulterar i att eleverna når målen. 

Förmågan till, och insikten om behovet av, reflektion (tema 5) identifierades i 19 av 35 

reflekterande brev (54%) som en upplevd effekt av år 1 vid Rektorsprogrammet. Rektorerna 

framhåller i sina brev värdet av både enskild reflektion och reflektion i grupper och nätverk. 

Høyrup menar att ett syfte med reflektion är att undersöka den egna insatsen i en specifik 

situation och att reflektion utgör en bro mellan individuellt och organisatoriskt lärande 

(Høyrup, 2004:444-445). Rektor växer som ledare när förmågan till kritisk reflektion ökar 

(Törnsén och Ärlestig, 2014:20). Genom att möjliggöra för reflekterande samtal och 

diskussioner på skolorna utvecklas medarbetarna samtidigt som det organisatoriska lärandet 

ökar (Hoyrup, 2004: 445). Detta innebär att en effekt av Rektorsprogrammat efter år 1 är att 

rektor fått bättre förutsättningar för att utöva ett pedagogiskt ledarskap, d.v.s. praktisera ett 

ledarskap som  bidrar till lärande och utbildning för såväl elever, enskilda medarbetare som 

för organisationen som helhet (Ärlestig, 2008a:25).  

Avslutningsvis är det värt att nämna att personlig utveckling (tema 6) identifierades i 16 av 35 

reflekterande brev (46%). Att utvecklas som person skulle kunna kopplas till den del av 

ledarskapsmodellen som behandlar ledarens egenskaper (Törnsén & Ärlestig, 2014:19). I de 

reflekterande breven framgår att rektorerna gick in i Rektorsprogrammet med olika behov och 

motiv. Detta innebär sannolikt att olika karaktärsdrag utvecklas hos rektorerna i deras 

personliga utveckling. Mezirow pekar på att program för vuxnas lärande ofta handlar om 

personlig utveckling där utbildarens uppgift är att hjälpa deltagarna att uppnå detta bl.a. 

genom att lära deltagarna att bli mer kritiskt reflekterande och att resonera och reflektera 

kring livet och samhället i stort, både enskilt och i grupp (Mezirow, 2003a:55). Sådan kritisk 

reflektion kan antingen resultera i att personen utvecklas och stärks i den aktuella kontexten 

eller att personen inser att hen inte passar in i kontexten och vill söka sig andra vägar i livet.  
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9. Slutdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka rektors upplevda effekter av utbildningen vid 

Rektorsprogrammet efter år 1. För att göra detta har jag samlat in totalt 35 reflekterande brev 

från rektorer som började Rektorsprogrammet våren 2014 vid två olika lärosäten. Genom ett 

hermeneutiskt förhållningssätt och en narrativ ansats har jag genomfört en textanalys av dessa 

brev. I textanalysen identifierades 14 olika teman som jag redovisat i tidigare avsnitt, både för 

gruppen som helhet och uppdelat på lärosäte. Som komplement till detta har jag besökt 

respektive lärosäte för att förankra min studie i kontexten. Med hjälp av två perspektiv: 

pedagogiskt ledarskap och vuxnas lärande har empirin analyserats med hjälp av en ett raster i 

form av en ledarskapsmodell (Ledare-Medarbetare-Situation). 

Min undersökning visar på en rad upplevda effekter av år 1 vid Rektorsprogrammet. Det 

rektorerna har lärt sig i form av rena ämneskunskaper är primärt kopplade till juridik och 

myndighetsutövning och handlar t.ex. om de lagar och regler som styr verksamheten och hur 

juridiken kan användas för att hantera olika situationer i rektorernas dagliga verksamheter. I 

samband med olika typer av grupparbeten har rektorerna tränats i att lösa praktikernära 

uppgifter. De flesta rektorer har dessutom haft möjlighet att tillämpa kunskaperna i praktiken 

redan under pågående utbildning som exempelvis att en rektor använt sina kunskaper från 

utbildningen för att identifiera utvecklingsbehov och tillsammans med lärarna omorganisera 

delar av verksamheten. Vidare är det tydligt att rektorerna har fått kunskap om frågor som rör 

arbetet i en politiskt styrd organisation. Rektorerna har även lärt sig att reflektera enskilt och i 

grupp. Att så många deltagare upplever att de blivit stärkta i rollen som ledare genom ökade 

kunskaper i juridik kan bero på en kombination av faktorer. Det är rimligt att ökade teoretiska 

kunskaper ger en känsla av ökad säkerhet i rollen som rektor, men jag tror att det är det 

faktum att de flesta deltagarna även har omsatt de teoretiska kunskaperna i praktisk handling 

som har avgörande betydelse för den tydliga upplevelsen av ökad säkerhet i rollen som 

pedagogisk ledare. 

Det rektorerna tar med sig från utbildningen och in i sina praktiker är bl.a. ett större 

kontaktnät med andra rektorer som de kan ha nytta av i sin dagliga verksamhet för att samtala 

om och diskutera arbetsrelaterade frågor. Eftersom rektorerna tränats i reflektion, och 

upplever en positiv effekt av detta, är det inte förvånande att de tar med sig denna erfarenhet 

in i sina respektive verksamheter och skapar bättre förutsättningar för att sprida lärande i 

organisationen. Rektorerna upplever att de fått kunskap om, och en ökad förståelse för, skolan 
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som en politiskt styrd organisation vilket betyder att de kommer att vara bättre rustade för att 

omsätta de övergripande målen för skolan i undervisning och pedagogiska processer på 

skolan så att fler elever når målen, d.v.s. implementera sitt pedagogiska ledarskap. Min 

erfarenhet från att ha arbetat som lärare under många år är att det är många arbetsuppgifter 

som tar tid från undervisningsnära aktiviteter och som bidrar till att många lärare upplever att 

tiden inte räcker till. Förhoppningsvis kan den känsla av tidsbrist som några rektorer upplevde 

under år 1 av Rektorsprogrammet få rektorerna att reflektera över hur de som pedagogiska 

ledare kan verka för att minska risken för att deras medarbetare upplever att tiden inte räcker 

till.  

De flesta teman som jag identifierade i textanalysen kan kopplas till min frågeställning om det 

finns konkreta exempel på hur utbildningen under år 1 har påverkat rektorernas arbete, 

ledarskap och den verksamhet de leder. Det är tydligt att rektorerna upplever att de har 

utvecklats som ledare under år 1 vid Rektorsprogrammet. Många upplever att de stärkts i 

rollen som ledare och jag menar att det är en av de viktigaste effekterna av 

Rektorsprogrammet efter år 1. Resultatet av denna studie visar att det inte primärt handlar om 

att via utbildningen ge rektorerna ökade ämneskunskaper utan snarare om att utveckla det 

pedagogiska ledarskapet och därmed skapa säkrare och bättre rektorer. Jag menar att 

rektorernas ökade kunskaper i juridik samt att de diskuterat enskilda juridiska och etiska 

aspekter och vet var i lagtexterna de kan finna stöd för sitt agerande, gör dem tryggare som 

pedagogiska ledare. Genom att vara mer pålästa upplever de att de får ökad tyngd bakom sina 

argument och att mandatet gentemot både medarbetare och huvudman stärks.  

När rektorerna genomgått år 1 vid Rektorsprogrammet har de i flera fall ändrat sina 

referensramar bl.a. genom kritisk reflektion och därmed är en upplevd effekt av år 1 vid 

Rektorsprogrammet att rektorerna genomgår personlig utveckling i olika grad. I de 

reflekterande breven finns både exempel på att den personliga utvecklingen kan leda till att 

rektorerna stärks i sitt pedagogiska ledarskap och att den kan resultera i att rektorer väljer att 

söka sig nya vägar i yrkeslivet.  

I uppdelningen av rektorer baserat på lärosäte framgår en del skillnader i upplevda effekter. 

En upplevd effekt som i huvudsak återfinns i gruppen från Lärosäte 1 är säkerheten i rollen 

som ledare genom att diskutera etiska dilemman (tema 3). Detta är inte förvånande eftersom 

lärarna vid detta lärosäte samverkar kring litteratur som behandlar det etiska ledarskapet. Att 

rektorerna stärks i sitt etiska ledarskap bidrar till att stärka rektorerna i deras pedagogiska 
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ledarskap. En annan skillnad mellan lärosätena syns i det tema som handlar om att tillämpa 

kunskaper i praktiken (tema 10). Lärarna vid Lärosäte 2 arbetade målmedvetet med 

praktikernära uppgifter och rektorerna delades in i mindre lärandegrupper. Rektor som via 

utbildningen får verktyg och tränas i att omsätta kunskap i praktiken kan bättre leda sina 

respektive organisationer och blir förmodligen även tydligare pedagogiska ledare. Lärosäte 1 

bygger mycket av sin undervisning på Rektorsprogrammet kring etiska dilemman och jag 

menar att detta slår igenom i resultatet i temat ”Reflektion” (tema 5) som är betydligt mer 

vanligt förekommande i de reflekterande breven från detta lärosäte.  

Resultatet indikerar att Rektorsprogrammet kanske inte är en helt enhetlig rektorsutbildning. 

Rektorerna i denna studie lämnar år 1 av utbildningen vid Rektorsprogrammet med olika 

erfarenheter som till viss del är beroende av vilket lärosäte de har gått på. Detta kan förklaras 

med att det finns en naturlig variation i hur lärarna förhåller sig till rektorerna samt 

lärosätets/institutionens inriktning och profilering inom området.  

Enligt Skolverket ska Rektorsprogrammet stärka rektorernas pedagogiska ledarskap och 

samtidigt ge dem verktyg för att bättre kunna leda sina respektive organisationer. 

Utbildningen har också som syfte att ge rektorerna nya kunskaper, skapa nätverk och skapa 

utvecklingsprocesser. I Rektorsprogrammets måldokument framgår att utbildningen ska 

kopplas till rektorernas praktiker för att skapa förutsättningar för att utveckla verksamheten på 

skolorna genom att skapa sammanhang och en djupare förståelse för rektorsuppdraget. 

Skolinspektionen skriver i sin kvalitetsgranskning att det är viktigt att rektorer får tid till 

nätverksträffar för att diskutera och reflektera om sin praktik och bli medvetna om sitt 

agerande som rektor och för att förstå sin roll. Min uppfattning är att Rektorsprogrammet vid 

båda lärosätena som ingår i denna studie uppfyller dessa målsättningar och ambitioner efter år 

1. För mig är det mycket tydligt att Rektorsprogrammet stärker rektorerna i deras pedagogiska 

ledarskap. Nedan följer antal frågeställningar som denna uppsats inte besvarar och som skulle 

vara av intresse att studera vidare: 

• Finns det några skillnader i hur kvinnliga respektive manliga rektorer upplever 

effekterna av Rektorsprogrammet? 

• Rektors upplevda effekter av utbildningen vid Rektorsprogrammet efter år 2 och 3? 

• Spelar valet av lärosäte någon roll för hur rektors pedagogiska ledarskap utvecklas? 

• Vilken vikt har nätverken som rektorerna skapar vid Rektorsprogrammet för rektors 

fortsatta pedagogiska ledarskap? 
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Bilaga 1. Informationsbrev till deltagarna vid de två utvalda lärosätena 

Till deltagare i rektorsprogrammet med start vårterminen 2014 

Hej! 

Under ert senaste internat informerade vi om forskningsprojektet där vi studerar effekter av 
rektorsutbildning. För att kunna undersöka detta inbjuder vi rektorer och förskolechefer att medverka i 
enkäter, intervjuer och som i detta fall- ett reflekterande brev (se uppgift nedan).  

Uppgift: 
Du har snart avslutat det första året på Rektorsprogrammet. Vi vill gärna att du skriver ner dina 
reflektioner efter detta första år och gör det i form av ett reflekterande brev. Med detta menar vi en text 
som är personligt hållen, utan krav på formalia och där du ger uttryck för dina tankar, funderingar 
samt erfarenheter som du samlat på dig under ditt första år. Vi har valt brevform eftersom vi hoppas på 
ett personligare tilltal i en fri form där du själv väljer upplägg. Det viktigaste för oss är att få ta del av 
dina reflektioner. 

I din reflektion önskar vi att du tar utgångspunkt i följande frågor. När du tänker tillbaka på det gångna 
året:  

-‐ Vad har du lärt dig under detta år? Vad tar du med dig i ditt arbete?  
-‐ Kan du ge konkreta exempel på hur utbildningen påverkat ditt arbete, ditt ledarskap och din 

verksamhet/de du leder?  

Utöver detta väljer du själv vad du uppmärksammar. Det viktigaste för oss är att vi får bilder/tankar 
från så många som möjligt. Skriv därför hellre kort än ingenting alls. Vi önskar att du håller brevets 
längd till en till två sidor. 

För att kunna hantera era texter på bästa sätt har vi valt följande ordning. Ni skriver brevet i Word 
(utan fullständiga namnuppgifter) och lägger sedan brevet som bilaga i mail. Vi kommer att behandla 
alla brev avidentifierade, men vill att du i brevet skriver vilken skolform du arbetar i samt vilken roll 
du har. Skriv även om du är man eller kvinna. Du skickar det till Lisa Bergman (som svar på detta 
mail). Hon kommer att samla alla svar och tillsammans med Pia Skott och Monika Törnsén analysera 
texterna. 

Har ni frågor eller funderingar om uppgiften får ni gärna höra av er till oss. Ni når oss via mail (se 
nedan). En påminnelse vi gärna vill göra är att vår studie inte är en utvärdering av orternas 
undervisning, utan en undersökning om vad du och andra tagit med er från den utbildning ni fått. Ni 
och utbildningsorten kommer att kunna ta del av resultatet. Vi hoppas att du tar dig tid att skriva till 
oss! 

Vi tar gärna emot ditt brev så snart som möjligt, men för att kunna ta med ditt svar i våra analyser 
behöver vi få det senast tisdagen den 13 januari 2015.  

Tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar och förhoppningar om ett gott samarbete, 

Pia Skott Monika Törnsén Lisa Bergman 
Fil dr/forskare Fil dr/forskare Masterstuderande  
   Pedagogiskt ledarskap 
 
pia.skott@edu.uu.se monika.tornsen@pol.umu.se     lisa.bergman.9936@student.uu.se 


