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Sammanfattning 

Utifrån den nya läroplanen och skollagen kan vi se att rektors arbete har kommit att bli 

allt mer knutet till den pedagogiska verksamheten på skolorna än tidigare. Rektor är 

ansvarig för hur arbetet utvecklas och att kvaliteten säkerställs och förbättras.   

Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka hur lärarna på skolorna 

upplever rektors pedagogiska ledarskap som enligt skollagen ska utövas av rektorerna på 

skolorna. Hur ser detta pedagogiska ledarskapet ut på skolorna? Vad är det för ledarskap 

som lärarna önskar?  

Då vi närmar oss utbildning och ser utbildning som en social handling är det viktigt att se 

och förstå ledarskap utifrån mänskligt handlande. Ett mänskligt handlande där ledaren 

och följaren påverkar varandra i en socialisationsprocess. I von Wrights tolkning av Mead 

kan vi se att förmågan kunna ta den andres perspektiv gör det möjligt att förstå social 

interaktion. Det är med Meads ”att ta den andres perspektiv” jag tar mig an rektors 

pedagogiska ledarskap.  

För att komma så nära verkligheten som möjligt har jag använt mig ett såväl kvalitativt 

som kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden utgörs av en fokusgrupp vilken 

kompletteras med en kvantitativ enkätundersökning som utgjordes av en enkät med 7 

frågor som besvarades av 170 av 410 yrkesverksamma lärare i en mindre svensk 

kommun. 

Studien visar att lärarna brister i organisationsmedvetenheten gällande uppfattning om 

vad pedagogiskt ledarskap innefattar. I intervjun framkommer att lärarna lägger 

perspektivet pedagogiskt ledarskap på sig själva och sitt arbete i klassrummet snarare än 

på rektor och rektors arbete. 

Studien visar även att rektorerna på skolorna är översållade med arbetsuppgifter och det 

pedagogiska ledarskapet är svårt att urskilja från allt annat ledarskap som rektor ansvar 

för så som personal, ekonomi och marknadsföring.  
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Inledning  
Alla har vi en erfarenhet och en åsikt om skolan och skolan har i alla tider diskuterats och 

debatterat. Vallöften har getts och brutits. Läraryrkets status har under de senaste åren 

gått mot botten och rektorn tycks inte vara långt bakom på dess väg ner mot djupet.  

Inför våra politiska val till riksdagen står oftast skolan högst upp på agendan och det 

senaste valet var inget undantag utan debatten om skolan fick i stället en extra skjuts 

genom Sveriges låga Pisaresultat som diskuterades och debatterades, analyserades och 

kritiserades. Som syndabock för skolans katastrofala resultat utpekades de dåvarande 

politikerna och nu måste satsning på skolan tas på största allvar för att inte den svenska 

skolan ska tappa än mer mark på den internationella arenan. 

Men hur ska skolans katastroftillstånd vändas? Rektors ledning och styrning sägs spela 

den allra största roll när det gäller att höja resultaten på den enskilda skolan. Ja, det finns 

de som menar att hur rektorer delger information, tar beslut och leder dialoger och 

utveckling har den mest betydande effekten på skolans arbete och måluppfyllelse.1 

Skolan befinner sig dock i en komplex kontext där det utanför skolan finns personer och 

enheter som påverkar skolans arbete och måluppfyllelse genom olika beslut som tas och 

styrdokument som utformas.2 Det är i dessa sammanhang som begreppet pedagogiskt 

ledarskap har kommit att diskuteras och utformas. Här finner vi den statliga myndighet 

som ansvarar för granskning av Sveriges skolor, Skolinspektionen, vilka har till uppgift 

att specifikt även granska just det pedagogiska ledarskapet. Här finner vi även den 

definitionen av begreppet ”pedagogiskt ledarskap” som utgår från författningarna och ska 

tolkas av rektor som ledare av den pedagogiska verksamheten:  

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.3 

                                                           
1 Ärlestig s.63 
2 Ibid s.62 
3 http://www.skolinspektionen.se/sv/tillsyn--granskning/kvalitetsgranskning/genomforda-
kvalitetsgranskningar/rektors-ledarskap-2/definition-av-pedagogiskt-ledarskap/ 
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Lika lång och komplicerad som skolinspektionens definition av pedagogiskt ledarskap är 

lika omfattande och varierande tycks uppdraget vara. I Skollagen kan vi utläsa att rektors 

pedagogiska ledarskap är att leda och samordna det pedagogiska arbetet vid en skola och 

att rektor har ett särskilt ansvar över att verka för att utbildningen utvecklas.4 Så långt 

verkar uppdraget fattbart. Men uppdraget har enligt läroplanen Lgr 11 fler 

ansvarsområden och förväntningarna på rektor och uppdraget tolkas och ser olika ut 

mellan skolor och kommuner.  

Sedan den nya skollagen trädde i kraft har rektorsrollen hamnat i en stor 

förändringsprocess. Enligt nu gällande läroplan, Lgr 11, så är den dagliga pedagogiska 

ledningen av skolan en viktig del och en förutsättning för att skolan skall utvecklas 

kvalitativt. För att detta skall uppnås måste verksamheten hela tiden granskas och följas 

upp. Nya metoder måste prövas, omprövas och utvecklas. Det är alltså den pedagogiska 

ledaren som chef för lärarna i skolan som har det övergripande ansvaret för att 

verksamheten som helhet utvecklas och inriktas på att nå de nationella målen.5 

Då jag själv har en bred erfarenhet från skolan med en bakgrund som både lärare och 

rektor har jag därigenom stött på de olika förväntningar som finns på rektorer som 

skolans ledare och ansvarig för skolans pedagogiska ledarskap. Men vad är det som 

förväntas av rektor? Vad är det för ledarskap som lärarna önskar? Och vad är det för 

pedagogiskt ledarskap som sker ute på skolorna? Går det pedagogiska ledarskapet att 

urskilja från all annat ledarskap? 

Bakgrund  
Pedagogiskt ledarskap… ju mer jag funderar över begreppet desto svårare blir det att 

definiera. Trots det tycks innebörden av begreppet vara av yttersta vikt för att dagens 

skolor ska arbeta effektivt mot att nå högre resultat.    

Eftersom skolan befinner sig i ett politiskt och historiskt sammanhang känner jag det vara 

nödvändigt att ägna en del av denna bakgrundbeskrivning till att beskriva den speciella 

kontext var i skolan befinner sig och lära känna skolan både som en politiskt styrd 

organisation men även som en historiskt och traditionellt formad institution. På så sätt 

                                                           
4 Skollagen 2 kap. 9 § 
5 Lgr 11, 1 Skolans värdegrund och uppdrag/Varje skolas utveckling. 
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kan vi förstå hur historia och politik är faktorer som påverkar skolan och skolans 

ledarskap på ett unikt sätt.   

Skola i ständig förändring 
Lite överskådligt och kortfattat kan skolans framväxt beskrivas med rötter långt bakåt i 

tiden. Redan på 1600-talet börjar skolan växa fram som ett led i den lutherska traditionen 

om att alla församlingsmedlemmarna ska kunna läsa och tolka Guds ord. Kyrkans så 

kallade lärdomsskolor styrdes till en början av kyrkan men dess makt över skolan kom att 

under perioden fram till 1900 avta.  

Folkundervisningen växer fram och med tiden tar staten över alltmer av ansvaret och 

stegvis sker en centralisering. Detta tar sig uttryck i en ökad ekonomisk styrning över 

statsbidrag, en ideologisk och innehållsmässig styrning genom planer och föreskrifter 

samt en ökad kontroll genom en statligt kontrollerad skola med inspektörer som granskar 

form och innehåll. Grunden för denna ökade statliga styrning får som konsekvens att 

skolan står inför en allt starkare reglering från riksdag, regering och myndigheter. 

Först 1842 introduceras folkskolan. Församlingarna blev då skyldiga att erbjuda alla barn 

undervisning. Nya krav ställdes på föräldrarna då de i och med detta tvingas släppa lite på 

sina barns fostran och överlämna det till skolan och den nya ”professionell” yrkeskår, 

lärarna, som nu introduceras. 

Skolan skulle även finansieras vilket ledde till att församlingsborna måste bidra med 

skatter till den nya institutionen. Detta stötte ofta på motstånd från föräldrarna eftersom 

det även innebar mer arbete i hemmet samtidigt som barnen inte längre kunde arbeta lika 

mycket hemma.   

Som vi överskådligt ser här så befinner sig skolan i en mycket speciell kontext då skolan 

existerar i historiskt sammanhang där kyrkan haft en stor makt gällande framväxten av 

skolsystemet. Utbildning och skola har gått från att ha varit organiserat av kyrkan till att 

senare bli statligt styrd. År 1991 kommunaliseras skolan och blev då en kommunal 

angelägenhet. Detta visar på vilka skiftande förväntningar och intressen som drivit 

skolans utvecklig. 6 

År 2010 fattades ett politiskt beslut om en ny skollag. Denna skollag arbetades fram för 

att spegla dagens moderna skola. Regeringen menar att skollagen härigenom 

                                                           
6 Ulf P. Lundgren Skolans huvudmannaskap och styrning www.lararnas historia s.1-7 2010 

http://www.lararnas/
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moderniserats, förenklas och förtydligas samt bättre anpassas till ett modernt och målstyrt 

skolväsende. Ansvarsfördelning mellan stat och kommun har förtydligats liksom rollerna 

mellan beslutsfattare och pedagogisk profession.7 

 Lagen som började tillämpas den första juli 2011 innehöll läroplaner som förtydligar 

rektors ansvar. Här framgår vad som är rektors uppdrag när det gäller att bedriva ett 

pedagogiskt ledarskap ute på skolorna.8 Med detta avsnitt är min avsikt att ge en 

överskådlig inblick i skolans framväxt och historia. Skolan har under århundraden växt 

fram från att ha varit organiserat av kyrkan i kristlig anda till att i dag vara en kommunalt 

organiserad verksamhet men med staten som yttersta beslutsfattare.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Ibid s. 
8 skolverket 2011a 
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Litteraturöversikt  
I kommande avsnitt har jag för avsikt att ge en bakgrund till min undersökning genom att 

belysa den forskning som gjorts på området. Då föreliggande arbete handlar specifikt om 

ledarskap i skolan avser jag att, till att börja med, redogöra för den moderna och tidigare 

forskning som skett inom området ”ledarskap” och på så sätt ge en plattform för det 

perspektiv som jag avser att hålla.  

Tidigare forskning  
Ledarskap är enligt litteraturen kanske ett av de mest omdiskuterade och omskrivna 

forskningsområdena. Men vilka lärdomar har vi fått genom detta så laddade ämne? Vad 

har vi lärt oss och vilka framsteg har vi gjort på vägen mot att kunna förklara dessa 

eventuella “sanningar” om vad ledarskap är? Vad kan all denna forskning säga om oss 

och hur vårt samhälle ser på hur vi konstruerar och genomför ledarskap idag? Och kanske 

viktigast av allt: hur påverkar detta vidsträckta område om kulturell kunskap ledarskap 

och ledarskapsprocesser och hur påverkar detta i sin tur ledarna och medarbetarna? 9 

Vi har nog alla en föreställning om vad ledarskap är och vid en första tanke förefaller 

begreppet vara någotsånär enkelt att definiera men vid en närmare granskning upptäcker 

vi att detta är ett omdiskuterat område och många är de forskare som försökt sig på och 

ansett sig kunna definiera begreppet och fenomenet ”ledarskap.”10Ja, det finns de som till 

och med tvivlar på om ledarskap verkligen existerar. “Too often theorists forget that 

leadership or ‘influence’ are merely labels that are attached to hypothetical constructs. 

Too often, the hypothetical construct is treated as the empirical reality”11 

Ledarskap; en delad process 
Inom forskningen har man dock kunnat ena sig om att definitionerna av ledarskap 

innefattas av en process som utövas över andra människor. Genom denna process 

tillägnar sig följaren guidning, struktur och möjlighet att själv utvecklas. I de allra flesta 

ledarskapsteorierna som förekommer så står det klart att ledarskap är en delad process 

som involverar flera människor, det kan kanske tyckas vara en självklarhet att ledaren 

måste ha en följare, och de flesta ledarskapsteorier handlar om ledarskap som 

påverkansprocesser där medarbetaren följer ledaren.    

                                                           
9 David Messick, Roderick Kramer (2005)The psychology of leadership s. 2 och 13 
10Northhouse (2016) s.2 och Yukl.(2012) s.4 

11 Alvesson The great disappearing act: difficulties in doing “leadership” 
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Ovanstående sätt att se på ledarskap beskrivet ur ett traditionellt perspektiv står i kontrast 

till att begreppet ”ledarskap” diskuteras som en process. En process som innebär att en 

ledare påverkar en grupp av individer mot att tillsammans uppnå ett gemensamt mål. 

Ledarskap handlar i detta fall om att ledare och medarbetare arbetar tillsammans där 

ledarskapet bedrivs som en process mot det gemensamma målet. Ledarskapet innebär på 

så sätt att medarbetare påverkas av varandra i en kreativ process. Med detta synsätt om 

ledarskap ser vi att ledarskap inte är ett ensamjobb utan ett jobb som sker i samarbete 

mellan ledare och medarbetare, ett ledarskap som inte bara är för ett fåtal individer som 

tycks ha en speciell fallenhet för uppdraget. Nej, i Northouse beskrivning handlar 

ledarskapet om samarbete och samverkan mellan ledaren och medarbetaren.12 

”Leadership is a process whereby an individual influece a group of people to achive a 

common goal!”13  

Utöver detta visar forskningen att synen på ledarskap inte är konstant utan är föränderligt 

över tid. Under det senaste århundradet har ämnet varit föremål för forskning och under 

detta sekel har flera definitioner uppstått. Hur synen på ledaren och ledarskap har 

förändrats listas inom olika vetenskapliga orienteringar och vi känner nog alla igen oss i 

flera av dessa skildringar av vad ledarskap är eller snarare tros vara.  

Med detta i åtanke kan vi förstå att under denna omvälvande period i mänsklighetens 

historia måste synen på ledarskap ha genomgått stora förvandlingar, ja, rent av 

förvandlingar.14 

Processinriktat ledarskap avser ett ledarskap som handlar om interaktion mellan ledare 

och följare. Ledarskapsteorier som en gemensam process har blivit ett intressant och 

växande område. Ledarskap är alltså något som är tillgängligt för alla och går att lära 

sig.15  

Ledarskap förr och nu  
Om vi blickar bakåt i tiden så ser vi den traditionella bilden av ledarskap som var rådande 

under 1900-talets början då ledarskap handlade mer om kontroll och att härska. 

Ledarskapet handlade om personlighet, egenskaper och karaktär och hade mer med 

följarens förmåga att lyda, visa respekt, samarbeta och visa lojalitet att göraLedarskapet 

                                                           
12 Northhouse (2016) s.6 
13 Ibid s.6 
14 Alvesson (2010) s.304 
15 Northouse (2016) s.6  
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var förvärvat och formellt. Idag tittar vi på ledarskap som en inflytelse process som 

uppstår naturligt i ett socialt sammanhang.16 

Under senare år har utvecklingen inom ledarskapsteorierna att alltmer handla om att 

närmast påverka än att härska. Att sätta ledaren i relation till följare/medarbetare som en 

medarbetare. Denna typ av ledarskap är inte bara för ett fåtal individer som tycks ha en 

speciell fallenhet för uppdraget. Här har medarbetarna en betydelsebärande roll i riktning 

mot ett gemensamt mål.17   

Det finns ett enormt intresse av att förstå och beskriva ledarskap vilket gör att det blir än 

svårare att sätta ord på vad ledarskap är. Alvesson menar dock att sätta fokus på ledares 

karaktärsdrag och utifrån karaktäristika beskriva ledaren som lämpad eller inte ger inte ett 

entydigt eller bra svar och inget samband mellan karaktärsdrag och framgångsrika ledare 

har kunna konstaterats.18  

Gamla traditioner och vanor är inte alltid lätta att byta ut och den föråldrade synen på 

ledaren som auktoritär med makt och position lever fortfarande kvar i några 

organisationer. Men denna syn på ledarskap tar fokus ifrån vad ledaren egentligen har för 

uppdrag och vad ledaren verkligen gör. Ledarens vardagliga arbete osynliggörs och 

förminskas.19 Det finns en gängse uppfattning om hur en ledare är och hur ledaren ska 

leda organisationen. Men samhället förändras i allt snabbare takt och föreställningen om 

ledaren och dess ledarskap behöver revideras och sättas i ett nytt sammanhang. Men att 

göra förändringar är inte alltid det lättaste. ”Så har vi alltid gjort” är åsikter som vi allt 

som oftast stöter på. Som vi kunnat se tidigare så trots att samhället förändras verkar en 

föråldrads syn av ledaren leva kvar. Att göra förändringar måste därför få ta tid.20  

Leadership is the process of influencing others to 
understand and agree about what needs to be done 
and how to do it, and the process of facilitating 
individuals and collective effort to accomplish 
shared objectives21 

 

                                                           
16 Ibid 
17 Northouse (2016)  s. 2  
18 Alvesson (2010) s.304 
19 Döös, Wilhelmson, Backström (2010) s.11 
20 Ibid  
21 Yukl s. 26 svensk översättning s.11”Ledarskap är den process som innebär att påverka andra till att förstå 
och vara överens om vilka uppgifter som bör utföras och hur utförandet bör ske. Ledarskap är också den 
process som syftar till att underlätta individuell och gemensamt arbete mot delade mål.” 
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Enligt ovanstående definition beskrivs ledarskap som ett sätt för att får medarbetarna att 

förstå och enigt arbeta mot samma mål. Detta sätt att se på ledarskap är kanske det sätt 

som de allra flesta forskare kan hålla med om idag.22  

Ledarskap tillbaka till framtiden  
Vad är då ett framgångsrikt ledarskap? Inom den moderna ledarskapsforskningen ser vi 

att ledarskap har kommit att handla mer och mer om vår nyfikenhet på andra människor 

och ledarskapet handlar om att stärka och utveckla varandra. Som ett sätt att bidra till ett 

bättre samhälle. Ursprunget till dessa teorier har rötter långt bakåt i tiden men räknas i 

forskningen till nya ledarskapskonstruktioner som först uppstod i Greenleafs23forskning. 

Tjänande och autentiskt ledarskap har sina rötter i religion och filosofi Att tjäna först 

därefter att leda. 24   

Tjänande ledarskap är en teori som kanske kan ses som en paradox men det handlar om 

att genom att tjäna andra människor göra det följarna vill men att influera människor så 

att de kan sträva mot de mål som finns i organisationen. Att sätta följarna före sina egna 

intressen. En tjänande ledare måste vara uppmärksam på följarnas behov. Det är lika 

viktigt att följarna erbjuds meningsfullt arbete som att leverera produkter och tjänster. En 

tjänande ledare måste låta följarna ha självbestämmande och känna delaktighet. Inte makt 

att dominera. Här handlar ledarskapet om öppenhet och ärlighet,25 att stötta och stärka, 

lyssna och vara empatisk.26 Det har visat sig att tjänande ledarskap har varit 

framgångsrikt när följarna önskat denna typ av ledarskap.27  

Ledarens förmåga att skapa tillit har positiv effekt på medarbetarna. Det gäller att kunna 

influera följarna genom ett arbetsklimat som bygger på tillit gör att inverka följaren 

positiv attityd till arbetet. Arbetare känner tillfredställelse, lojalitet och presterar mer.28  

Det som inom forskningen kallas autentiskt ledarskap har många beröringspunkter med 

de positiva ledaregenskaper som vi sett inom det tjänande ledarskapet så som 

självkännedom, förtroendefulla relationer, värderingar dessa ledare känner sig själva och 

                                                           
22 Ibid s.26  
23 Northouse. (2016)  225f 
24 Yukl (2012) s.328 
25 Ibid  
26 Northouse s.226 
27 Ibid s.133 
28 Ludvigsson (2009)s 98 
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liksom den tjänande ledaren. Ledare som dessa drivs inte av status och makt utan av sina 

värderingar, att skapa förtroende, öppenhet och vägledning mot gemensamma mål.29  

Både autentiskt ledarskap och tjänande ledarskap fokuserar på relationer mellan ledare 

och följare och handlar bl.a. om ömsesidig respekt, lojalitet och öppenhet. Skillnad 

mellan dessa ledarskapsteorier är att autentiskt ledarskap bygger på psykologiska teorier 

och tjänade ledarskap har sina rötter i religion.30  

Ledarskap; Pedagogiskt ledarskap  
Ledarskap är som vi har sett mycket svårt att definiera och många är de som försökt sig 

på detta tillsynes omöjliga uppdrag. Hur är det då med begreppet pedagogiskt ledarskap? 

Kåräng beskriver pedagogiskt ledarskap som ett ledarskap som har en positiv klang men 

vad begreppet innebär är svårt att definiera.31  Här vänder jag mig till Nestor som lägger 

sitt perspektiv av pedagogiskt ledarskap på skolledaren och menar att just detta ledarskap 

är en av skolledarens allra viktigaste uppgifter.32  

När vi inriktar oss på det pedagogiska ledarskapet i skolan kan vi i tidigare forskning se 

att det gjorts ett flertal undersökningar om hur lärarna och skolledarna i skolorna ser på 

vad begreppet står för. Forskning visar att lärare och skolledare ofta har en individuell 

och personlig uppfattning om vad begreppet innefattar. Nestor sammanfattar 

uppfattningarna med att begreppet handlar om verksamhetsutveckling, personalomsorg, 

arbetsmiljö, måluppfyllelse, utvärdering och elevvård, som synes ett omfattande område. 

Utifrån denna forskning formulerade Nestor definitionen ”Pedagogiskt ledarskap” med 

betydelsen att detta är det inflytande en skolledare utövar i förhållande till lärarna genom 

handlingar. Detta ledarskap syftar till att påverka lärarna att utveckla undervisningen i 

enlighet med mål och riktlinjer som anges i läroplan och skollag.33 Som synes så är det 

svårt att särskilja en rektors olika arbetsuppgifter i pedagogiskt kontra administrativt 

arbete. Rektor ska vara synlig i praktiken likväl som praktiken ska ha stöd i skolans 

styrdokument vilket gör att pedagogiskt ledarskap inte går att åtskilja från skolledarens 

övriga arbetsuppgifter.34 

                                                           
29 Yukl (2012) s. 333 
30 Ralesh Mittal, Peter W Dorfman (2012) 
31 Nestor (1993) s 183) 
32 Ibid  
33 Ibid (1993) s.183  
34 Stålhammar, (1993) och Svedberg (2000) 
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 Skolan som organisation har sina rötter i en lång tradition och bilden av ledaren som 

auktoritär med status, en ledare som syns i organisationen genom sin makt och position 

lever på sina ställen fortfarande kvar. Denna bild har vi kunnat se i Northhouse 

beskrivning av ett kanske mer, tillsynes, föråldrat ledarskap. Vad detta beror på kan 

kanske spåras i skolan och dess organisation med djupa rötter i historiska företeelser där 

skolan och dess aktörer hade en viktig roll att fyll.  Gösta Kåräng menar även att det finns 

en motsättning mellan administrativt och pedagogiskt ledarskap eftersom rektors uppdrag 

innefattar såväl administrativt arbete som pedagogiskt ledarskap.35 Det tycks därmed 

finnas en motsättning i dagens skolor gällande vad som anses vara rektors ledarskap och 

pedagogiskt ledarskap. 36 

Men ur denna traditionella syn på ledarskap har rektor som pedagogisk ledare fått en mer 

framträdande roll. Det pedagogiska ledarskapet i skolorna idag ses som viktigt och 

granskas av den statliga myndigheten ”Skolinspektionen”. Denna granskning av det 

pedagogiska ledarskapet visar att det under de senaste åren funnits brister i det 

pedagogiska ledarskapet.37  

Med detta i backspegeln så tar vi oss an begreppet pedagogiskt ledarskap i betydelsen att 

leda pedagogerna på skolorna i det dagliga arbetet på skolorna. Skolinspektionens rapport 

visar att detta är ett uppdrag som behöver stärkas. Anledningen till att rektorerna brister i 

detta uppdrag uppges bland annat bero på tidsbrist eftersom det administrativa och, enligt 

Nestor, det sociala ledarskapet tar all disponibel tid. Det pedagogiska ledarskapet är mer 

kopplat till praktiken än övriga ledarfunktioner i skolans värld.38  

Skolans historia, komplexitet och omfång gör det omöjligt att arbeta 
med enkla strategier för styrning. Förändring tar tid och kräver 
resurser i form av såväl pengar som kompetens. Det kräver den tid 
som inte verkar finnas. Den politiska styrningen av 
utbildningssektorn skulle kunna karaktäriseras som en ett 
motsträvigt medium. För att röra sig framåt krävs kunskap, 
långsiktiga strategier, väl beprövade taktiker och tid. Bristen på det 
senare synes vara det som allt mer kommer att prägla 
utbildningspolitiken under det begynnande 2000-talet.39 

Utifrån skolinspektionens definition av pedagogiskt ledarskap som citerades i inledningen 

ska rektorn ge ett aktivt stöd, stimulans och inspiration till lärarnas eget lärande om vad 
                                                           
35 Kåräng (1997) s.264 
36 The great disappearing act: difficulties in doing “leadership” 
37 Skolinspektionen  
38 Föreläsning av Bo Nestor, docent i pedagogik, Stockholms universitet 2015   
39 Nestor (2005) Styrning med samverkan eller styrning av samverkan s 15 
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som skapar framgångsrik undervisning. Detta kräver att rektorn har kunskap och 

förutsättningarna för att kunna skapa sig en organisation där denne ger sig själv 

möjligheter att vara med och utveckla undervisningen och kunna vara med och skapa en 

lärandekultur på skolan. Rektorn behöver ha kunskap om och förståelsen för att analysera 

och fördjupa sig i de olika hinder som finns i den rådande kultur som finns på skolorna.40 

För skolledaren innebär det inte enbart att se kompetens som en individuell egenskap utan 

se kompetensen människor emellan.41 Kunskap är socialt konstruerad genom 

gemensamma ansträngningar och gemensamma mål.42 

Pedagogiskt ledarskap är som vi sett inte bara en specifik arbetsuppgift och kan inte 

särskiljas från det ledarskap som betecknar hela lednings- och skolutvecklingsprocessen. 

Det som har visats sig vara av stor vikt när det gäller det pedagogiska ledarskapet i skolan 

är skolledarens tydlighet i sitt ledarskap när vägen mot den gemensamma visionen stakas 

ut.43 Pedagogiskt ledarskap kan även tolkas som feedback och stöttning till lärarna i det 

dagliga arbetet.44  Detta är något som får stöd i Sherps forskning där det framkommer att 

förutsättningarna för ett framgångsrikt pedagogiskt ledarskap kräver att rektor är en 

medspelare.45 Detta kan vi även finna i Ludvigssons avhandling där samspelet mellan 

rektor och lärare benämns med samproducerat medarbetarskap; ett ledarskap som formas 

i ett samspel mellan lärare och rektor i verksamheten.46   

Inom forskningen har det observerats hur ett samproducerade ledarskap växer fram 

genom att, i detta fall, rektorn lägger fram ett förslag som inte är helt genomarbetat. I 

förhandlingsprocessen därefter använder rektorerna sedan lärarnas synpunkter för 

problemlösning samt för skolutvecklingsfrågor. Återkoppling bekräftar medarbetarnas 

arbete vilket har visat sig vara en viktig del i ledarskapet. Detta arbetssätt, själva 

samspelet mellan lärare och rektor, är det som finns belagt i forskningen som ett 

pedagogiskt ledarskap. I enlighet med detta ledarskap är det viktigt att rektor utvecklar 

sin medvetenhet om verksamheten och att rektor inte bestämmer över huvudet på lärarna. 

                                                           
40 Nestor (1993) s.3 
41Ibid  s.53 
42 Gvaramadze, Irakli The papadox of empowerment and individualization (2008) s.467 
43 Ludvigsson (2009) 
44 Ibid s.170 
45 Sherp (2003) 
46 Ludvigsson (2009) s.167 
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Att lärarna är delaktiga i beslutsprocessen gör att beslut lättare får genomslagskraft i 

organisationen då alla är delaktiga och förstår vilken effekt besluten får i verksamheten.47 

I dagens ledarskapsforskning framträder en syn på ledarskap som en meningsskapande 

aktivitet. Stogdill48 menar att det finns två synsätt inom denna ledarskapsforskning. Det 

ena fokuserar på ledaren. En ledare som tolkar och skapar mening för medarbetarna i en 

organisation, en ledare som delger kunskap som organisationen bär. I detta fall är det 

ledaren som klargör visioner och på ett klart och tydligt sätt delger medarbetarna 

information, visioner och kunskaper.  

Det andra synsättet, enligt Nestor, sätter större fokus på medarbetarnas roll. De individer 

som ges en högre position och blir ledare är de personer som har förmågan att framför 

budskap och agerar i överensstämmelse med de som kan tilldela ledaren status.  

 

”One important focus for case study would be leaders’ 
cognitive process – how leaders construct meanings and act on 
them to influence others and to impact teaching and learning 
(s. 164). 

Begreppsdefinitioner  
För att få en förståelse över vilka ledaridentiteter vi finner i skolan samt förstå vilken roll 

dessa spelar när det gäller ledarskap kommer jag här att ge perspektiv på de ledare som vi 

finner i skolan. Vi tar oss här en närmare titt på rektorsrollen och vad den innebär. För att 

få en förståelse för vad lärarnas ledarskap går ut på .  

Perspektiv på skolledare - Rektor 
Titeln ”rektor” härstammar enligt Hellquist (1948) från latinets rector som betyder att 

styra eller leda. Styra och leda är även den funktion som många lägger in i begreppet 

rektor. Vi har hittills sett att rektor är den ledare som vi finner i skolan och dess titel är 

inskrivet i skollagen.49 Rektor är den ledare som vi automatiskt förknippar som ledare i 

skolans värld och är den som i detta arbete kommer att betraktas som ”ledare”. Rektor är 

enligt skolans styrdokument överhuvud och den som ska leda och ansvara för skolans 

verksamhet.  

Rektor är under ständig granskning och bedöms att vara en garant för ökad 

måluppfyllelse samt att utbildning ska vara tillgänglig för alla därutöver ska den vara 

                                                           
47 Ludvigssson (2009) 
48 Northhouse (2016)  s.2 
49 Läroplanen Lgr 11 
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likvärdig. Likväl måste vi komma ihåg att rektor och rektors ledarskap befinner sig i ett 

särskilt sammanhang. Rektor leder personal i en politiskt styrd organisation där 

tjänstemän, myndigheter och politiker är med och bestämmer definitioner av vad rektor 

ska syssla med. 

Som vi sett i detta arbetes bakgrundsbeskrivning så blir rektor även en ledare i ett 

historiskt sammanhang. Rektor som skolans ledare har en lång tradition och visst känner 

vi väl alla en viss aktning för begreppet rektor.50 

Men rektorsuppdraget har ändrats över tid och det är mycket som har förändrats under de 

senaste åren.51 Sedan 1991 är rektor en kommunal tjänsteman med ett övergripande 

ansvar att verksamheten inriktas mot de nationella målen och att verksamheten utvecklas 

samtidigt som det är staten som utformar de styrdokument som reglerar skolan både vad 

gäller mål och resultat.  

Enligt ledarskapsforskningen framkommer att rektorer upplever att det finns stora 

förväntningar på dem från olika håll. Men hur har det sett ut och hur har rektorsrollen 

förändrats över tid? Rektor som chef och ledare för skolorna är väl etablerat i vårt 

samhälle. Men rektorsrollen har förändrats och vad som ingår i arbetsuppgiften är kanske 

inte helt självklar.  

Av tradition ställs förväntningar från omgivningen om att rektor har kontroll över skolan 

och om så inte sker kan rektorn riskera att bli ansedd som misslyckad. I en sådan 

sammansatt verksamhet som skola innebär är det svårt att ha fullständig kontroll och 

förväntningarna från samhället kan nog ofta bli en ansträngande roll att fylla .52   

Införandet av en mål-och resultat styrd skola syftade till att minska statens detaljstyrning. 

På så sätt kan man kortfattat säga att staten delegerade ansvaret för skolorna till 

kommunerna. Staten finansierar skolan samt anger mål och regler. Med en sådan styrning 

överlåts själva genomförandet till de professionella aktörerna på lokalplanen, de som 

känner till de lokala förhållandena.53 Detta innebär att den lokala skolledningen har ett 

dubbelt uppdrag, dels det statliga som handlar om att nå de nationella målen, dels de 

                                                           
50 Möller s.32 
51 Ibid s.52 
52 Augustinsson & Brynolf, (2009) s 10-11 
53 Svedberg (2012) s.257 
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lokala med ansvar för att organisatoriska och ekonomiska mål uppfylls.54 Förutom det 

kommunala uppdraget har dagens rektorer ansvar för administration, ekonomi, och 

personalfrågor. Detta dubbla uppdrag gör att rektorerna befinner sig i ett tryck mellan 

kommunala och nationella mål. Som om detta inte vore nog så ställs andra krav så som 

förväntningar från elever och föräldrar på rektorerna.55 

Men skolan har inte alltid sett ut på detta sätt utan den har förändrats i takt med att 

samhället förändras. Som en liten motpol till detta finns det de som menar att gamla 

traditioner är ovanligt levande inom skolan. Så för att förstå dagens rektorsroll bör vi ta 

en liten blick i backspegeln och sätta rektor i ett historiskt sammanhang. 

Det är kommunen som tilldelat rektor ansvar som arbetsgivare och huvudman för skolan. 

Därutöver svarar rektor över såväl myndighetsutövning som att vara skolan ansikte utåt. 

Samtidigt konkurrerar det ekonomiska och administrativa uppdraget med det pedagogiska 

ledarskapet vilket betraktas som rektor huvuduppdrag. Rektor har som vi ser stora och 

omväxlande förväntningar på sig från olika håll.56  

Rektors arbete är styrt och reglerat i skollagen där det uttryckligen står att det är rektor 

som leder det pedagogiska arbetet på skolan. Rektors ansvar innefattar att fördela resurser 

på skolan samt ansvar för att de centrala och nationella beslut som fattas verkställs på 

skolan. Dessa beslut behandlas ibland först av nämnder på kommunal eller regional nivå 

innan rektor kan verkställa besluten i skolan. Rektor har även en skyldighet att redovisa 

vilka effekter dessa beslut har fått i verksamheten.  

Rektor är den chef och skolledare vars ledarskap och uppdrag är reglerat av såväl stat 

som kommun. Som rektor eller förskolechef får bara den anställas som genomgått 

rektorsutbildning och erhållit erfarenhet och pedagogisk insikt. Varje huvudman ska se 

till att rektorerna går en särskild befattningsutbildning eller en utbildning som kan 

jämställas med denna.57 

Rektors ledarskap bör ses som ett ledarskap i en lärande organisation. En organisation där 

reflektion och teamlärande existerar, en arbetsplats där arbetet sker mot gemensamma 

                                                           
54 Ulrika Tillberg (2003) s.1  
55 Höög, Jonas, Johansson, Olof, (2011) s.100 
56 Nestor (1993) s. 155, Svedberg (2000) s.198 
57 Skollagen Lgr 11 



19 

 

mål och visioner.58  Skolan är en bärare, en organisation av kompetent personal som är 

medveten om lärprocesser. Som ledare i skolan är uppdraget vidsträckt. Rektor ansvarar 

alltså för att ha en budget i balans likväl som implementering av nationella beslut som 

fattats av riksdag och regering. Rektor har härutöver ansvar för att alla barn och unga ska 

få de bästa förutsättningar i dagens skola för att nå så långt som möjligt.59 Som vi ser så 

är rektorsrollen djupt förankrad i historia och kan ses som en länk i en 

auktoritetstradition. 60  

Perspektiv på medarbetare – lärare 
I skolan finner vi förutom rektorer även lärare. Lärare utövar också ett ledarskap inte 

enbart i klassrummen utan även i arbetslag och i olika uppdrag så som t.ex. förstelärare. 

Vi ser alltså här att rektor inte har monopol på ledarskap i skolan utan det finns flera 

kategorier och aktörer som utövar ledarskap. Dock är det rektor som har det övergripande 

ansvaret som ledare för skolan. Vilka som får anställas som lärare finns tydligt beskrivet i 

skollagen 2 kap 13§.  

I skolan är det lärarna som vi finner i den praktiska verksamheten. Det är lärarna som 

bedriver undervisningen och ska genomföra uppdragen som skolans läroplan (Lgr 11) 

föreskriver. Läraren har många olika uppdrag i skolan men det mest framträdande är 

undervisning. Denna undervisning ska vara anpassad till barnets behov och 

förutsättningar vilket ställer stora krav på läraren. Alla lärare måste även ha kontroll över 

elevernas kunskapsutveckling och uppmärksamma barnets behov. Utöver detta ska 

läraren sträva efter att skapa ett gott samarbete med hemmet.61 Som synes är lärarens roll 

och arbetsuppgift omfattande och utmanande. Lärarna befinner sig även de i en 

organisation där lärarens yrkesutövning är styrd av andra aktörer och nationella politiska 

dokument. Liksom rektors uppdrag är lärarnas arbetsuppgifter omfattande och varierande.  

 

 

 

 

                                                           
58 Granberg och Ohlsson (2011) s. 18 
59 Ulf P Lundgren Lärande, skola, bildning s.400f 
60 Möller s .32  
61 Ulf P Lundgren Lärande, skola, bildning s.656 
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Teoretiska utgångspunkter  
“Leadership is realized in the process whereby one or more individuals 

succeed in attempting to frame and define the reality of others.”62 

Människans individualitet och personlighet konstrueras och formas i samspel mellan 

människor. Detta innebär att det är i den sociala situationen som vi formas till människor. 

Inte så att vi blir det som omvärlden skapar oss till. Inte så att vi blir resultatet av det vi 

varit med om. Utan till vem man är och vem man skulle vilja vara.63  

Människan är alltså i det aktiva livet en social varelse som deltar i 
olika sociala processer och aktiviteter.64 Det sker flera möten och 
processer och det finns en distinktion mellan det privata och det 
mötena inte ska betraktas som privata utan handlar om ett möte 
65Vi kan alltså inte fråga varför individen blev den hon är utan se 
vilka förutsättningar hon har för att bli den hon skulle kunna vara. 
Normer ska inte accepteras genom tvång utan genom påverkan och 
förståelse. Människan förstår där igenom det förnuftiga i normer 66 

 

Perspektivtagande   
Att möta varandra med såväl respekt och intresse för den andras olikhet är en av vår tids 

stora utbildningspolitiska utmaningar” ja, det menar Moira von Wright67 Och visst är det 

så att jämställdhet, jämlikhet och rätten till likvärdig utbildning är inristat i alla som 

arbetar i skolans värld men detta ska inte missförstås med att individualitet därmed 

innebär att alla människor är hänvisad till sin egen slutna värld.68 Nej, det handlar mycket 

om det som Uljens rubricerar sin artikel med: ”Om hur människan blir människa bland 

människor”. 69 Det ligger en stor utmaning i detta: att se varandra som Någon. 70  

Kommunikationsprocessen utvecklar vår förmåga att kunna sätta oss in i andras förståelse 

och situation och det är först här som vår individualitet skapas och utvecklas. Detta 

möjliggör perspektivtagandet och är en förutsättning för gemensamt handlande.71 

Samspel med andra och sociala handlingar förutsätter att åtminstone två personer möts 
                                                           
62 Linda Smircich, Gareth  
63 Von Wright, Moira s.43 
64 Arendt (1998) s. 
65 von Wright (2000) s.205 
66 von Wright ”Att arbeta med särskilt stöd, några perspektiv s. 14f  
67 von Wright Moira, Georgre Herbert Mead och intresubjektivitetens utmaningar. Utbildning och 
demokrati 2001, VOL 10, NR 3, s4 
68 Ibid s. 3 
69 Uljens Michael Uljens Michael, Om hur människan blir människa bland människor. Utbildning och 
demokrati 2001, VOL 10, NR 3, s 85 
70 von Wright Moira, Georgre Herbert Mead och intresubjektivitetens utmaningarutbildning och 
demokrati 2001, VOL 10, NR 3 s. 5f 
71 Von Wright, Moira s. 80f 
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och det är först i samspelet med den/de andra som vi lär känna oss själva.72 Det är i denna 

sociala process som förmågan att kunna förstå andras attityder och perspektiv växer fram. 

Vi blir medvetande om kan se saker ur andras perspektiv vilket leder till att vi blir mindre 

egocentriska i vårt perspektivtagande.73 

Rektor är den ledare som vi finner i den sociala sfär som skolan utgör. Det är denne som 

kan göra skillnad genom att i sin profession ha möjlighet att bryta de strukturella 

faktorerna, såsom elevers och medarbetares bakgrund, kön etnicitet osv; det som vi alla 

bär med oss. Förmågan att skapa professionella  möten i skolan ligger därvid hos lärare 

och rektor. Det som forskningen visat sig vara av än viktigare för elevens studieresultat är 

rektors förmåga att skapa meningsbärande situationer samt ge tid för diskussion och 

reflektion.74 Rektor bör därför skapa en meningsskapande social situation där relationerna 

är viktiga såväl mellan rektor och lärare som mellan lärare-elev .Vi måste dock komma 

ihåg att de pedagogiska mötena inte ska betraktas som privata utan handlar om 

mellanmänskliga möten som bara kan betraktas som möten först när alla är delaktiga.75 

För att kunna mötas som Någon måste mötet med medarbetaren riktas mot det 

gemensamma alltså det pedagogiska mötet som sker mellan alla i skolans värld. Dessa 

möten är sannolikt i en ojämn maktrelation då det handlar om flera olika beroenden 

förhållanden som elev-lärare-rektor.76  

Frågar vi om Vem någon är så räknas egenskaper upp vilka även kan appliceras på andra 

människor och därmed inte gör individen unik. För att leda genom en process mot 

gemensamma mål är vikten av att möta varandra med respekt och intresse för varandra 

som unika individer vilket är viktigt ur ett relationellt perspektiv.77 För att vara lyckosam 

i processen mot våra gemensamma mål måste vi flytta fokus från individ till relation.78. 

Vi måste alltså möta alla människor med respekt för vem och inte vad den är.79  

”Vi är Någon när vi föds, eftersom vi föds till en social värld. Men vi 
kan vara Ingen om vi inte får tillfälle att interagera och kommunicera, 
utan blir utesluten ur den sociala gemenskapen.”80 

                                                           
72Von Wright,Moira s. 80  
73Von Wright Moira  s.127 
74Aspelin, Jonas & Persson, Sven (2011) s49. 
75 Von Wright, Moira s.205 
76 Ibid s. 65 
77 von Wright, Moira  ”Att arbeta med särskilt stöd, några perspektiv s. 12  
78 Frelin, Anneli, Teachers’ relational Practices and professionality s.49  
79 von Wright ”Vad eller vem?” s. 202 
80 von Wright s.209 
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Då vi närmar oss utbildning och ser utbildning som en social handling är det viktigt att se 

och förstå ledarskap utifrån mänskligt handlande. Ett mänskligt handlande där ledaren 

och följaren påverkar varandra i en socialisationsprocess. Vi kan se att i von Wrights 

tolkning av Mead att kunna ta den andres perspektiv gör det möjligt att förstå social 

interaktion.  

Det är med Meads perspektiv ”att ta den andres perspektiv” jag tar mig an rektors 

pedagogiska ledarskap.  

Övergripande syfte  
Det övergripande syftet är att undersöka hur det pedagogiska ledarskapet som utövas av 

rektorerna på skolorna ser ut. Jag vill undersöka hur lärarna i en kommun ser på det 

pedagogiska ledarskapet.  

Som vi kunnat se så sägs rektors ledarskap vara av största betydelse när det gäller skolans 

och elevernas måluppfyllelse. Då den svenska skolan tycks befinna sig i vad media vill 

påstå ett katastroftillstånd anser jag det vara av yttersta vikt att ta reda på hur ledarskapet 

ser ut i de svenska skolorna idag.   

Enligt Skolinspektionens rapport (2010:15) finns det brister angående rektor som skolans 

pedagogiska ledare. Framförallt visar sig dessa brister när det gäller rektorns dialog med 

lärarna angående undervisning, kompetensutveckling, delaktighet samt brister när det 

gäller rektors klassrumsbesök  

Utifrån den nya läroplanen och skollagen kan vi se att rektors arbete har kommit att bli 

knutet till den pedagogiska verksamheten på skolorna. Rektor är ansvarig för hur arbetet 

utvecklas och att kvaliteten säkerställs och förbättras.   

Frågeställningar 

Under mina år som lärare har jag vid få tillfällen stött på en rektor som varit insatt i 

lärares arbete och utvecklingen av denna. I de allra flesta fall har rektors arbete varit mer 

inriktat mot ett organisatorisk och administrativt arbete där undervisning och 

måluppfyllelse enbart har varit ett uppdrag för lärarna vid skolan.  

I enighet med den nya skollagen som trädde i kraft år 2011 förändrades rektors uppdrag 

och det pedagogiska ledarskapet fick en mer framtonad roll. Nu tycks rektors uppdrag 
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som pedagogisk ledare och ansvarig för det pedagogiska arbetet skärpts och stärkts.  Med 

detta i åtanke anser jag det vara intressant att studera om detta ledarskap är synligt och 

om det implementerats hos rektorerna, de pedagogiska ledarna, på skolorna och hur det i 

så fall ser ut?  

• Går det att identifiera ett pedagogiskt ledarskap på skolorna och hur ser då det 
pedagogiska ledarskapet ut på skolorna? 

• Är lärarna på skolorna medvetna om rektors uppdrag som pedagogisk ledare och 
känner de att detta ledarskap är synligt?  

• Vad är det för ledarskap som lärarna efterfrågar på skolorna? 

 

Metod och datainsamling 
I skolans värld finns flera olika ledarperspektiv. Här finner vi ledarskapet mellan elev och 

lärare, vi har perspektivet lärare- rektor, rektor- skolchef och därutöver ytterligare 

perspektiv beroende på organisation. Denna uppsats kommer att behandla ledarskap med 

blicken riktad ”uppåt” och med det menar jag ur ett lärare –rektor förhållande. Alltså från 

ett lärarperspektiv upp mot överordnad rektors ledarskap.   

 

Urval och begränsningar 
 

Urval fokusgrupp  
I kommunen där jag valde att förlägga min undersökning finns 21 grundskolor varav två 

är friskolor. Min undersökning har genomförts bland lärarna i de kommunala 

grundskolorna. För att få en spridning har jag genomfört fokusgruppintervjun med 5 

lärare i olika åldrar med olika lång erfarenhet som undervisar i olika elevgrupper och i 

olika ämnen.  

Urval enkätstudie 
Utifrån dessa intervjuer har en enkät konstruerats vilken har gått ut till samtliga 

grundskollärare i kommunen. Ambitionen var att få svar från alla skolor och från varje 

arbetslag vid skolorna. Svarsfrekvensen var knappt 50 %. Positivt var dock att blanketten 

besvarades av någon/några lärare från samtliga skolor. 

I  
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Kvalitativ eller kvantitativ undersökning 
I valet av forskningsstrategi föll det sig från början naturligt för mig att välja kvalitativ 

metod. Jag tänkte mig att siffror är generaliserande och kan inte beskriva attityder och 

åsikter hos människor. Min föreställning var att det endast är genom ett kvalitativt synsätt 

som jag kan studera världen på det sätt som människor upplever den.81 Den teoretiska 

utgångspunkten är att visa hur verkligheten ser ut och hur den egentligen är beskaffad 

utifrån ”ord” och inte genom siffror.  

Denna undersökning är tänkt att spegla hur lärare ser på det pedagogiska ledarskapet som 

bedrivs ”uppifrån” alltså från rektor. Detta skulle innebära ett synsätt som ligger nära 

Etnometodologin för att få förståelse för den sociala ordningen.82  

Den kvalitativ forskningsstrategi utgörs av en gruppintervju. På så sätt får de enskilda 

lärarna genom denna intervjutyp sina röster hörda i min studie.  För att försäkra mig om 

att jag uppfattat de intervjuade rätt har de fått ta del av mitt underlag och verifiera sin 

medverkan och underlaget. I anslutning till detta resonemang vill jag förtydliga att jag 

liksom de flesta samhällsforskare menar att det inte finns någon helt och hållet opartisk 

betraktare.83  

Kvalitativ studie 
Den kritik som riktats mot den kvalitativa undersökningsmetoden är att det blir forskaren 

själv ”i egen hög person” som blir tongivande i själva datainsamlingen. Det är vad 

forskaren väljer att fokusera på som blir avgörande för studien.84 Min tanke är dock att 

fokusgruppens perspektiv på pedagogiskt ledarskap flyttar perspektivet från forskaren till 

respondenterna. Det blir lärarnas definition och syn som får en framträdande roll. 

Forskaren tar ett steg tillbaka och får en roll som observatör. 

Andra problem som kan uppstå vid intervjun är att respondenten påverkas av 

intervjuaren. Kommer respondenterna att påverkas av intervjuarens bakgrund, kön och 

eventuell status? Svarar respondenten efter det som är socialt gångbart? Är respondenten 

en ja- eller nejsägare? -Och visst är det så att vi alla påverkas av varandra i sociala 

                                                           
81 Bryman s.542f 
82 ibid s.340f 
83 Ibid s.373 
84 Ibid 368 
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sammanhang och det enda vi kan göra i detta fall att notera att jag som intervjuare 

påverkar respondenten men utsträckningen av denna påverkan är omöjlig att veta.85 

Kvantitativ studie  
Nästa angreppspunkt är min kvantitativa studie och hur ser då den ut utifrån mina 

frågeställningar? Förespråkare för den kvantitativa synen menar att detta är den enda 

metod som man kan studera världen på det sätt som människor upplever den.86 En 

kvantitativ studie  baseras då på mätning dvs. enkäter.87 Skulle detta spegla den 

verklighet som jag vill visa?. Genom enkäter skulle jag kunna få fram attityder till 

arbetssituationen.88 Men skulle jag kunna få svar på mina frågor om hur det pedagogiska 

ledarskapet ser ut? Och om det finns? Skulle jag kunna få svar på vilket ledarskap som 

lärare önskar? Här tycks intervjuer vara till större fördel då uppfattningar och synsätt 

förefaller vara svårt att mäta i enkäter.  

I mötet mellan kvalitativ och kvantitativ studie 
Kan man då påstå att kvalitativ metod inte samspelar med kvantitativ metod? Det finns 

många likheter och går det att sammanföra dessa två traditionerna? I min studie har jag 

låtit fokusgruppintervjun utgöra det kvalitativa underlaget vilket har kompletterats med 

en kvantitativ enkät som är tänkt att ha en hjälpande roll för att förstå och tolka empirin. 

På så sätt ger min metod en tillförlitlig kombination mellan de två metoderna vilket ökar 

reliabiliteten i min undersökning.89  

För att komma empirin så nära som möjligt valdes till en början ett hermeneutiskt, 

kvalitativt, förhållningsätt. Detta för att få en helhetsförståelse där kvalitativ och 

kvantitativ metod kompletterar och möter varandra. Min studie tar avstamp ute i 

praktiken på skolorna och ger därigenom  lärarna röst och möjlighet att  komma till tals 

och delge sitt synsätt om vad pedagogiskt ledarskap är för dem. Vilket ledarskap är det 

som de ser? Vad är det för ledarskap som efterfrågas?  

För att få fram hur lärare ser på det pedagogiska ledarskapet anser jag det vara viktigt att 

på detta sätt föra en dialog då det är lärarna, de som befinner sig ute i praktiken, som ska 

delge sin syn på det pedagogiska ledarskapet. Följaktligen blir min roll att lyssna när 

                                                           
85 Bryman s. 223 
86 Ibid s.524 
87 Ibid s.155 
88 Ibid s.155 
89 Kvale och Brinkman ”Den kvalitativa forskningsintervjun”(2014) 



26 

 

lärarna sätter ord på sina tankar om pedagogiskt ledarskap. På så sätt får jag en djupare 

förståelse .90  

Reliabiliteten och validitet. 
Empirin kan inte enkelt betraktas som sanning. ”Sanningen” är subjektiv vilket gör att vi 

bär på omedvetna sociala relationer, ideologier vilket gör att enkäter och intervjuer kan 

påverkas omedvetet. Därför kan vi aldrig betrakta empirin som hela sanningen. Om vi 

dessutom håller oss strikt till empirin så låser vi oss till ett begränsat tänkande och 

sammanhang. Detta innebär att bara en liten del av hela sanningen kommer att belysas i 

min studie.91 

Hur tillförlitligt kommer resultatet att bli? Kommer måttet att vara så stabilt att det är 

möjligt att få samma resultat om undersökningen skulle göras om några veckor senare? 

Enkätsvaren är utarbetade utifrån respondenterna i fokusgruppen. Deras svar och 

resonemang har förankring i ”verkligheten” och på så sätt anser jag att reliabiliteten 

stärks. 

Kommer metoden att mäta det den är avsedd att mäta? Validiteten torde vara hög. 

Eftersom jag vänder mig till lärarna för att få fram deras åsikter om rektorernas ledarskap. 

Det är lärarnas åsikter som kommer att ligga till grund för det som undersöks och det är 

lärarnas upplevelser av det pedagogiska ledarskapet som skall undersökas och 

visualiseras. Den objektiva verkligheten och vetenskapen finns inte utan det beror på i 

vilken kontext/diskurs som vi befinner oss i.92 När vi gör undersökningar som, speciellt 

kanske, ligger oss själva nära är det svårt att se dem som just diskurser eftersom jag själv 

är en del av den kultur som undersöks och delar de ”självklarheter” som finns inom denna 

kontext. 

Några forskningsetiska överväganden   
Att undersöka skolan är inte helt enkelt. Många variabler måste tas i anspråk. Vi har alla 

en historia i skolans värld och vi har alla en åsikt om skolan. Skolan är även en politiskt 

styrd organisation och ramarna är bestämd utifrån den politiska agendan. Dessa ramar är 

ställda så att de kan tolkas av varje enskild individ som arbetar i skolans värld.   

                                                           
90 Alvesson, Sköldberg (1994) s. 170 ff 
91 Ibid 209 
92 Alvesson, Sköldberg 1994 s. 7 
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Som lärare och därmed deltagare i skolans diskurs tror jag precis som Winther och 

Phillips att forskarens roll blir att låta diskursen bli föremålet för själva forskandet 

eftersom vi aldrig kan nå sanningen eller analysera vad man tror att människor verkligen 

menar då de säger något eller hur verkligheten egentligen ser ut. Fokus bör därför ligga 

på vad som verkligen sagts eller skrivits för att undersöka mönster i utsagorna samt vilka 

konsekvenser dessa framställningar av verkligheten får. Forskaren ska ställa sig utanför 

och bortse från egna värderingar och försöka ställa sig utanför materialet.93 Inom 

forskning ställs krav såväl på kvalitet i arbetet som på integritet hos forskaren. Ett 

reflekterat etiskt förhållningssätt är grundläggande i forskarens olika roller är därvid 

grundläggande.94  

Då detta arbete till stor del utgörs av en fokusgrupp är konfidentialitetskravet omöjligt att 

uppnå då fokusgruppen handla om att diskutera och reflektera i grupp kring pedagogiskt 

ledarskap och på så sätt går inte informanterna att hålla hemliga. Däremot så är allt annat 

material så som inspelning i samband med genomförandet av fokusgruppen samt 

transkriberat material förvarat på ett sådant sätt att det med svårighet skulle kunna röjas.95 

I mötet mellan fokusgrupp och enkät   
Lärarnas definitioner av pedagogiskt ledarskap, förväntningar på rektor och önskningar 

om arbetssituation som framkommer i fokusgruppen ger ett urval av svarsalternativ till 

min enkätstudie. Eftersom lärarna uttrycker sin syn kan jag genom att forma 

svarsalternativet (se ovan) utifrån fokusgruppen kliva utanför mina egna svarsalternativ 

och mina egna erfarenheter. Mina tankar om det pedagogiska ledarskapet styr därför inte 

resultatet.  Här kan jag då få en förståelse för varför lärarna tycker som de gör? Vissa 

frågeställningar skulle kanske anses vara viktigare än andra och avvika från den som jag 

sett som viktigast. 

 Enkätfrågorna kompletteras med frågor som konstruerats utifrån skolinspektionens 

definition av pedagogiskt ledarskap. Fokusgruppintervjun kommer på så sätt 

kompletteras med en kvantitativ metod. Viktigt är att urvalet för gruppintervjun är 

representativt för nästa urvalsgrupp dvs verksamma lärare i kommunen.96 Följaktligen 

valdes att genomföra gruppintervjun med ett antal lärare som representerar olika lång 

erfarenhet, kön, undervisnings i olika åldersgrupper samt ålder genom detta fångar jag 

                                                           
93Winther o ch Phillips 2000 s 28 
94 Vetenskapsrådet  
95 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
96 Bryman (2012) s.170 
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upp vad som är en uppfattning hos lärare av vad pedagogiskt ledarskap är för dem och på 

så sätt minskas tolkningsutrymmet i enkäterna och bidrar till att svaren blir mer 

autentiska.  

Genomförandet av fokusgruppintervjun  
Att genomföra fokusgrupper är till viss del svårt.97 Ett problem är att få ihop grupper av 

respondenter, det vill i detta fall säga, lärare med bra spridning när det gäller kön, 

erfarenhet och tjänst och som kan avsätta tid för denna undersökning. Hur väljs då 

respondenter ut? I kommunen där studien genomfördes är alla lärare indelade i grupper 

vars syfte är att arbeta skol-respektive ämnesöverskridande med implementering av Lgr 

11.98 Dessa grupper består av ca 20 lärare per grupp vilka träffas en gång per månad. 

Inför genomförandet av min fokusgruppintervju tog jag kontakt med skolchefen i 

kommunen och fick hens tillstånd att genomföra intervjun.  Jag besökte en av dessa 

grupper och beskrev mitt syfte med studien för lärargruppen samt efterfrågade frivilliga 

att delta i fokusgruppen. Utifrån de som anmälde sig tog jag slumpmässigt ut fem lärare 

med olika bakgrund. Fokusgruppintervjun genomfördes på plats i den skola varvid vi 

befann oss. 

Det är viktigt att fokusintervjun sker under frivillighet och att respondenterna får vara 

anonyma i undersökningen. Hur hålls den som skall intervjuas hemlig? I min studie blir 

inte de intervjuade anonyma vid fokusgruppintervjun då själva vitsen med denna metod 

är att genom diskussion med de andra i gruppen sätta ord på den verklighet vi befinner 

oss i. 

Som synes krävs en hel del arbete med urval av lärare, plats att genomföra intervju, tid 

avsatt för intervju samt hur lärarna ska ta sig till intervjun. Min fokusgrupp genomfördes 

med 5 stycken lärare under 60 minuter vid ett tillfälle vilket innebär att en fokusgrupp 

”kostar” 5 lärartimmar utöver lokal, reser osv. Fokusgruppintervju är som vi ser även 

komplicerad rent logistiskt; vart ska vi vara under intervjun? Hur tar sig personerna dit 

och så vidare? Även då denna metod tycks vara svår och otymplig att genomföra anser 

jag att utkomsten ger mycket då lärarna har möjlighet att diskutera sig fram till vad de 

anser om pedagogiskt ledarskap. Det är i diskussionen och i interaktionen med varandra 

som de kan enas eller invända mot varandra.     

                                                           
97 Ibid. s 449 f 
98 Grundskolans läroplan 2011 
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Genomförandet av enkätstudien  
Utifrån fokusgruppens diskussion utmynnar definitioner och tankar om lärarnas 

förväntningar och önskningar om vad det pedagogiska ledarskapet betyder för dem. På så 

sätt får jag ett underlag till mina enkätfrågor. De 7 frågor som formulerades bildade en 

enkätstudie med 3 svarsalternativ. Enkäten gick ut till kommunens samtliga 

grundskollärare genom det websystem som kommunen använde. Enkäten besvarades av 

170 av kommunens 410 lärare. Det gick ut 2 påminnelser till lärarnas mejlboxar innan 

webenkäten låstes. Därefter fick jag tillgång till den webbaserade enkäten som 

automatiskt sammanställde enkäternas resultat.  

Enkätfrågorna var enkelt ställda med koppling till definitionen av rektors pedagogiska 

ledarskap som det är formulerat enligt Lgr11.  

Enkäter är enkla att administrera och i denna studie har samtliga lärare i grundskolorna 

getts möjlighet att besvara mina 7 frågor. Faror med enkäter kan även vara vad som 

händer om respondenten inte förstår enkätfrågorna? Är det tydligt vad pedagogiskt 

ledarskap betyder för respondenten då han/hon skall svara? När jag utgår från 

fokusgruppen och de svar som kommer fram i deras diskussioner borde detta spegla vad 

lärare i allmänhet lägger i begreppet ”pedagogiskt ledarskap”. Detta skulle eventuellt 

eliminera vissa frågetecken. Vad är pedagogiskt ledarskap? Har vi samma referenser och 

utgångspunkter? 99  

Enkäten utformades med utgångspunkt från fokusgruppens diskussion; alltså vad som 

kom fram i lärarnas diskussion, samt vad som framkom utifrån skolinspektionens 

definition. På så sätt formades enkätfrågorna utifrån såväl lärarnas upplevelser av 

pedagogiskt ledarskap såväl som utifrån lagar och förordningar alltså rektors lagstadgade 

uppgift. Men som vi tidigare kunnat se så ger skollagen och Lgr 11 utrymme för 

tolkningar vilket måste tas i beaktande när enkätfrågorna formulerades. 

Tolkningar av verkligheten  
Hur kommer man då så nära verkligheten som möjligt när jag studerar skolledarrollen i 

en föränderlig organisation? Enligt Faircloughs kritiska diskursanalys är diskursen viktig 

då den reproducerar och förändrar kunskap, identiteter, sociala relationer samt 

maktförhållanden på samma gång som den själv påverkas och förändras.100 Då jag har en 

                                                           
99 Ibid s. 229 
100 Winther och Phillips (2000) s. 73 



30 

 

lång erfarenhet från skolan och har arbetat både som lärare och rektor måste jag ställa 

mig frågan vilka faror jag ställs inför när jag undersöker diskurser som ligger mig själv 

nära? När jag undersöker rektors ledarskap måste jag vara medveten om att det inte är 

mitt ledarskap jag ska undersöka utan det är rektorerna som i min undersökning befinner 

sig på skolorna i en mindre svensk kommun.  

Är det svårt att se diskursen där jag själv är en del av den kultur jag undersöker och delar 

de ”självklarheter” som finns inom diskursen?101 Med detta i bakhuvudet ska jag försöka 

gripa mig an mina frågeställningar och ta ett steg tillbaka, kliva ur min egen roll och 

försöka vara så saklig som möjligt i mitt förhållningssätt till min studie och det jag vill 

undersöka.  

Tolkningar är något som vi hela tiden gör i vår vardag och för mig som har en lång 

bakgrund i skolans värld innebär detta att jag måste bortse och befria mig från denna slöja 

av uppfattningar och tolkningar från skolans värld som enligt Durkheim ligger över oss 

och döljer hur världen egentligen är. För att inte slöjan ska förhindra insikter måste jag 

frigöra mig från min erfarenhet av skolvardag. En erfarenhet som förvärvats genom flera 

år i skolans värld. Utifrån dessa insikter försöker jag frigöra mig från min slöja och blotta 

hur världen egentligen är. En världs som enligt hermeneutiken dessutom redan är 

subjektivt tolkad och tillskriven mening.102  

Bearbetning av data  
Fokusgruppens diskussion spelades in och transkriberades. Min roll under diskussionen 

var tillbakadragen och jag fungerade mer som en moderator vars uppgift var att stimulera 

deltagarna till att hålla ett öppet diskussionsklimat.  

Enkäten formade i ett webbaserat program som användes av skolorna i kommunen och 

genom detta program skickades enkäten ut till samtliga verksamma lärare i kommunen. 

Enkäten sammanställdes automatiskt genom programmet.   

Resultat  
I detta kapitel kommer resultatet av studien att presenteras. Resultatet bygger på den 

intervju som gjorts i form av fokusgrupp. Därefter redovisas resultatet utifrån den 

enkätstudie som har besvarats av 170 lärare i den undersökta kommunen. För att det inte 

                                                           
101 ibid s.28 
102 Gilje och Grimen (2007) s. 176 f 
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ska råda någon förvirring kring begreppen pedagogisk ledare och pedagogiskt ledarskap 

kommer jag att behandla begreppen enlig följande; Pedagogisk ledare är den som av 

kommunen utsetts till rektor. Den pedagogiska ledaren utövar ett pedagogiskt ledarskap. 

Fokusgruppintervju genomfördes med 5 lärare inom grundskolan i en mellansvensk 

kommun med knappa 38 000 invånare. Dessa lärare representerade olika grundskolor och 

olika kategorier av lärare. På detta sätt gavs lärare med en bred spännvidd vad gäller 

utbildning, erfarenhet och arbetssituation möjlighet att delge sina erfarenheter och 

kunskaper. Lärarna kommer att benämnas som ”lärare 1, ”lärare 2 ” osv. 

Pedagogiskt ledarskap, lärarperspektiv   
Min utgångspunkt var att låta lärarna fritt diskutera begreppet pedagogiskt ledarskap för 

att på så sätt fånga upp och sätta fingret på lärarnas egen syn på rektors pedagogiska 

ledarskap och hur det tar sig uttryck i skolans vardag. Intervjun genomfärders som ett 

samtal och inleddes med att jag bad lärarna fritt berätta vad de lade in i begreppet 

”Pedagogiskt ledarskap”. Eftersom jag inte ville ”lägga ord i mun” på lärarna så var min 

roll under intervjun tillbakadragen och lärarna fick till en början öppet resonera kring 

begreppet och berätta hur den pedagogiska ledningen ser ut på skolorna.  

Lärarnas omedelbara reflektion handlade om lärarnas/sitt eget pedagogiska ledarskap. 

Lärare 1 öppnar intervjun med: 

För mig betyder det [pedagogiskt ledarskapet], och det tänker jag ofta 
på, att skapa en bra stämning i gruppen så att alla känner sig trygga med 
varandra; trygghet är viktigt i det pedagogiska ledarskapet.  

Lärarna i gruppen håller med och betonar att ett bristande pedagogiskt ledarskap skapar 

oro och otrygghet i klassrummet. Lärarnas perspektiv på pedagogiskt ledarskap ligger på 

elev-lärarnivå och beskrivs av lärarna i fokusgruppen som ett ledarskap som utförs 

mellan elever och lärare på skolorna. I stället för att reflektera kring den pedagogiska 

ledaren ”rektor” vänder de på uppdraget och ser sig själva som de pedagogiska ledarna. 

Lärare 3 kommer in i samtalet och funderar kring vad som händer när det pedagogiska 

ledarskapet brister? Lärare 3 uppmärksammar problematiken och menar att det just är i 

sådana här situationer som rektor behöver finnas som stöd.  

Hur ska jag få trygghet i klassen igen? Det behöver jag få stöd i, att få ett 
tryggt klimat i klassrummet.  Hur får jag dem att våga igen?” Hur får jag dem 
att uttrycka sig och så vidare?  
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Lärare 3 fortsätter och utvecklar att obalans i gruppen är jobbigt. ”Det är svårt att jobba 

med en grupp så att de blir trygga igen”. Återigen faller lärarna tillbaka in i resonemanget 

om att lärarna är de pedagogiska ledarna men när tryggheten brister i klassrummet är det 

rektor som lärarna vänder sig till för att få stöttning och vägledning.   

Pedagogiskt ledarskap för mig är att skapa goda relationer till eleverna. Så att 
de inte kommer in och är rädda för mig eller någon annan vuxen”.[..] Lärare 
1 fortsätter med att: ”det tycker jag hör ihop med det här, trygghet och goda 
relationer.”  

Det pedagogiska ledarskapet handlar här om trygghet och goda relationer mellan lärarna 

och eleverna. Alltså en trygghet på såväl lärarplan som elevplan. Det blir tydligt att när 

lärarna känner att klassrumsklimatet är i gungning så är det först då som ett pedagogiskt 

ledarskap går att se. Det är rektor man vänder sig till och vill ha stöd. Det är då som 

lärarna ser den pedagogiska ledaren, den som kommer och hjälper till när oroligheter 

uppstår.  

Lärarna kom därefter in på att det är viktigt med arbetsro både för lärare som för eleverna 

och att läraren måste ha auktoritet att kunna visa och säga att:” Nu är det bråkigt.”. ”Det 

är i dessa situationer som man är en pedagogisk ledare” Här ser vi hur auktoritet och 

ledarskap närmar sig varandra. En bra ledare ska kunna säga ifrån.   

Den lärare som av lärarna i intervjugruppen arbetade med elever i särskilda behov Lärare 

5 kommer in i intervjun och delger sin syn på pedagogiskt ledarskap:  

Jag blev lite tyst nu men jag känner igen mig i precis allt ni säger. Men jag 
som jobbar med barn som är i behov av särskilt stöd jobbar med det här med 
relationerna. Utan relationerna kommer man ingenstans. Det här med 
relationer är själva grunden för att få dem att vilja jobba och för att skapa 
arbetsro och frågar man elever så vill de ju ha arbetsro och det vill de ju 
alltid ha även om de inte alltid förstår att de bidrar till den. Alla söker 
arbetsro.”   

Att relationer är avgörande för hur framgångsrika elevernas studieresultat kommer fram 

flera gånger under intervjun.  

Denna del av fokusgruppintervjun kom att handla mer om läraren som den pedagogiska 

ledaren än rektor. Det som framkom i intervjun var att lärarna lade in ett annat perspektiv 

på vad pedagogiskt ledarskap är för något. De tolkade i stället för rektors uppdrag in 

läraren och lärarens arbete i klassrummet som det pedagogiska ledarskapet.  

  Här stannade jag upp intervjun och sammanfattade lärarnas tankar  med:  
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En bra pedagogisk ledare kan skapa ett bra arbetsklimat i klassrummet. 
Trygghet, goda relationer, jämställdhet är viktiga faktorer när det handlar om 
att skapa ett bra klimat för arbete och studier i skolan”  

Samtliga lärare höll med om att detta var en bra beskrivning.  

Lärarnas syn på rektors uppdrag  

Som synes så är lärarna på skolorna till viss del medvetna om rektors uppdrag som 

pedagogisk ledare och känner att detta ledaskap är synligt.  

Så här långt in i intervjun avbröt jag diskussionen och berättade att en av rektorernas 

viktigaste arbetsuppgifter är att vara pedagogisk ledare. Detta visade sig förvåna dem 

men när de fick tillfälle att reflektera över en bra pedagogisk ledare kom de omedelbart in 

på definitioner som handlade om rektors uppdrag som pedagogisk ledare. Lärarna gavs 

här tillfället att beskriva hur en rektor som en bra pedagogisk ledare ska vara: 

Lärare 2 ”rättvis” 

 Lärare 3 ”lyssnade”  

Lärare 4 ”rättvis och lyssnade” 

 Lärare 1: 

Man ska känna sig trygga med dem. Rektorerna ska kunna lyssna när lärarna 

har problem och känna sig trygg med dem, att veta att de står bakom en. De ska 

kunna lyssna på en när man har problem och det har jag upplevt att man blir 

hörd nästan på en gång.  

Lärarnas syn på rektors omöjliga uppdrag 
Vi såg här att lärarna önskar en synlig rektor, en rektor som stöttar och lyssnar på dem. 

En rektor som står upp för lärarna och får lärarna att känna sig trygga på arbetsplatsen. 

Lärare 5 anser att en rektor som ska vara pedagogisk ledaren också ska vara delaktig i de 

jobb som lärarna bedriver. Tyvärr, menar Lärare 2, att det kan vara svårt för rektorerna 

idag: ”de hinner nog dessvärre inte med det att vara delaktiga.” Lärare 4 tror att 

rektorerna nog själva skulle önska att det var mer delaktiga. Rektorerna tycks vara 

överhopade med arbetsuppgifter och kan därför inte vara så delaktiga i verksamheten som 

de skulle önska. 

Lärare 1 tycker även att rektorerna måste kunna känna efter. ”En pedagogisk ledare ska 

driva och leda skolorna men de ska också kunna bromsa och bromsa in. Rektor måste ta 
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obekväma beslut men att de då kan motivera och berätta vad och varför.” Lärare 1 

fortsätter med att 

  Där är ju medarbetarsamtalen väldigt viktiga och att man då är 
ärlig och säger så här tycker jag!- Och att man kan sitta mellan 4 
ögon och att man har förtroende för sin rektor. Det är viktigt att 
rektorn ger feedback och är insatt i lärarnas arbete.  

Här speglas lärarnas vilja att få möjlighet till  stöttning i det dagliga arbetet. Lärarna är i 

behov av en chef som lyssnar, som de känner sig trygga med och dom ger feedback på 

arbetet.  

”Vi har inte tillräckligt med resurser. Så nu är det så här att vi har ingen speciallärare. Vi 

måste vikariera när det är planeringstid.” 

Här närmar sig intervjun arbetssituationen och lärarna kommer in på resurser och 

resursfördelning. Här gäller det att se vart behoven behövs allra mest. När det dras ner på 

resurser blir det pedagogiska ledarskapet kännbart. Av ovanstående citat blir vi varse att 

fokusgruppen känner sig överkörda och måste ta av sin egen arbetstid för att täcka upp 

när det inte finns vikarier. En resursfördelning som drabbar lärare och elever.    

Tydlighet, trygghet och delaktighet  

Vad är det för ledarskap som lärarna efterfrågar på skolorna? På skolorna uppstår ibland 

svåra situationer och då är det ju så med oss människor att vi behöver få känna oss 

delaktig:  

Det är väldigt jobbigt om det bara kommer från rektor ett-så är det! Då tappar 
man ju förtroendet. Men samtidig måste rektor stå upp –nu blir det på det här 
sättet.” Lärare 2 

Lärare 4 håller med ”Ja, det är också en trygghet även om det inte alltid är kul”. 
Om arbetsledare har beslutat något så ska man vara på det klara med att det är 
ett bra beslut som tagit och att man därmed inte alltid behöver ha en 
förklaring.”  Lärare 1 håller med: ”ja precis, för ibland ser man ju inte 
helheten” 

”Ja” Alla lärare håller med- ”så kan det ju vara!”  

Rektor måste också planerade inför studiedagar och liknande. Så att det inte blir något 
hattigt utan förberett och bra. Det ska vara något vettigt som vi har användning för i vårt 
arbete.” Lärare 5 lyfter innehållet i skolans läroplan och betonar vikten av att 
studiedagarna också ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.   

Angående lärarnas arbetssituation säger  Lärare 4 ” 

Det låter som en klyscha men om inte arbetssituationen fungerar så räcker 
det inte med hög lön.” Pengar är inte allt i dessa  lägen. Så är ju snacket nu 
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att om man höjer lönerna så blir det bättre. Lärare 4 men så är det inte för 
livet innehåller så mycket viktigare bitar. Samtliga lärare håller med.  
Lärare 4 förtydligar med att ”livet ska fungera och man ska känna att man 
gör ett bra jobb.” 

Lärare 1 och 3 håller med och bekräftar att lärarna måste ha en dräglig arbetssituation. 

Här kan vi se att lärarna tycker att rektor brister i att skapa en bra arbetssituation för 

lärarna. ”Det handlar inte om pengar utan om att bli sedd för det arbete som utförs. Att bli 

bekräftad!” Det är då lärarna anser att ett gott arbete blir synligt.   

Lärarnas reflektioner kring pedagogiskt ledarskap enligt styrdokumenten 
Denna del av intervjun började med en uppläsning av skolinspektionen definition av 

pedagogiskt ledarskap. (se inledning) 

Lärarnas reflektioner visar på att de först blev häpna.  Lärare 1 ”Oj! för att nå dit måste 

man ju bädda! Det känns som om det blir en krock här mellan skola, kunskap och 

trygghet.” 

Att vara den pedagogiska ledaren har vi inte lång tid innan rektor bränner ut 
sig. Det har dragit ner så oerhört på resurser kring de elever som är i behov av 
extra stöd men det behöver extra mycke [sic] 

 Även här blir det tydligt att lärarna ser sig själva som pedagogiska ledaren på skolan 

samtidigt som de blir varse rektorernas arbete.  Lärarna stannar upp vid definitionen av 

pedagogiskt ledarskap och tycker att den låter sorglig ”Känns inte kärleksfullt” 

När man tänker på värdegrunden och det här med medborgare. Kan man undra 
om pedagogiskt ledarskap inte är bredare än så där?! Så det man tycker är att 
skolverket lägger fokus på att höja kunskaperna hos de som har 
förutsättningarna? De elever som är i behov av särskilt stöd kostar mer och det 
läggs inga resurser på dem.  

Lärare 1: men det går ju parallellt vardagen är inte helt lätt. För lite resurser. 
Vi måste vicka för varandra och hur ska vi då kunna nå dit. Det blir lite 
ordbajseri men jag vill också nå dit. Lärare 5: jag tycker att just det här med att 
stärka varandra positivt är viktigt. Här kan ju även en rektor vara en ledande 
och lyfta. Inte bara säga en massa klämkäcka saker. Det finns alltid en massa 
bra saker att lyfta fram. 

Fokusgruppens diskussion mynnar ut i definitioner och tankar om vad lärarnas 

förväntningar och önskningar om vad det pedagogiska ledarskapet betyder för dem. 

Delaktighet, trygghet och stöd är återkommande ämnen och önskningar från läraren till 

rektor.  

Enkätstudien  
Enkäten gick ut till kommunens samtliga 410 grundskollärare. Av dessa svarade 170 

lärare på enkäten vilket betyder att knappt 50 % av lärarna i kommunen svarade. Dock 
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finner jag detta resultat vara tillförlitligt och trovärdigt då så många som 170 

yrkesverksamma lärare i kommunen tog sig tid att svara på enkäten.  Anledningen till den 

procentuellt låga svarsfrekvensen kan bero på att lärarna på skolorna är överhopade med 

arbetsuppgifter. 

Alla yrkesverksamma lärare i kommunen erhöll enkäten via kommunens intranät där de 

hanterades elektroniskt vilket medförde att alla respondenter förblev okända.  

Att synas eller inte synas 

Här nedan har enkätstudien sammanställts i ett diagram för att på så sätt låta resultaten 

blir mer överskådliga.  Diagrammet kompletterar resultatet av fokusgruppens diskussion 

och vidgar perspektivet och uppfattningen om hur det som tycks vara ett av rektors 

viktigaste ledarskap, det pedagogiska ledarskapet kommer till uttryck  i lärarnas 

arbetsvardag.  
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Diagram 1 En sammanställning över vad som är rektors pedagogiska ledarskap och hur detta utförs enligt 
lärarna.  

Ett sätta att synliggöra lärarna och deras arbete är genom s.k. klassrumsbesök då rektor 

gör lektionsbesök under lektionstid. Som vi såg i föregående kapitel så önskade lärarna 

stöd och uppmärksamhet av rektor.  Likaså kan vi se i styrdokumenten att rektors 

pedagogiska ledarskap ska innehålla stöd och utvärdering av lärarnas arbete med eleverna  
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i klassrummet. På detta sätt synliggöra och bekräfta ”den andras arbete”103 det som von 

Wright menar är viktigt. Vi måste förstå människan i det sammanhang som personen 

befinner sig i. För att rektor ska kunna stötta lärarna i deras arbete så måste lärarnas 

arbete och sammanhang synliggöras i såväl teori som praktiken.104  

Enkätens första fråga om rektor genomför klassrumsbesök svarade 24 av lärarna att 

rektorerna genomförde klassrumsbesök. Dock kan vi se att 101 av lärarna upplevde att 

rektorerna i liten utsträckning genomförde klassrumsbesök. 45 lärare ansåg att rektor inte 

gjorde några klassrumsbesök. Resultatet visar på brister då så många som 45 lärare 

upplevde att rektor inte gjorde några klassrumsbesök alls. Endast 24 lärare upplevde att 

rektor genomförde klassrumsbesök. För att återkoppla till Mead så menade han att det är i 

det sociala sammanhanget  som vi konstruera och skapar våra sociala handlingar. Mead 

beskrev dessa sociala handlingar som en konversation mellan människor vilken i sin tur 

måste besvaras av människor och på så sätt skapas meningsfulla mellanmänskliga möten 

där vi utvecklas.  

Fråga 2 handlade om rektor utvärderade metoder och arbetssätt. Här svarade 69 lärare, av 

de tillfrågade ”ja, men mycket lite” Nästan lika många 60 lärare, upplevde att rektor inte 

alls utvärderade arbetssätt och metoder. Rektorerna i kommunen saknar inblick i 

undervisningen och överlåter denna arbetsuppgift till lärarna. Frågan om lärarna kände att 

de fick återkoppling i sitt arbete när det gällde arbetssätt och metoder behandlades i fråga 

3. Här är svaren jämt fördelade mellan svarsalternativen men de visar att lärarna upplevde 

det som om detta skedde i liten utsträckning.  

Lärarna i fokusgruppintervjun visade en önskan om att rektor ska genomföra bra 

studiedagar med bra innehåll. Fråga 4 handlar om detta och om rektor informerar om ny 

forskning. Även här blir det tydligt att lärarna upplever att detta sker i mycket liten 

utsträckning. Skolan och utbildning ska enligt styrdokumenten vila på vetenskap och 

beprövad erfarenhet  

Rektor ansvarar för att eleverna får en likvärdig utbildning. För att detta skall ske bör 

rektor vara väl insatt i elevernas lärande och utveckling. På fråga 5 kan vi se att 93 lärare 

tyckte att rektor följer upp elevernas lärande och utveckling. Endast 14 lärare upplevde 

att rektor inte följde upp detta. Moira von Wright menar att varken en rektor eller ett helt 

                                                           
103 Moira von Wright ”Det relationella perspektivets utmaning, en personlig betraktelse 
104 ibid 
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elevvårdsteam kan ta den andres perspektiv och räkna ut vad som är bäst för eleven om 

inte elevens hela situation vägs in. ”Opartiskhet” måste ses som något som bara kan nås i 

samförstånd med andras metoder och arbetssätt.105 

Enligt skolinspektionens definition av pedagogiskt ledarskap så ska rektor vara väl 

förtrogen med läroplanen. Denna fråga (fråga 6) besvarades av inte mindre än 142 

stycken att rektor var väl förtrogen med läroplanen och sitt uppdrag. Endast 3 lärare i 

undersökningen svarade ”nej, inte alls” 

Den avslutande frågan handlar om det pedagogiska ledarskapet och huruvida rektor lever 

upp till detta. Även här kan vi se en jämn fördelning av lärarnas svar. 63 lärare tyckte att 

rektorerna levde upp till detta. 4 färre lärare tyckte att rektorerna levde upp till detta 

mycket lite. 48 lärare av de tillfrågade upplevde att rektor inte alls levde upp till det 

pedagogiskas ledarskap.   

 Enkätens 7 frågor syftar till att ringa in vad lärarna önskar för typ av pedagogiskt 

ledarskap och om detta pedagogiska ledarskap är synligt.  

Sammanfattningsvis står det klart att det pedagogiska ledarskapet handlar om att lärarna 

önskar bli sedda, få feedback och stöd från rektor i sitt arbete. Detta sätt att se på 

pedagogiskt ledarskap kan vi även se i skolinspektionens definition (se Inledning)  

Analys  
Rektor har ett komplext och omfattande arbetsområde på skolorna, ett arbetsområde som 

är styrt utifrån de styrdokument som regering och riksdag beslutar om. För dagens 

rektorer innebär ledarskapet allt från att vara pedagogisk ledare till att vara ansvarig för 

ekonomi, marknadsföring och utveckling. Som synes ett uppdrag av allomfattande 

karaktär med många som vill vara med och bestämma.  

Enligt Meads perspektiv identifieras brister och formulerar utvecklingsmöjligheter. Hans 

relationella perspektiv gör det möjligt att överskrida det givna där vi i stället kan 

utvecklas och göra så att vi blir intresserade. Genom att byta perspektiv och intressera oss 

för ”den andre” utvecklas vi till att finna intresse för oss själva och andra människor.  Hos 

Moira von Wrights får vi dessa tankar bekräftade och ger insikten att om vi vill förstå oss 

på en annan människa kan vi inte behandla denne person som sluten och isolerad. Vi 

                                                           
105 Moira von Wright ”Det relationella perspektivets utmaning, en personlig betraktelse.  
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måste förstå henne i det sammanhang som personen befinner sig i. För att rektor ska 

kunna stötta lärarna i deras arbete så måste lärarnas arbete synliggöras i praktiken. Om 

rektor inte genomför dessa klassrumsbesök, följer upp resultat, ger feedback och visar 

intresse för den andre tappar vi insikter och utveckling genom uteblivna möten. Detta 

rektorsuppdrag visar sig vara långt mer viktigare än vad många av rektors övriga uppdrag 

tycks vara.106  

Rektor har många arbetsuppgifter att handskas med dagligen och klassrumsbesök är 

tidsödande och kräver förberedelse, genomförande och efterarbete. 101 respondenter 

svarade att klassrumsbesöken sker i mycket liten utsträckning vilket kan bero på att detta 

uppdrag inte prioriteras framför rektors alla andra uppdrag. 

Med detta i åtanke ger jag mig i kast med att analysera det som lärarna i fokusgruppen 

lyfte som pedagogiskt ledarskap samt vad som kom fram i enkätundersökningen. Härmed 

vill jag  ta reda på om detta rektors ledarskap är synligt och om det implementerats hos 

rektorerna, de pedagogiska ledarna, på skolorna och hur det i så fall ter sig?  

Rektor som pedagogisk ledare  
Begreppet pedagogiskt ledarskap är som vi sett svårt och otydligt att definiera vilket kan 

vara en fingervisning om uppdragets komplexitet. Rektor har många olika ledarroller att 

axla varav det pedagogiska ledarskapet är en. I litteraturen hittar vi definitioner av 

arbetsuppgiften som sammanfattar detta rektorsuppdrag med att begreppet handlar om 

verksamhetsutveckling, personalomsorg, arbetsmiljö, måluppfyllelse, utvärdering och 

elevvård, som synes ett ansenligt arbetsområde.107  

Utifrån alla dessa ansvarsområden kan vi finna att lärarna i fokusgruppen kände behov av 

personalomsorg och god arbetsmiljö i form av en rektor som finns till hands och står på lärarnas 

sida när konflikter och problem uppstår. Är det enbart då som rektors pedagogiska ledarskap blir 

synligt, det vill säga, när det uppstår problem? När det kommer till rektors uppdrag kring 

måluppfyllelse och verksamhetsutveckling så tycks detta uppdrag vara långt ifrån att arbeta med 

skolutvecklingsprocesser som förespråkas som ett framgångsrikt pedagogiskt ledarskap.  

                                                           
106 ibid 
107 Nestor (2003) s.183 
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Trygghet visade sig däremot vara viktigt och det som är återkommande i intervjun är just att 

lärarna önskar att rektor lyssnar när problem uppstår. När läraren har problem ska denne våga ta 

upp detta med rektor och känna sig lyssnad till.108     

Inom ledarskapsforskningen finns det uppfattningar  som beskriver pedagogiskt ledarskap 

med  hur rektorer delger information, tar beslut och leder dialoger och utveckling vilket 

har den mest betydande effekten på skolans arbete och måluppfyllelse. Rektor fungerar 

då som en medspelare som utövar inflytande på medarbetarna; lärarna.109 Inom 

ledarskapsforskning  har vi kommit i kontakt med senare ledarskapsteorier som har visat 

sig vara framgångsrika. Tjänande och autentiskt ledarskap handlar om att stärka och 

utveckla varandra. Ett ledarskap som handlar om att  rektor uppmärksammar lärarnas 

behov. Detta ledarskap präglas av det som lärarna i fokusgruppen efterfrågade- öppenhet 

och ärlighet där ledarskapet handlar om att stötta och stärka. Där ledaren kan lyssna och 

vara empatisk.110  Enligt Meads punktuella perspektiv ska människan först förstås som en 

fristående varelse och vi måste försöka finna orsaker till individens enskilda problem i 

individens eget sätt att handla. Människans personlighet och anlag är förankrade i 

människan och det är bara i de mellanmänskliga mötena vi förstår vem och inte vad jag 

är.111     

Som vi såg i fokusgruppen så handlade mycket av lärarnas arbete om en önskan om 

självbestämmande och delaktighet. Här finner vi beröringspunkter när det handlar om det 

som betecknas som framgångsrikt ledarskap. Det vi såg i fokusgruppintervjun handlade 

mycket om att bli sedda och lyssnade på. Att vara trygg med sin rektor och känna 

uppskattning för det jobb som utförs. Detta  uppdrag syftar till att rektor ska påverka 

lärarna mot att utveckla sin undervisning i enlighet med de mål och riktlinjer som anges i 

läroplanen.112 Detta ser vi även hos Mead och hans teori om ”The social act” att genom 

att göra gemensam sak kan vi skapa mening och underbygga möjlighet att förstå och 

utvecklas i interaktion med varandra.113     

Utifrån fokusgruppens diskussion kan vi se att lärarna ansåg att rektor skulle vara mer 

delaktig i det jobb som bedrivs på skolan lärarna lyfte problemet med att rektorerna är 

                                                           
108 Pragmatism, Mead and the Practice turn. Barbara Simpson  
109 Sherp s.3  
110 Northouse s 226 
111 von Wright   
112 Sherp s.3 
113 S. 1334 
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överhopade med jobb och har inte tid för att vara mer i verksamheten.  En förutsättning 

för ett framgångsrikt pedagogiskt ledarskap kräver att rektor är en medspelare med ett 

inflytande som utövas gentemot lärarna. Ledaren ska ge medarbetaren guidning och 

struktur för att de själva ska kunna utvecklas  Detta ledarskap ska leda till att påverka 

lärarna att utveckla undervisningen i enlighet med mål och riktlinjer som anges i skolans 

läroplan Lgr11 läroplan. 114 

Enligt forskningen så formas ett framgångsrikt ledarskap i samspelet mellan ledaren och 

dess medspelare. Detta benämns i litteraturen som ett samproducerat medarbetarskap där 

alla har en gemensam vision och tillsammans stakar ut vägen mot dessa gemensamma 

mål. Detta förhållningsätt finner vi även hos Mead.  

Det som också framgår i fokusgruppen är inte att lärarna såg sig som medspelare med 

gemensamma mål.115 Nej, när lärarna fick tillfälle att beskriva ett bra pedagogiskt 

ledarskap var det med epitet som rättvis och lyssnande som gjorde sig gällande. 116 Det 

framkom varken i fokusgruppen eller i enkäten att det fanns ett samspel mellan rektor och 

lärare.  

Rektor, den pedagogiska ledaren?  

Går ett pedagogiskt ledarskap att identifiera? I intervjun framkom att det inte var entydigt 

vad pedagogiskt ledarskap är. Det som däremot blev synliggjort var att lärarnas första 

reflektion var att vända arbetsuppgiften och se sig själva som de pedagogiska ledarna. 

Utifrån intervjun kan vi se att lärarna på skolorna tolkar uppdraget som det pedagogiska 

ledarskap som bedrivs i klassrummet i relation till eleverna.  Intressant är att alla lärare i 

fokusgruppen var samstämmiga när det gällde den pedagogiska ledningen och ansåg att 

rektor ska vara ett stöd när konflikter uppstår. Att det pedagogiska ledarskapet har en 

vidare betydelse än så tyder på att lärarna inte är helt införstådda med vad begreppet 

handlar om.  

Det är rektor som enligt styrdokumenten ansvarar för att leda och utveckla arbetet på 

skolorna men i detta arbete ser vi att det är först när det uppstår konflikter eller svåra 

beslut som ska genomföras i skolan som lärarna tänker på rektor som pedagogiska ledare. 

Det är då lärarna känner att de vill ha någon som står bakom dem. Med detta synsätt ses 
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inte ledarskap som en process som utövas över medarbetarna utan här önskas en rektor 

som är ett stöd och ett skydd när problem uppstår. Lärarna ser inte rektor som den 

pedagogiska ledaren som kan förändra och påverka, den som kan jobba för att alla ska 

känna sig delaktiga i skolans arbete och utveckling. I forskningen framgår att rektors 

förmåga att skapa meningsbärande situationer samt tid till diskussion och reflektion har 

en mycket stor effekt på elevernas studieresultat.117   

Vad betyder det att lärarna i första hand inte ser rektorerna som pedagogiska ledare? Vi 

ser i intervjun att alla lärare har en uppfattning om vad pedagogiskt ledarskap betyder 

men denna uppfattning tycks ha en innebörd om att lärarna utför ett ensamjobb där 

rektorsfunktionen kommer in när problem uppstår. Detta kan tolkas vara en kvarleva av 

skolans tidigare funktion då rektor var mer utav en administratör. Det är rektor som 

ansvarar för och ska leda lärarna att se samband mellan insats och resultat. Rektor ska se 

till att verksamheten fungerar och utvecklas.  

Ledarskap uppstår inte bara för sig själv utan påverkas av många faktorer så som 

ekonomi och politik. Kan rektor ha en överblick och insyn när uppdraget har en sådan 

allomfattande karaktär och dessutom påverkas av faktorer utanför skolan?118  

Vad lärarna vill ha 
Utifrån fokusgruppens tankar står det klart att lärarna har en bestämd åsikt om vad 

pedagogiskt ledarskap är men att det skiljer sig från rektors uppdrag i styrdokumenten. 

Lärarnas första reflektion handlade om deras egen uppfattning om sig själva som 

pedagogiska ledare. Där ledarskapet handlade om att skapa trygghet, goda relationer 

o.s.v. för eleverna och för lärarna. Av allt att döma så kom det fram i fokusgruppen att 

lärarna var i behov av att bli sedda, få feedback på sitt arbete och känna att de gör ett bra 

arbete samt att rektor hjälper och stöttar dem i deras arbetssituation. Ledarskapet som 

önskas handlar mer om en stöttning i det vardagliga arbetet där rektor står trygg bakom 

lärarna än om en  process som utövas över andra människor, en process som syftar till att 

ge lärarna möjlighet att utvecklas i sitt arbete. En kreativ process där ledarskapet är ett 

samarbete mellan ledaren och medarbetaren.119 I fokusintervjun kunde vi inte finna att 

någon av lärarna där beskrev pedagogiskt ledarskap som en process mot det 
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gemensamma målet där ledare och medarbetare påverkas av varandra i en kreativ 

process.  

Genom enkätstudien synliggjordes rektors styrkor och brister när det gäller det 

pedagogiska ledarskapet. Det lärarna önskar är inte i första hand högre lön eller befrielse 

från svåra beslut och förändringar. Nej, det handlar om att få bekräftelse. De vill känna 

att ett bra arbete utförs och delaktig i det som sker på arbetsplatsen. Som en del i det kan 

rektors klasrumsbesök vara av yttersta vikt. På så sätt blir lärarens arbete i klassrummet 

synliggjort. Utifrån enkäten kan vi se att en stor andel av enkätens respondenter svarade 

att rektor gjorde klassrumsbesök i mycket liten utsträckning. Detta gör att lärarna inte får 

tillfälle att visa sitt arbete för rektorerna; de som är ansvariga för elevernas utbildning. 

Enkäten visade att 41stycken av respondenterna tyckte att rektorerna utvärderade metoder 

och arbetssätt. Under de senare åren har forskningen inom ledarskapsteorier gått mot att 

handla mer om att påverka och att sätta ledaren i relation till medarbetaren där båda har 

en betydelsebärande funktion i riktning mot gemensamma mål.   

Återkoppling och feedback sker i mycket liten utsträckning och det är endast när det 

gäller rektors uppföljning av elevers lärande och utveckling samt förtrogenhet med 

läroplanen och sitt uppdrag som vi ser att lärarna finner rektors uppdrag. Varför är det då 

så många som 93/170 lärare som upplever att rektor följer upp elevers lärande och 

utveckling? Detta kan bero på att insamling av resultat sker centralt i kommunen och 

rektorerna är då ålagda att rapportera in detta. Stapeln för rektors förtrogenhet med 

styrdokumenten och sitt uppdrag skjuter också den i höjden vilket kan ha med 

obligatoriet att gå den statliga rektorsutbildningen att göra. Därigenom får rektorerna 

utbildning och kunskaper om sin profession och dess innehåll.      

Lärarna i fokusintervjun uppmärksammar rektors komplexa och vidsträckta uppdrag med 

att deras egen erfarenhet är att rektorerna tycks vara överhopade med arbetsuppgifter och 

kan därför inte vara så delaktiga i verksamheten som de skulle önska. Rektorernas 

vardagliga arbete och uppdrag försvinner därmed i bruset av alla uppgifter som rektor 

ansvarar för. Ledarens arbete osynliggörs och märks inte. 120  

Rektorsuppdraget har förändrats under de senaste åren. Rektor är numera en kommunal 

tjänsteman men med ett övergripande myndighetsansvar att verksamheten inriktas mot de 
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nationella målen och att verksamheten utvecklas i enlighet med de av staten utformade 

styrdokument som reglerar skolan både vad gäller mål och resultat. Rektor befinner sig i 

ett komplicerat sammanhang där förväntningar och arbetsuppgifter kommer från två håll 

både från det statliga och det kommunala. 

Pedagogiskt ledarskap i praktiken  
Återkoppling och feedback har visat sig vara en viktig del i det pedagogiska ledarskapet. 

Just detta arbetssätt, själva samspelet mellan lärare och rektor, är det som finns belagt i 

forskningen som ett framgångsrikt pedagogiskt ledarskap.121  

Sedan den nya skollagen och läroplanen trädde i kraft har rektors uppdrag som 

pedagogisk ledare och ansvarig för det pedagogiska arbetet skärpts och stärkts.122    

Med detta i åtanke skulle jag vilja se om detta ledarskap är synligt och förankrat hos 

rektorerna, de pedagogiska ledarna, på skolorna samt hos lärarna vilka är de medarbetare 

vars arbete påverkas av rektors pedagogiska ledarskap. Min ansats är att se hur lärarna 

upplever att rektorerna tolkat in detta uppdrag i sitt pedagogiska ledarskap 

Slutsatser  
Människan är en social varelse som deltar i många processer. Det är i dessa sociala 

processer som vi formas till människor.  Det är här vi möts och det är här vi kan se 

förutsättningar för den vi skulle kunna vara. Att kunna möta varandra med nyfikenhet och 

respekt för varandras olikhet och därigenom utvecklas till den vi vill vara. Vi ska dock 

komma ihåg att denna individualitet innebär att människan inte är hänvisade till sin egen 

slutna värld.  Utan det är i möten med andra som vi blir Någon. Det är den sociala 

meningsskapande aktiviteten som gör att vi kan lära oss förstå varandra och oss själva.   

Genom vår förmåga att kommunicera kan vi människor sätta oss in i andras uppfattning 

och ge oss själva möjligheten att få förståelse för oss själva. På så sätt kan vi lättare 

begripa oss på varandra och förstå bakgrund till beslut som tas. Vi såg i undersökningen 

att lärarna önskade delaktighet. Delaktighet i beslutsprocessen gör att beslut lättare får 

genomslagskraft i organisationen då alla förstår vilken effekt besluten får. Det är så vi 

utvecklas.123 Enligt intervjun med fokusgruppen framkom att både lärare och rektor 

saknar en organisationsmedvetenhet om hur organisationen är uppbyggd. Vem som har 
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makt att besluta och vilka roller var och en har. Det finns en klar  omedvetenhet om vem 

som bär det pedagogiska ledarskapet som rektor ska praktisera och syftar till att leda 

organisationen framåt.  

Inom modernare ledarskapsteorier har det framkommit hur viktig ledarens arbete är för 

utvecklingen. Tjänande och autentiskt ledarskap handlar om att stärka och utveckla 

varandra. Ett ledarskap som handlar om att  rektor uppmärksammar medarbetarnas 

behov. Detta ledarskap präglas av det som lärarna i fokusgruppen efterfrågade- öppenhet 

och ärlighet där ledarskapet handlar om att stötta och stärka. Med en ledare som kan 

lyssna och vara empatisk.124 Att rektor inte bestämmer över huvudet på lärarna var viktigt 

för fokusgruppen. 

I  undersökning blev det synligt att lärarna i fokusgruppen lade ett annat perspektiv på 

begreppet pedagogiskt ledarskap än det som av skolinspektionen utformats. Lärarna såg 

det som det arbete som sker i klassrummet mellan lärare och elev. Fokusgruppens 

omedelbara tankar om begreppet var hur det skapas ett bra arbetsklimat i klassrummet för 

lärande samt hur eleverna känner sig trygga i klassen. Lärarna vände helt enkelt på 

begreppet och såg sig själva som de pedagogiska ledarna. Det som framkom var även att 

lärarnas förväntningar på stöd från rektor handlade mer om någon som står upp för 

lärarna och är den som stöttar och stödjer när problem eller konflikter uppstår.  Rektors 

uppdrag att skapa mening, kunskap och  utveckling fick inte samma engagemang hos  

fokusgruppen. Det var först när lärarna fick tillgång till skolinspektionens definition av 

pedagogiskt ledarskap som de till en början blev häpna över det stora arbetsområde som 

rektors pedagogiska ledarskap omfattade. Dock hade fokusgruppen en klar bild över vad 

en bra pedagogisk ledare ska ha för funktion. Det som då blev synligt var att rektors 

ledarskap handlade om rättvisa och delaktighet. Lärarna känner att de är i behov av att få 

vara delaktiga i de beslut som tas. När beslut tas över huvudet menar lärarna att det blir 

det väldigt jobbigt och förtroendet får sig en törn.  

Hur ser den pedagogiska ledningen ut på skolorna idag? Går ett pedagogiskt ledarskap att 

identifieras. Enligt Skolinspektionens rapport125 (2010:15) finns det brister angående 

rektor som skolans pedagogiska ledare. Framförallt visar sig dessa brister när det gäller 

rektorns dialog med lärarna angående undervisning, kompetensutveckling, delaktighet 
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samt brister när det gäller rektors klassrumsbesök. Samma brister finner vi i denna 

undersökning. 

Det övergripande syftet med detta arbete var att undersöka hur det pedagogiska 

ledarskapet som utövas av rektorerna på skolorna ser ut. Jag har haft för avsikt att  

undersöka hur lärarna i en kommun ser på det pedagogiska ledarskapet.  

I enighet med den nya skollagen som trädde i kraft år 2011 förändrades rektors uppdrag 

och det pedagogiska ledarskapet fick en mer framtonad roll. Nu tycks rektors uppdrag 

som pedagogisk ledare och ansvarig för det pedagogiska arbetet blivit mer synligt.  Med 

detta i åtanke anser jag det vara intressant att studera om detta ledarskap är synligt och 

om det implementerats hos rektorerna, de pedagogiska ledarna, på skolorna och hur det i 

så fall ser ut?  

Stöd och synligare rektorer! 
Intressant är att de brister som kom fram i fokusgruppens diskussion om det pedagogiska 

ledarskapets stämmer väl överens med de brister som skolinspektionens identifierade i sin 

rapport. Rektors komplicerade ledarskap innefattar så många områden att rektor tycks ha 

svårt att hinna med. 126   

Lärarna i undersökningen önskade en mer närvarande rektor, en rektor som syns och 

stöttar lärarna. För rektorn innebär detta inte enbart att se kompetens som en individuell 

egenskap utan se kompetensen människor emellan. Går det att ställa sådana krav då 

kunskap är socialt konstruerad och det är i det sociala sammanhanget som vi lär oss. 

Ledarskap uppstår inte bara i ett tomrum utan sker i samspel med andra.  

Som vi kunnat se i forskningen så innehåller de senare ledarskapsteorierna det som 

fokusgruppen lyfte: ett ledarskap som fokuserar på relationer mellan ledare och följare 

och handlar bl.a. om ömsesidig respekt, lojalitet och öppenhet och att lyfta andra. 

Fokusgruppen menade till och med att bli sedd är viktigare än hög lön.  

Rektor är den som ska driva skolan framåt och utvecklas. Tyvärr tycks rektor under åren 

haft en roll mer som administrativ chef och konfliktlösare än som pedagogisk ledare. 

Detta har uppmärksammats och skolinspektionen har riktat kritik när det gäller rektors 
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dialog med lärarna angående undervisning, kompetensutveckling, delaktighet samt brister 

när det gällde rektors klassrumsbesök.127 

Pedagogiskt ledarskap syftar till att påverka lärarna att utveckla undervisningen i enlighet 

med mål och riktlinjer som anges i läroplan och skollag. Framgångsrikt pedagogiskt 

ledarskap kräver att rektor då är en medspelare. Att lärarna är delaktiga i beslutsprocessen 

gör att beslut lättare får genomslagskraft i organisationen då alla är delaktiga och förstår 

vilken effekt besluten får för verksamheten. Vi blir medvetna om andras perspektiv och 

vi blir mindre egocentriska i vårt perspektivtagande. Denna kommunikationsprocess 

utvecklar vår förmåga att kunna sätta oss in i andras förståelse och situation och det är 

först här som vår individualitet skapas och utvecklas. Ett mänskligt handlande där ledaren 

och följaren påverkar varandra i en socialisationsprocess.128  

”Att kunna ta den andres perspektiv” gör det möjligt att förstå och utveckla ett gott 

ledarskap. 

Konklusion  
Vi har alla har gått i skola och har erfarenhet av skolan. Skolan är en gammal institution 

som vuxit fram under lång tid med till viss del bevarade titlar och kultur.  

Kyrkan har haft stor makt när det gäller framväxten av skolsystemet och skolan existerar 

således i ett historiskt sammanhang där kyrkan under åren erhållit en stor makt att 

bestämma över elevernas utbildning och lärarnas yrkesutövning. Men betyder detta att 

skolan är föråldrad? Under en lång tid har lärarna haft monopol på undervisning och 

utbildning. Det är lärarna som bedrivit undervisning i skolan och rektor har haft en mer 

administrativ roll. Nu har rollen förändrats och rektorerna ska vara synliga på skolorna 

och delaktiga i verksamheten. Rektor ska ha det övergripande ansvaret och vara en garant 

för att eleverna får en likvärdig utbildning.129   

Rektor står med en fot i det gamla och traditionella men samtidigt med följare i den nya 

ledartraditionen där lärarna önskar att bli sedda och bekräftade. Kan vi särskilja skolans 

organisation som en historiskt och traditionellt formad institution från den moderna 

målstyrda skolan och på så sätt förstå hur historia och politik är faktorer som påverkar 

skolan och skolans ledarskap?   
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Vidare forskning  

Rektors ledning och styrning sägs spela den allra största roll när det gäller att höja 

resultaten på den enskilda skolan. Utifrån vad vi har sett så finns det dem som menar att 

hur rektorer delger information, tar beslut och leder dialoger och utveckling har den mest 

betydande effekten på skolans arbete och elevernas måluppfyllelse.   

Utifrån min undersökning kan vi se att det pedagogiska ledarskapet tenderar att bli 

osynligt. Det är rektor som har den formella arbetsuppgiften ”pedagogiskt ledarskap” på 

sitt bord men detta är ett uppdrag som verkar hamna i skymundan. Rektorerna har inte tid 

till alla arbetsuppgifter som ligger i detta uppdrag, ett uppdrag som handlar om allt från 

att tolka de mål som skolan arbetar efter till att ge återkoppling och feedback på lärarnas 

arbete. Utöver det har rektor uppdrag så som verksamhetsutveckling, personalomsorg, 

arbetsmiljö, måluppfyllelse, utvärdering och elevvård, som synes ett omfattande område.  

Så frågan är om lärarna på skolorna är medvetna om rektors uppdrag som pedagogisk 

ledare och känner de att detta ledarskap är synligt? Vad vill lärarna att det ska ligga i det 

pedagogiska ledarskapet och till sist vad efterfrågas på skolorna?   

Det är svårt att särskilja en rektors olika arbetsuppgifter i pedagogiskt kontra 

administrativt arbete. I min undersökning blev det tydligt att lärarna från början såg sig 

själva som de pedagogiska ledarna. De refererade direkt till sitt eget arbete med att skapa 

förutsättningar för lärande i klassrummet. Vilka problem kan uppstå om lärarna 

identifierar sig själva som de pedagogiska ledarna på skolan?  

Skolans katastroftillstånd måste vändas och här sägs rektors ledning och styrning spela 

den allra största roll när det gäller att höja resultaten på den enskilda skolan. Som vi har 

sett så har rektorer pedagogiska ledarskap den allra största roll när det gäller att leda och 

utveckla skolan130 och kanske det är här vi måste finna framgångsfaktorerna som kan 

vända den svenska skolan på rätt köl.   
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