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Abstract  
Instructional leadership in Swedish school activities is a diverse concept with different 
definitions available. The purpose of this study was to find out how people working in school 
environments understand the concept of instructional leadership and how the concept is shown 
and used in everyday work. The study is intended to highlight how headmasters and educators 
in preschool perceive the concept and school activities in relation to the national guidelines that 
are connected to the concept. The study was made through a qualitative approach in which 
semi-structured interviews with 15 teachers and headmasters were conducted. A thematic 
analysis was applied and the result shows two different definitions of the term: one leader based 
definition with four themes and another educator based definition with four themes. In these 
definitions we found two divergent themes. Educators sought a guiding leader and the 
headmasters felt that the balance in the relationship between teacher and leader was important 
for the instructional leadership. The analysis is divided between the headmasters and the 
teachers in order to examine differences in perceptions depending on the school role they had. 
The two definitions are compared in the discussion with the definition Skolinspektionen uses in 
the quality examinations Swedish schools. 
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Sammanfattning 
Pedagogiskt ledarskap är ett mångfaldigt begrepp där många olika definitioner förekommer och 
tillämpas. Syftet med studien är att undersöka hur personer som arbetar inom skolmiljöer 
uppfattar begreppet i förhållande till nationella riktlinjer. De nationella riktlinjerna räknas i 
studien som Skolinspektionens definition av pedagogiskt ledarskap. Frågeställningen som 
används avser att synliggöra hur begreppet uppfattas av ledare och pedagoger inom förskolan 
och skolans värld i förhållande till de nationella riktlinjer som finns kring begreppet. Studien har 
genomförts med en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer med 15 pedagoger och 
ledare genomfördes och där sedan en tematisk analys tillämpades för att förstå datamaterialet. 
Resultatet visar två olika definitioner av begreppet, en definition utifrån ledare med fyra teman 
och en annan utifrån pedagoger med fyra teman. I dessa definitioner kunde två avvikande teman 
hittas, pedagogerna sökte en vägledande ledare och ledarna ansåg att balansen i relationen 
mellan pedagog och ledare var betydelsefull för ett pedagogiskt ledarskap. Analysen är 
uppdelad mellan ledares och pedagogers uppfattning av pedagogiskt ledarskap, detta för att 
undersöka skillnader i uppfattningarna beroende på vilken roll i skolverksamheten de 
innefattade. De två olika definitionerna jämförs i diskussionen med den definition som 
Skolinspektionen använder sig av vid kvalitetsgranskningar och tillsyner för skolverksamheter i 
Sverige.  
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1. Inledning och bakgrund 
Pedagogiskt ledarskap räknas idag som en förutsättning för en pedagogisk ledare samt för en 
fungerande skolverksamhet. Begreppet har funnits med i policydokument sedan 1948 men det var inte 
förrän nyligen som begreppet fick en viktigare innebörd i skolledarens ledarskap. I dagens 
skolsamhälle är pedagogiskt ledarskap ett begrepp som flitigt används, men trots stor utbreddhet är det 
ett mångfaldigt begrepp som hittar nya förklaringar i olika miljöer och begreppet uppfattas olika 
beroende av vem man frågar. Forskningen kring begreppet är begränsat till nationella 
forskningsprojekt och utomlands har pedagogiskt ledarskap ingen direkt översättning, närmast ligger 
engelskans instructional leadership. Instructional leadership beskriver ett ledarskap som ska se 
skolverksamheters helhet och bygga upp en verksamhet utifrån denna med inriktning på vad som 
händer i klassrummet (Leo, 2013). 
 
Skolor med sämre resultat sägs ofta orsakas av en ledare som inte följer det pedagogiska ledarskapet 
och Skolinspektionen hävdar att både rektorer och förskolechefer brister i sitt pedagogiska ledarskap 
vid Skolinspektionens tillsyner. Detta kan förstås som en komplikation kopplat till begreppets 
varierande definitioner. Från och med 2012 fick de flesta grundskolorna regler att följa gällande det 
pedagogiska ledarskapet i förhållande till verksamhetens utveckling och från och med 2015 har 
Skolinspektionen ökat tillsynen av skolor och förskolor till förmån för att barn och elever i större 
utsträckning ska ha möjlighet att nå de nationella målen.  
 
Skolan är numera en verksamhet beroende av både mål och resultat, någonting som blivit alltmer 
tydligt i och med kommunaliseringen då skolan ingående samarbetar med kommunen för att hitta ett 
resultatstyrt arbetssätt. Med fokus på det resultatstyrda har rektor och förskolechef fått en utstakad 
ledarroll i skolverksamheten vilket i sin tur har krympt varje pedagogs autonomi i både undervisning 
och annat arbete i verksamheten.  
 
Inspektioner av skolverksamheter har alltid förekommit i svenska skolor i olika former men det var 
efter valet 2006 som regeringen valde att lägga ett större fokus på tillsyn av skolor och förskolor i 
landet. Man sökte att stärka statens kontroll av skolverksamheter samt att göra insatsen till en egen 
statlig del med främsta uppgift att förbättra Sveriges skolverksamheter. 2008 påbörjade 
Skolinspektionen sitt arbete som en ny myndighet för att förstärka den nationella skolutvecklingen 
(Skolinspektionen, 2015). Skolinspektionens arbete består av att granska både förskolor och skolor 
och har tillsynsansvar för skola, förskola, fritidshem, vuxenutbildning samt annan pedagogisk 
verksamhet. Dess största uppdrag är att arbeta för att barn och elever får bra förutsättningar för sin 
utveckling och sitt lärande samt att kunskapsresultaten ökar för både elever och vuxenstuderande 
(Skolinspektionen, 2015). De nationella riktlinjerna för ledare av pedagogiska verksamheter tillämpas 
då antingen en tillsyn eller kvalitetsgranskning sker för en enskild skolverksamhet eller för flera 
skolverksamheter genomgående. I denna studie räknas de nationella riktlinjerna som 
Skolinspektionens definition av hur ett pedagogiskt ledarskap ska utföras vilken har tagits fram i och 
med två kvalitetsgranskningar av skolledares ledarskap (Kvalitetsgranskning rapport 2012:1). 
Skolinspektionens definition av pedagogiskt ledarskap kan i dagens skolsamhälle ses som en 
måttstock för hur ett pedagogiskt ledarskap ska bedrivas och därmed värdefull att sträva efter. 
Följderna för ett, enligt Skolinspektionen, ej utfört pedagogiskt ledarskap kan vara anmärkningar vilka 



2 
 

i sin tur kan göra att skolhuvudmannen får vidta så kallade nödvändiga åtgärder. I värsta fall kan 
Skolinspektionen återkalla godkännande som gör att friskolor får bedrivas samt göra att kommunala 
skolor får varningar som kan leda till åtgärder på bekostnad av huvudman. Skolinspektionen 
(Kvalitetsgranskning rapport 2012:1) definierar begreppet pedagogiskt ledarskap på följande sätt:  
 

Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att leda skolans arbete och ansvara för en god 
måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att förbättra skolans resultat så att 
varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Det betyder att rektor måste ha 
kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget och för att kunna leda sin personal när det gäller 
att omsätta det i undervisningen. Vidare måste rektor leda och styra lärprocesser samt skapa 
förståelse hos medarbetarna för sambandet mellan insats och resultat. 
 

Enligt Skolinspektionens definition (Kvalitetsgranskning rapport 2012:1) är ledarens uppgift att 
ansvara för ledningsgruppen och koordinera det pedagogiska arbetet som sker på skolverksamheten 
och förespråkar stödstrukturer som exempelvis administration och ekonomi. Avslutningsvis 
understryks att ledaren alltid har det yttersta ansvaret för verksamheten.  
 
Svedberg (2016) menar att Skolinspektionens definition söker att specificera begreppet mer ingående 
och observerar även att begreppet relateras direkt till ledningen, alltså att begreppet sätts i ett större 
sammanhang. Svedberg menar också att man kan koppla definitionen till den nya Skollagen som 
förtydligade ledarens ansvar för skolans organisation. Skolinspektionens definition kan tolkas som att 
ledaren ska vara mer autonom i sitt arbete och ensam garantera skolans utveckling (ibid.). 
 
I denna studie används Skolinspektionens definition av pedagogiskt ledarskap som de nationella 
riktlinjerna vilka i studien brukas som utgångspunkt för analys och diskussion. Studien avser att 
undersöka just den skillnad som framkommer mellan hur det mångfaldiga begreppet uppfattas i 
skolverksamheter där det verkligen används i förhållande till de nationella riktlinjerna. Studien 
kommer även att analysera likheter och skillnader mellan hur pedagoger och ledare uppfattar 
pedagogiskt ledarskap. 

1.1 Problemområde och forskningsfält 
Inom den organisationspedagogiska ledarskapsforskningen finns ingen samstämmig definition av 
pedagogiskt ledarskap. I den akademiska litteratur vilken har varit till grund för studien påträffas 
flertalet definitioner av vad pedagogiskt ledarskap innebär. Inom forskningsfältet vilket studien 
befinner sig i förekommer oklarheter kring det ålagda pedagogiska ledarskapet en rektor/förskolechef 
ska tillämpa. Detta kan ses som en direkt orsak av den utbredda mångfald begreppet innefattar. Dessa 
skillnader leder till att det pedagogiska ledarskapet utförs olika beroende av i vilken skolverksamhet 
det används i, vilket gör att varje skolverksamhet sannolikt använder sig av sin egen modifierade 
version. Detta kan komma att påverka skolverksamheten vid möjlig tillsyn eller kvalitetsgranskning av 
Skolinspektionen som tydligt använder sig av en specifik definition av pedagogiskt ledarskap vilken 
ledaren därefter bedöms utifrån. Forskningsfältet avser vara organisationspedagogik med inriktning på 
pedagogiskt ledarskap i skolverksamheter. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Denna studie avser tydlig- och synliggöra hur begreppet pedagogiskt ledarskap uppfattas på skolor och 
förskolor. Studien kommer att undersöka hur de som arbetar efter de nationella och pedagogiska 
riktlinjerna uppfattar pedagogiskt ledarskap som begrepp. Studien vill belysa att begreppet uppfattas 
olika inom skolverksamheter runt om i landet. Skolinspektionen använder sig av en definition av hur 
pedagogiskt ledarskap ska bedrivas och studiens syfte är att undersöka relationen mellan de nationella 
riktlinjerna och pedagoger och ledares uppfattningar av begreppet pedagogiskt ledarskap. 
 

2.1 Frågeställning 
 

• Hur uppfattas pedagogiskt ledarskap på skolor och förskolor i förhållande till de nationella 
riktlinjerna? 

3. Tidigare forskning 
I denna del avser redogöras för övergripande tidigare forskning gällande pedagogiskt ledarskap utifrån 
ett historiskt perspektiv. Detta för att tydliggöra den kultur som idag finns på skolverksamheter i 
Sverige samt för att besvara de frågor som kan uppkomma kring pedagogiskt ledarskap. 
 

3.1 Pedagogiskt ledarskap 
Lars Svedberg (2016) diskuterar begreppet pedagogiskt ledarskap och beskriver det som ett begrepp 
med mångfaldiga definitioner. Svedberg menar att pedagogiskt ledarskap kan vara både svåråtkomligt 
och svårt att definiera. Pedagogiskt ledarskap innefattar en skollednings chefskap då rektorn eller 
förskolechefen bär det yttersta ansvaret för en pedagogisk verksamhet samt är beroende av ett 
kollektivt utförande av sina medarbetare. Svedberg uttrycker att ett pedagogiskt ledarskap dessutom 
innebär att skapa förutsättningar för lärande vilket i slutändan ska främja barnen och elevernas 
utveckling, detta menar Svedberg görs via att exempelvis stärka och förse pedagogerna med 
hjälpmedel för att klara av undervisningen (ibid.). Svedbergs definition av pedagogiskt ledarskap är 
formad av att en systematisk ledning skapar förutsättningar för både barnens lärande och pedagogernas 
undervisning. Definitionen menar likaledes att ledningen även leder pedagogernas kollegiala lärande 
samt ser sambanden mellan olika lärmetoder, barnens lärande och skolverksamhetens resultat (ibid.). 
Här är grundtanken att det pedagogiska ledarskapet är varierande och mångfaldigt. Svedberg redovisar 
för ett pedagogiskt ledarskap där ledaren har det yttersta ansvaret men leder emellertid 
skolverksamheten i samarbete med många andra, allt i förankring till lärandet och dess 
utgångspunkter. Att leda verksamheten genom ett pedagogiskt ledarskap kan ta flera vägar och här 
belyser Svedberg affektiva dimensioner som exempelvis samspelet mellan pedagog och skolledare 
genom feedback, engagemang och omtanke. Här beskrivs det pedagogiska ledarskapet som ett verktyg 
för att vaska fram nyckelingredienserna till att barnen och eleverna ska få en meningsfull undervisning 
med hög kvalitet. I denna beskrivning förespråkas även fokus på att stimulera lärarens roll i 
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skolverksamheten samt att tillsammans analysera skolverksamhetens förutsättningar, processer och 
resultat (ibid.).  
 
Ledarskap ses som ett relationellt fenomen vilket är socialt konstruerat beroende av kontext, det är 
således inte meningsfullt i en enskild företeelse (ibid.). Ledarskap och beslutsfattande är inte alltid en 
rationell process utan kan innebära att ledaren måste förstå och handla utifrån en organisations 
dynamik när beslut ska tas. Organisationens dynamik kan förstås som organisationens uppbyggnad 
med ledning, huvudman och pedagoger. Svedberg menar även att det är viktigt att skapa goda 
relationer i en skolverksamhet då det syftar till människor vars arbete i sin tur handlar om att möta 
andra människor och hantera detta. I en skolverksamheten behöver det därför byggas 
förtroendegivande professionella relationer. Här lyfts nyckelord som respekt, kunskap, kravstyrt och 
stöd och kring dessa nyckelord och relationer bildas en professionell roll hos människorna som arbetar 
i verksamheten. Genom denna roll förmedlas yrkeskunskaper, kompetens och olika förhållningssätt i 
det dagliga arbetet och om denna roll inte blir använd på rätt sätt kan det bildas mer vänskapliga 
relationer kring rollen (exempelvis att vara ”kompis” och ”förälder”) vilket kan ha konsekvenser som 
påverkar yrkesrollens professionalitet (ibid.). 
 

3.2 Pedagogisk ledning 

Svedberg (2016) redogör för en pedagogisk ledning av olika ordningar där pedagogerna leder på en 
nivå, ledarna på en annan nivå vidare och skolcheferna på en ytterligare högre nivå. Här räknas 
skolcheferna som rektorers och förskolechefers övre ledare. Denna typ av pedagogisk ledning söker att 
fokusera på hur mål, organisatoriska förutsättningar, resultat och processer sambearbetar och påverkar 
varandra i organisationen. Svedberg redogör för att denna typ av pedagogiska ledning består av tre 
ordningar: att pedagogiskt ledarskap innebär att läraren leder barnen och dess lärande, att rektor eller 
förskolechef leder pedagogernas lärande och därmed även skolverksamhetens lärande och slutligen att 
skolchefen leder rektor eller förskolechefens lärande. Svedberg förespråkar tre sätt att hantera den 
pedagogiska ledningen på i de tre olika nivåerna och dessa sätt är alla förankrade i skolverksamhetens 
utveckling och process. För det första måste det skapas förutsättningar för lärande, för det andra måste 
lärandet ledas och för det tredje måste det tolkas och se mönster i verksamheten som senare blir 
analyserade i form av samband. Detta leder i sin tur till en lyckosam kedjereaktion där framgångsrika 
pedagoger verkar vilket kommer leda till att deras rektor eller förskolechef beskrivs som resultatrika. 
De tre ordningarna börjar således på klassrumsnivå där pedagoger leder undervisningen, hur lärarnas 
undervisning ter sig påverkas av vilka förutsättningar som skapats av skolledningen på den 
pedagogiska verksamheten. Ledningen påverkas av skolchef och huvudman vilka skapar 
förutsättningar för skolornas framgång vilka i slutändan ska gynna lärares meningsfulla undervisning 
med barn och elever på ”golvet” (Svedberg, 2016). 
 

3.2.1 Krav och förväntningar på ledare 
Glappet mellan de nationella riktlinjerna gällande hur ett pedagogiskt ledarskap ska utföras och hur det 
egentligen utförs i skolverksamheten kan tolkas som en gråzon. Svedberg (2016) beskriver gråzonen 
med hjälp av Bergs (2003) resonemang som ett så kallat osynligt kontrakt där ledarna är pedagogernas 
chefer trots att pedagogerna utformar undervisningen på egen hand. Detta sätt att tänka på beskrivs via 
resonemanget ”om jag lämnar dig ifred i klassrummet så lämnar du mig ifred på rektorsexpeditionen” 
(Svedberg, s. 55, 2016). Detta kan mer ingående skildras som en tystnad vilken uppstår i det dagliga 
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arbetet när ledarna inte lägger sig i pedagogernas undervisning och därmed återskapar bilden av att 
pedagoger inte alltid efterfrågar ett pedagogiskt ledarskap. Detta går emot ledarens ålagda uppdrag, det 
vill säga att direkt närvara i undervisningen. Det direkta pedagogiska ledarskapet omfattar ledarens 
direkta involvering exempelvis klassrumsbesök, feedback på lärares undervisning och analys av 
skolans resultat (Leo, 2013).   
 
Skolans styrning ändrades från regel- och ramstyrning till mål- och resultatstyrning under 1990-talet. 
Ledare förväntades vara verksamma i huvudsak som administratörer och handläggare utan att lägga 
sig i hur pedagogerna bedrev sin undervisning vilket tidigare belysts som det osynliga kontraktet 
(Forssell & Oxenswärdh, 2013). De nya kraven vilka sökte en mer direkt pedagogisk investering av 
ledarna medförde en oprövad professionell yrkesroll för ledarna och kan upplevas som motstridig då 
förväntningarna på ledaren kommer från olika håll. Ledaren förväntas leda dynamiskt genom att 
förändra och utveckla verksamheten samtidigt som ledaren har administrativa och ekonomiska 
åtaganden vilka krävs för att bedriva verksamheten på ett stabilt sätt (ibid.). Denna motsägning kan 
betyda att skolledarna blir otillräckliga i sitt uppdrag då bristande erfarenhet och formell utbildning 
kan påverka hur skolledare tolkar sitt uppdrag. Detta skapar ett korstryck hos skolledaren som har ett 
stort behov av att tolka sitt uppdrag ”rätt” och det upplevda korstrycket medför därmed konsekvenser 
för skolledaren. Om en skolledare är väl förberedd i hur denne tolkar, hanterar och förstår sitt uppdrag 
och de motstridiga krav som ställs så kan korstrycket dämpas och samtidigt öka skolledarens 
professionella autonomi (ibid.)�
�

Det finns höga förväntningarna på ledarna. Statliga myndigheter menar att ledare både ska tillämpa ett 
pedagogiskt ledarskap och ansvara för undervisningen samtidigt som de ska vara resultatansvariga och 
leda skolans utveckling framåt. Ledare är dessutom ålagda att närvara i undervisningen vilket 
resulterar i ytterligare korstryck då lärarna förväntar sig att bedriva sin undervisning utan att ledaren 
ska påverka. Detta är återigen ett exempel på det osynliga kontrakt vilket kan leda till en mer explicit 
uppdelning mellan rektorer och lärare. Pedagogerna förväntar sig att ledarna ska hantera 
administrativa och ekonomiska sysslor (tjänstefördelning, schemaläggning, inköp och lokaler etc.) för 
att förse pedagogernas förutsättningar att få ansvara över sin egen undervisning (Leo, 2013).�
 

3.2.2. Ledaren företräder huvudmannen 
Både förskola och skola har i dagens skolsamhälle en huvudman i form av kommun eller privat 
företag att förhålla sig till. I skollagen framställs inte längre ledaren som pedagogernas, utan som 
kommunens, företrädare och därmed intar ledaren en tydligare chefsposition i relation till sin personal. 
(Jarl, 2013). Rektorer och förskolechefer ska företräda och tillfredsställa huvudmannen vilket ses som 
en anledning för att professionsutvecklingen har medfört en förskjutning mellan ledare och pedagoger. 
I Skolinspektionens granskning (Kvalitetsgranskning rapport 2012:1) framkommer en bild av att 
ledare brister i sin roll som pedagogiska ledare då de ses som att ha svårigheter att närma sig 
undervisningen. Trots Skolinspektionens granskning konstateras det att pedagoger i landet anser att 
ledare bör vara delaktiga i klassrummet genom besök samt handleda pedagogernas arbete samtidigt 
som normer om en egen ”yrkesmässig självständighet” tillämpas (Jarl, 2013). Ledarnas förstärkta 
yrkesroll kan ha skapat ett tydligt motstånd mot klassrumskontroller. Bildandet av pedagogers egna 
intresseorganisationer och förbund såsom Lärarförbundet är ett ytterligare exempel på att ledare och 
pedagogers roller särskiljs. Jarl (2013) presenterar ett forskningsresultat vilken kan ses som en 
paradox. Resultatet visar att pedagogernas syn på ledarna som pedagogiska ledare har sjunkit 
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samtidigt som det visas att ledarna behöver ha bättre förutsättningar och förtroende för att kunna 
bedriva ett pedagogiskt ledarskap, även i direkt anslutning till undervisningen. Pedagoger bildar sig en 
egen uppfattning och åsikt kring vilka skillnader det finns mellan professionerna, hur ledarens närvaro 
i klassrummet ska gå till samt vilka förutsättningar som skapas för att bedriva sin undervisning på ett 
meningsfullt sätt. Jarl menar att oklara omständigheter kring begreppet pedagogiskt ledarskap 
försvårar strävan efter en samstämmig definition (ibid.). 

 

3.3 Yrkesrollerna skolledare och pedagog 
särskiljs 
Tidigare var en stor del av skolledarkåren i grund och botten pedagoger vilket kan ha haft påverkan på 
yrkesrollerna ytterligare. Berg (2003) menar att detta kan ha en inverkan på hur ett pedagogiskt 
ledarskap utförs idag. Studier visar att rektorsutbildningen betonar yrkesrollens legitimitet vilken har 
blivit påverkad av professionaliseringen av rektorer och förskolechefer. Berg hävdar att pedagogernas 
syn på ledaren som kollega kan resultera i beteenden kopplat till en yrkesroll vilken inte ledaren 
besitter. Detta exemplifieras genom förväntan på ledaren att agera utifrån lärarrollen (ibid.). En orsak 
till detta menar Leo (2013) är att ledare inte förbereds att leda vuxna pedagoger vilka i sin tur leder 
undervisningen�
�

Förskolechefen och rektorns roll må ha varit olika förut men idag, 2016, nämns förskolechefen i 
skollagen samt i den reviderade läroplanen för förskolan vilken utkom 2010 (Ärlestig & Törnsén, 
2014). Rektorns roll och uppdrag är sedan tidigare utstakat i styrdokument men i dagens skollag 
nämns rektorns roll ännu i högre grad och mer uttrycklig. Rektorsutbildningen, vilken har en lång 
tradition inom den svenska skolan, reviderades med nytt målprogram 2009. Denna utbildning blev 
även obligatorisk för rektorer men inte förskolechefer 2010 (ibid). Skolverket (2015) redovisar tydligt 
att Rektorsutbildningen endast är obligatoriskt för rektorer, dock finns det en speciell 
Rektorsutbildning för förskolechefer med inriktning på just pedagogiskt ledarskap. 

4. Teoretiska ramverk  
I denna del avser redogöras för de teoretiska ramverk vilka har använts för analys i studien. Det 
kommer att presenteras två teorier som berör en organisations utveckling och arbetssätt. De två teorier 
som fokuserats på är Lärorienterat ledarskap presenterad av Döös och Wilhelmson (2015) samt 
Granberg och Ohlssons (2014) teori kring en lärande organisation. 

4.1 Lärorienterat ledarskap 
Lärorienterat ledarskap är ett ledarskap vilket präglas av en chef med en utvecklad pedagogisk roll i 
verksamheten. En arbetsplats med lärorienterat ledarskap lägger fokus på lärandet som en del av en 
organisations utveckling och dess resultat (Döös & Wilhemson, 2015). Denna typ av ledarskap är 
beskriven utanför skolans kontext, i en annan typ av organisation, då man menar att det pedagogiska 
ledarskapet i skolans värld är ett begrepp med grund i flera typer av ledarskap (ibid.). Döös och 
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Wilhemson (2015) beskriver ett lärorienterat ledarskap som ett sätt att leda en arbetsplats i två olika 
kategorier: direkta pedagogiska insatser och indirekta pedagogiska insatser.�
�

Direkta pedagogiska insatser 
Kategorin för direkta pedagogiska insatser är kopplat till ett ledarskap präglat av kommunikation i 
flera typer. I denna kategori diskuteras det även kring hur en ledare påverkar sina medarbetare med att 
övertala via information och argument men även hur en ledare bjuder in medarbetarna till en 
gemensam diskussion och utbyte av åsikter (Döös & Wilhemson, 2015). �
�

Den övertygande kommunikationen beskrivs som utbildande, det vill säga att ledaren gör andra 
medvetna om ett visst sätt att tänka. Ledarens agerande har alltid en tydlig koppling till 
organisationens gemensamma mål och detta tillvägagångssätt kännetecknas av att ledaren jobbar 
tydligt målstyrt och för att utifrån målen få medarbetarna att tänka och göra på samma sätt. Den 
övertygande kommunikationen är präglad av en ledare med en tydlig kontrollerande roll. �
�

Den inbjudande kommunikationen kännetecknas av att vara motsatsen till den övertygande och har 
ömsesidighet och öppenhet som en grund. Via detta tillvägagångssätt är ledaren inlyssnande, 
resonerande och har för avsikt att söka efter samförstånd. För att ta vara på idéer anses gemensamma 
diskussioner där man lyssnar och pratar med varandra grundläggande. En ledare som använder sig av 
en inbjudande kommunikation lägger värde i en öppen process där mångfalden av åsikter och 
inlyssnande är grunden för nya tillvägagångssätt och lösningar. Detta tillvägagångssätt präglas av en 
ledare som inbjuder till beslutsfattande processer och förespråkare för en utbredd autonomi.�
 
Indirekta pedagogiska insatser 
Detta tillvägagångssätt är präglat av att ledarna försöker påverka genom att förändra de organisatoriska 
förutsättningarna för ett arbetsintegrerat lärande och utifrån detta ändra hur arbetet på arbetsplatsen 
genomförs. Här ser man hur ledare kan påverka organisationen via att både anpassa och frigöra 
strukturer. Anpassandet kan handla om att påverka sociala strukturer så som organisatoriska normer 
och regler genom att ställa krav för att påverka arbetssätt och organisatoriska strukturer. Frigörandet 
av strukturer är processer som påverkar både sociala strukturer och organisatoriska strukturer. �
�

Anpassningen av en social struktur infaller då ledare ställer krav för att påverka hur arbetet genomförs. 
Den grundar sig inte i att övertyga medarbetare med kommunikation utan att man som medarbetare 
ska ha tillit i de beslut som tas, de mål som uppförs och de processer som framtogs för att kunna 
kontrollera just detta. Här inkluderas både krav och ”följa-upp-mål” på två nivåer, organisatoriskt och 
individuellt. Ledarens uppgift i detta tillvägagångssätt är att omformatera de strukturer som finns inom 
organisationen för att de mål som satts upp ska kunna uppnås. Här krävs det ett sökande efter den rätta 
organisatoriska strukturen som kräver ett visst sätt att arbeta på vilka i sin tur passar målen. Här ses 
omorganisationen som ett nödvändigt sätt att påverka både tankesätt och tillvägagångssätt i en 
organisation.�Frigörandet av sociala och organisatoriska strukturer kan ske via två sätt: att tillåta och 
skapa utrymme för åtgärder samt att bryta upp organisationsstrukturer. Det första frigörande sättet är 
präglat av ett involverande av andra i ett strategiskt arbete. Här förespråkas ett stort engagemang och 
bred autonomi genom att omforma sociala strukturer och ge plats för nya sätt att tänka på. (Exempel: 
ge ledningsgrupp större ansvar). Att bryta upp en organisationsstruktur innebär att man överger de 
regler och system som finns. Detta sätt präglas av att utesluta formella sätt att ta beslut och utveckla 
nya strategier för att uppnå resultat. 
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Enabling task perspective�
Backström, Moström Åberg, Köping Olsson, Wilhelmson och Åteg (2013) beskriver en ledarskapsstil 
som handlar om att en ledare tar hjälp av de anställdas erfarenheter och tänkande för att gynna 
organisationen, vilket innebär att de anställda får en autonomi i sitt tänkande. Här söker ledaren efter 
att kombinera autonomi och integration hos de anställda, både i deras tänkande och handlande 
(Backström et al., 2013). Med autonomi menas att den anställda ska ha möjlighet till och vilja vara 
autonom. Det krävs att den anställda får ta beslut som passar ihop med dess kompetens, här ses den 
individuella kompetensen som både kognitiv och kommunikativ. Autonomi hos de anställda ger 
möjlighet till förändring, men endast om det balanseras med integration. Integration är den process då 
anställda blir involverade i organisationsstrukturerna som finns. Den ger möjlighet till samordning och 
byggande av erfarenheter, däremot kan en obalanserad integration leda till bland annat group thinking 
vilket är försämrande av beslut som tas i grupp. Det koncept som enabling task perspective består av 
är att det ska finnas höga och balanserade nivåer av både autonomi och integration samt en önskan hos 
de anställda om ett bättre välmående företag och i och med detta ska ett system framträda där man kan 
både lära och utvecklas. Detta sätt kan ses som ett paradoxalt sätt att arbeta på men Backström et al. 
(2013) förespråkar öppna diskussioner, experiment, gemensamma mål och fokus på uppgiften vilket 
kan leda till en mångfaldig syn som något som fungerar. 

4.2 Lärande organisation 
Ett pedagogiskt ledarskap innebär enligt Skolinspektionens (2015) egen definition att leda lärprocesser 
och styra verksamheten så att varje elev når kunskapsmålen. Att utöva ett pedagogiskt ledarskap som 
ledare omfattar även aspekter kring att skapa förutsättningar för lärande. En lärande organisation 
beskrivs enligt Granberg & Ohlsson (2014) som att en lärande organisationen ska skapa goda 
förutsättningar för medarbetarnas lärande samt att lärande tas tillvara på och påverkar organisationens 
strävan att påverka och anpassa sig till omgivande miljö. Begreppet pedagogiskt ledarskap har 
emellertid influenser från flertalet uppfattningar om ledarskap och lärandeteorier (Granberg & 
Ohlsson, 2014). �
�

Teorin kring en lärande organisation beskriver hur ledare är ålagd att främja processer som beaktar och 
påverkar lärande som ska styra en verksamhets utveckling framåt både på individ- och organisatorisk 
nivå (Granberg & Ohlsson, 2014). Ledaren har således stor betydelse för utformningen av den lärande 
organisationen där ledaren behöver främja och underlätta lärande i organisationen (ibid.). �
�

Forskning visar att utveckling mot en lärande organisation är betydelsefullt då kunskaper och 
kompetenser på individnivå inom en organisation framhävs och tas tillvara på (Granberg & Ohlsson, 
2014; Granberg & Ohlsson, 2005). För att en lärande organisation ska ske krävs det att medarbetarna 
involveras och får möjlighet att skapa utrymme för att nå uppsatta mål. Att tydliggöra målen och skapa 
förutsättningar för reflektion i det dagliga arbetet kan främja lärande i organisationen. Medarbetarna 
som arbetar med att uppnå en organisations mål gagnas av tydlighet kring målen som samtidigt kan 
höja motivation och större möjlighet till lärande (Granberg & Ohlsson, 2005; Backlund, 2001). Genom 
att direkt involvera medarbetarna i utformning av målen ökar även förståelsen för måluppfyllelsen och 
arbetsformerna för att nå uppsatta mål (Backlund, 2001). Förtydligande av mål och visioner ger 
starkare fäste hos medarbetarna som en organisation i slutändan kan dra nytta utav (ibid.). 
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4.3 Operationalisering 
I denna del avses en operationalisering av de begrepp som kommer att användas för analys i studien. 
Nio centrala begrepp kommer att genomgås och beskrivas för en tydligare förståelse för hur analysen 
har genomförts samt vilken riktning analysen kommer att ta. Operationalisering innebär att begrepp 
framtas ur studiens teoretiska ramverk, dessa begrepp kommer att vara av relevans fortsättningsvis i 
studien (Bryman, 2011). Operationaliseringens syfte är att göra begreppen mätbara och möjliga att 
undersöka och förstå (ibid.). 
 
Studiens analysdel är uppdelad mellan ledares och pedagogers uppfattning av pedagogiskt ledarskap, 
detta för att undersöka skillnader i uppfattningarna beroende på vilken roll i skolverksamheten de 
innefattar. Analysen utgår från en operationalisering av begreppen lärorienterat ledarskap och lärande 
organisation. I studien har frågeställningar presenterats följt av definitioner av begreppen i det 
teoretiska ramverk som fortsättningsvis kommer att ha fokus i analysdelen. I följande stycke följer en 
förklaring av studiens operationaliseringsprocess genom orientering av centrala begrepp i de teorier 
som har använts. 
 
Direkta pedagogiska insatser 
Ledaren påverkar pedagogerna via kommunikation på två olika sätt, via övertygande kommunikation 
och inbjudande kommunikation. Här ses den övertygande kommunikationen som mer målstyrd och 
med ett övertygande sätt att försöka få pedagogerna att tänka på samma sätt som dem. Det inbjudande 
sättet är till motsats från det övertygande ett mer öppet sätt att kommunicera med överensstämmelse 
som det största målet. 
 
Indirekta pedagogiska insatser 
Ledaren påverkar organisationen genom att antingen frigöra eller anpassa strukturer och processer. 
När ledaren anpassar sociala strukturer ställer de krav på hur arbetet ska göras och grundar sig i att 
pedagogen ska ha tillit till att ledaren tar rätt beslut. Frigörandet av strukturer är antingen att skapa 
utrymme i verksamheten för någon typ av förändring eller att bryta upp redan befintliga strukturer i 
verksamheten. Ledaren tillåter och skapar utrymme för åtgärder som berör lärande, handlingsutrymme 
i form av bred autonomi. 
 
Autonomi 
Autonomi beskrivs i denna studie som pedagogernas självständighet i planering och utförande av 
undervisning i skolverksamheten. Autonomi öppnar upp för förändring och påverkan och kan vara en 
förutsättning för beslutsfattande. 
 
Integrering 
Integrering används i form av pedagogers involverande i skolverksamheten samt samverkan mellan 
pedagoger och ledare. Integration ger ett ökat samarbete och större kompetensutnyttjande.  
 
Lärande organisation 
Pedagogernas möjlighet att testa nya idéer och tankar i praktiken innebär att pedagogernas individuella 
kompetenser och kunskap synliggörs och tas tillvara på vilket kan gynna organisationen som helhet. 
Organisationen skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande och här är kompetensnyttjande 
centralt. När detta får fäste i verksamheten sker utveckling mot en lärande organisation som är av 
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betydande karaktär för en organisations utveckling. 
 
Målstyrning 
Genom att skolledaren arbetar målstyrt kan denne påverka medarbetarna att utföra arbetet på ett 
meningsfullt sätt utan att direkt kontroll och beordrande av pedagogerna utövas. Målstyrningen 
präglas av frigörande av sociala och organisatoriska strukturer med organisationens vision och 
huvudmål är i fokus. 
 
Kommunikation (återkoppling och relationer) 
Ledarna behöver se individen framför sig och beakta de mellanmänskliga och sociala aspekterna i en 
relation. Kommunikation sker på ett inbjudande sätt vilket innebär att ledaren är inlyssnande, har 
ömsesidighet och öppenhet i grunden vid samtal. Detta är ett viktigt utvärderingstillfälle och kan 
dämpa känslan av ledarens kontroll. Genom relationerna kan ledarna ge stöd till pedagogerna i 
informella och formella sammanhang. 
 
Skapa förutsättningar  
Ledarna skapar förutsättningar för pedagogerna i det dagliga arbetet och underlätta för att pedagogerna 
kan utföra och fokusera på sitt huvuduppdrag genom att uppmärksamma nytänkande och låta 
pedagogerna använda nya tillvägagångssätt för att utvecklas i sitt yrke. Att skapa förutsättningar för 
pedagogerna kan även vara att underlätta det dagliga arbetet och stödja pedagogerna att fokusera på 
sitt huvuduppdrag. Förutsättningarna skapar strukturer och processer som ökar pedagogernas 
autonomi. 

5. Metod 
Denna del avses redogöra för hur studien har genomförts samt vilka metoder som har använts för att 
samla in och analysera datamaterialet. Vidare i kapitlet sker en diskussion kring studien i förhållande 
till de kvalitetsaspekter som finns att beräkna samt vilka etiska övervägningar som åtogs.  

5.1 Urval och avgränsningar  
Studien utgick från ett bekvämlighetsurval samt ett snöbollsurval då författarna besökte en kommunal 
lågstadieskola och två privata förskolor för att intervjua 15 personer. Initialt kontaktades en bekant 
som jobbar som biträdande förskolechef för flera förskolor. Denna kontakt ledde oss sedan vidare till 
två av hens förskolor där åtta personer intervjuades. Detta räknas som ett snöbollsurval då vi använde 
oss av en bekant för att få vidare kontakt med respondenterna (Bryman, 2011). Vidare användes ett 
bekvämlighetsurval då en av författarnas arbetsplats besöktes för att genomföra sju intervjuer. Detta 
räknas i studien som ett bekvämlighetsurval då de respondenter som intervjuades tillfälligt var 
tillgängliga för oss (Bryman, 2011) eftersom en av författarna arbetar på skolan kunde tillträde lätt fås 
för att skicka ut missivbrev samt kontakta respondenter.  �
�

Förskolorna som besöktes är två medelstora förskolor inom ett större privat företag i 
Stockholmsområdet med cirka 10-15 anställda inklusive ledning. Grundskolan som är en låg- och 
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mellanstadieskola ligger i en Stockholmskommun och har cirka 45 anställda inklusive ledning. 
Samtliga respondenter jobbade därmed inom en skolverksamhet men hade olika utbildningar. De mest 
förekommande utbildningarna för respondenterna var lärare eller förskollärare. Några respondenter 
hade barnskötarutbildning eller ingen utbildning alls. Av de femton personerna som deltog i studien 
hade fyra personer ledarpositioner och de 11 andra var medarbetare. I studien finns både ledare och 
medarbetare med i urvalet för att skapa ett större perspektiv av hur ett pedagogiskt ledarskap uppfattas. 
Ingen hänsyn togs till varken ålder eller arbetslivserfarenhet eftersom en så representativ bild av 
verksamheten som möjligt söktes och eftersom skolverksamheter idag är en arbetsmarknad där det 
finns medarbetare med blandad utbildning, jobberfarenhet och ålder. 

5.2 Pilotstudie 
Två pilotstudier utfördes på respondenter med erfarenhet av förskole- och skolmiljö innan intervjuer 
med studiens respondenter inleddes. Dessa intervjuer skedde via ett bekvämlighetsurval ur författarnas 
egna vänskapskretsar. Under intervjuerna användes en intervjuguide vilken liknande den som senare 
kom att användas i originalintervjuerna. Utifrån pilotstudierna kunde det anas att frågorna som ställdes 
behövdes konkretiseras mer och ordnas mer nära begreppet, detta för att en så utvidgad bild av 
respondentens uppfattning som möjligt skulle framtas. Pilotintervjuerna tog cirka 15 minuter och 
längden på dessa intervjuer gjorde även att guiden utvidgades med fler övergripande frågor som kunde 
täcka in begreppet mer.  

5.3 Datainsamlingsmetod 
Som insamlingsmetod användes semi-strukturerade intervjuer vilka hade en i förhand skapad 
intervjuguide som grund (se bilaga 1). Den semi-strukturerade intervjun använder sig ofta av en 
uppsättning allmänt formulerade frågor i en intervjuguide och den som intervjuar har därmed ett stort 
utrymme för att ställa följdfrågor (Bryman, 2011). Intervjuguiden användes som en riktlinje för 
samtalen under intervjuerna där vissa huvudområden bockades av då de togs upp. De utvalda frågorna 
i intervjuguiden användes eftersom dessa ansågs vara relevanta för att i slutändan besvara 
frågeställningen. Frågorna som finns med i intervjuguiden avser vara så pass flexibla att även 
följdfrågor kring huvudämnena skulle kunna vara ämnade att besvara frågeställningarna. Eftersom 
studien undersöker intervjupersonernas subjektiva bild av det specifika ämnet ansågs det lämpligt att 
använda semi-strukturerade intervjuer då det gav möjlighet till en djupare förståelse för respondentens 
uppfattningar genom en mer flexibel intervjuguide. Därmed skulle en mer strukturerad intervju inte 
gett möjlighet till att lyssna in hela respondentens resonemang utan hade istället kunnat styra 
respondentens tankar felaktigt åt ett visst håll vilket både hade varit problematiskt vid möjlig 
generaliserbarhet men även någonting som skulle ha motverkat arbetet att besvara studiens 
frågeställningar.�Innan intervjuerna ägde rum skickades ett missivbrev ut till möjliga respondenter (se 
bilaga 2) där respondenterna informerades om ämnet för studien samt om de etiska riktlinjer som finns 
gällande deltagandet i intervjun.�
�

Av intervjuerna som utfördes av förskolepersonal skedde tre intervjuer i ett personalrum, fyra 
intervjuer på ett kontor och en intervju på ett café nära förskolan. Av de intervjuer som skedde på 
lågstadieskolan utfördes sex i ett arbetsrum, en intervju i ledarens arbetsrum och två intervjuer i två 
lärares klassrum. Av dessa intervjuer utfördes tio stycken där båda författarna var närvarande och de 
andra delades upp författarna emellan. Under de intervjuer där båda författarna var närvarande ledde 
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en av författarna intervjun och den andra författaren kunde fylla ut med resonemang under intervjuns 
gång för att intervjun skulle täcka alla avsedda områden. Detta gjordes även för att undvika faktorn att 
respondenten skulle kunna känna sig i underläge med två intervjuare.�
�

Intervjuerna tog mellan 25 minuter och 70 minuter och spelades in efter respondenternas godkännande 
på en mobiltelefon. Efter godkännande om inspelning kunna vi hålla fullt fokus på intervjupersonerna 
och ställa meningsfulla följdfrågor. Vid intervjuerna undvek författarna att sitta mittemot 
intervjupersonen för att utesluta känsla av konfrontation. Författarna placerade sig istället snett framför 
eller vid sidan av intervjupersonerna. Fyra av intervjuerna utfördes av en författare, men då det tidigt 
kunde utläsas svårigheter med att ställa rätt följdfrågor av värde gjordes istället de resterande 
intervjuerna tillsammans. I dessa intervjuer höll en av författarna i intervjun medan den andra kunde 
fokusera på att ställa rätt följdfrågor. På så sätt kunde författarna komplettera varandra i de kvalitativa 
intervjuerna. �
�

Efter genomförda intervjuer lyssnades intervjuerna igenom och transkriberades sedan på en dator för 
att göra den tematiska analysen möjlig. Bryman (2011) menar att transkribering bidrar till att 
uppdatera författarnas minne och möjliggör en mer utförlig tolkning av det som sagts i intervjun. 
Transkriberingen gjorde den tematiska analysen genomförbar då en mer specifik undersökning av vad 
respondenterna sagt kan ske samt gör det genomförbart för författarna att göra en noggrann tematisk 
analys. Transkriberingarna var inte ordagrant utskrivna utan resonemang som saknade relation till det 
ämnen som kunde besvara studiens frågeställning raderades bort eller transkriberades aldrig. I de 
fallen gjordes transkriberingen genom att innehåll som inte bidrog till eller hade koppling till 
forskningsfrågan valdes bort, detta kunde vara resonemang hos respondenterna som berörde 
vardagliga företeelser utanför skolans ramar.  

5.4 Tematisk analys 
Det transkriberade intervjumaterialet bearbetades av författarna via en tematisk analys. Braun & 
Clarke (2006) beskriver tematisk analys som en metod för att hitta olika mönster, det vill säga teman, i 
datamaterialet. Den tematiska analysen är en användbar analysmetod då man undersöker olika 
människors upplevelser och verkligheter samt hur dessa erfarenheter är effekterna av olika diskurser 
som finns i samhället. En tematisk analys kan fungera för att både spegla verkligheten men även för att 
skrapa på ytan till vad verkligheten egentligen är (Braun & Clarke, 2006). �
�

Genom den tematiska analysen kunde mönster i empirin identifieras och analyseras. Då studiens syfte 
är att synliggöra deltagarnas uppfattningar av begreppet pedagogiskt ledarskap sågs tematisk analys 
som en lämplig analysmetod. Tematisk analys kan både användas via induktiv och deduktiv metod 
och för studien har en blandning av dessa två metoder valts, en abduktiv analysmetod. Den induktiva 
ansatsen kategoriserar datamaterialet utifrån empiri och den deduktiva ansatsen utifrån teori. Studien 
har en abduktiv inriktning eftersom analysen genomfördes utifrån empirin vilket är en induktiv ansats 
men begreppet pedagogiskt ledarskap användes som grunden för intervjuguiden samt studien i helhet 
vilket riktade materialet till ett specifikt begrepp, det vill säga deduktivt (Fejes & Thornberg, 2009).�
�

Den tematiska analysen utfördes via att författarna sorterade det transkriberade materialet under olika 
rubriker för att utforska om det fanns mönster i respondenternas intervjusvar. Dessa rubriker samlades 
sedan ihop till större och mer utförliga teman där koppling mellan respondenternas uppfattningar 
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kunde utformas. Eftersom intervjuer med både pedagoger och ledare utfördes delades resultaten upp i 
två olika delar: resultat för medarbetare och resultat för ledare. Studiens teman är ordnade utifrån vad 
respondenterna anser att pedagogiskt ledarskap är. Temana är utformade genom ett övergripande 
temanamn samt en underrubrik med en mer utförlig beskrivning av vad pedagogiskt ledarskap betyder 
för respondenterna. Därefter kan vissa teman vara uppdelade i underteman. �
�

Respondenternas namn är inte med i den tematiska analysen utan är ersatta med bokstäver och siffror, 
detta för att behålla respondenternas anonymitet. Respondenterna är därmed nämnda utifrån vilken 
befattning de har, pedagoger (P) eller ledare (L), och med en siffra för att påvisa att svaren kommer 
från olika respondenter. �

5.5 Kvalitetsaspekter 
Studien berör deltagarnas subjektiva uppfattningar där intervjuer valdes för att framhäva 
intervjupersonernas upplevelser och förståelse av begreppet pedagogiskt ledarskap. Därför 
eftersträvades inte en heltäckande objektiv bild av deltagarnas sociala verklighet. Tillförlitlighet 
bygger på fyra kriterier inom kvalitativa studier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en 
möjlighet att styrka och konfirmera. Dessa används för att beskriva validiteten och reliabilitet i 
kvalitativa studier som inte uppskattas med siffror (Bryman, 2011). 

5.5.1 Trovärdighet 

Studiens trovärdighet bedömer den sociala verklighet som undersökts redovisas (Bryman, 2011). Då 
följdfrågor användes i intervjuerna för att förtydliga uppkomna oklarheter bekräftades att författarna 
förstått deltagarna korrekt. Varje intervju avslutades genom att intervjupersonen blev tillfrågad om 
denne ville tillägga eller förklara närmare kring något redogörande. Trovärdigheten inbegriper även att 
det kan framgå ett flertal beskrivningar av ett socialt fenomen där forskarna beskriver egna tolkningar 
av studien (Bryman, 2011). En utförlig forskningsprocess och tillvägagångssätt av databearbetningen 
är i studien ingående beskriven då mätningen inte ses som mest relevant vid kvalitativa studier jämfört 
med en kvantitativ studie (ibid.). 

5.5.2. Pålitlighet 

Pålitligheten innebär att forskaren ska kunna redogöra för en utförlig beskrivning av studiens olika 
steg i forskningsprocessen. Utomstående ska kunna granska studien för eventuell replikering eller 
upprepning av en undersökning och tydligt veta hur processen har gått till (Bryman, 2011). 
Pålitligheten avser reliabiliteten som innebär att mäta någonting på rätt sätt (ibid.). I studiens 
metodavsnitt redovisas en utförlig beskrivning av studiens tillvägagångssätt där författarna innan, 
under och efter förhållit oss till forskningsetiska regler som redogörs under rubrik 5.6 ”Etiska 
överväganden”. På grund av bristande forskning och en icke samstämmig bild av begreppet 
pedagogiskt ledarskap finns det svårigheter att uttrycka sig om pålitlighetsgraden i studien. 

5.5.3. Överförbarhet 

En utförlig beskrivning av empirin påverkar studiens möjligheter till överförbarhet. Det empiriska 
materialet i studien består av intervjuer av skolledare och pedagoger på tre olika pedagogiska 
verksamheter. Då 15 personer har intervjuats om deras uppfattningar och tankar kring begreppet 
pedagogiskt ledarskap har författarna tillägnat sig personliga åsikter från deltagarna. Då studien 
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uppnått spridning genom tillägnande av ett stort intervjumaterial från tre olika platser representerar 
studien ett flertal individers personliga uppfattningar. Studiens resultat kommer ej direkt gå att 
överföra till en annan kontext då denna kvalitativa studie undersökt en social verklighet som ständigt 
återskapas av de sociala aktörerna. 

5.5.4. Möjlighet att styrka och konfirmera 

Möjligheten att styrka och konfirmera berör aspekter kring att forskarna agerande i god tro. Som 
forskare får man aldrig utgå från egna föreställningar eller medvetet bli påverkad av personliga åsikter, 
värderingar och teoretisk inriktning (Bryman, 2011). Genom studiens process har författarna agerat i 
god tro, den teoretiska förnimmelsen baserades enbart på analysarbetet och har därför inte påverkat 
forskningsprocessen. Man kan dock aldrig utgå från att författarna inte påverkas omedvetet, men 
genom studien har ett ständigt strävande efter noggrannhet förekommit där studiens resultat och 
tillvägagångssätt inte på förhand är en vald teoretisk inriktning eller egna värderingar. Författarnas 
relation till forskningsområdet grundar sig i intresse och arbete både innan och under studietiden. 
Genom studien har författarna varit väl medvetna om de erfarenheter båda författarna har från förskola 
och skola. Under varje intervju har författarna strävat efter att deltagaren ska känna sig bekväm innan, 
under och efter intervjuns gång. 

5.6 Etiska överväganden 
I studien tillämpades ett grundläggande individskyddskrav enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer vilka grundläggande består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002; Bryman 2011). 

 
Informationskravet innefattar ett krav kring att studiens deltagare ska bli informerade innan 
medverkan om vad intervjun handlar om, studiens syfte samt få kännedom kring att deltagande är 
frivilligt och kommer att ske på deltagarens villkor med möjlighet att avsluta sin medverkan när som 
helst (Vetenskapsrådet, 2002). Författarna tog kontakt med två rektorer samt en förskolechef och i 
samband med detta upplyste författarna dessa om studiens syfte med förfrågan att få intervjua både 
ledning och pedagoger. Författarna fick godkännande av ledarna att skicka ut missivbrev, information 
om studiens syfte, önskemål om inspelning samt att deltagande är frivilligt och kan avslutas när som 
helst. 
 
Samtyckeskravet tillämpades då deltagarna tillfrågades om deltagande, att tid och plats för intervjun 
fick bestämmas av deltagaren. Deltagarna informerades även om studiens syfte, tillvägagångssätt samt 
deltagarnas roll i studien. Inför intervjuerna informerades deltagarna om studiens syfte och att 
medverkan var frivillig. Deltagarna fick frågan om författarna fick spela in intervjun och trots 
godkännande fanns alltid möjligheten att avbryta medverkan. Innan inspelning såg författarna till att 
deltagarna kände sig bekväma och att de hade fått svar på sina frågor om medverkan samt om studien i 
helhet. Samtyckeskravet berör således deltagarnas frivilliga medverkan. 
 
Konfidentialitetskravet berör deltagarnas personuppgifter. Det ska inte gå att spåra tillbaka studien till 
deltagarna och den erhållna intervjudatan är endast avsedd för studiens ändamål. Personuppgifterna 
ska skyddas säkert och intervjusvar ska inte kunna identifiera deltagarna då uppgifterna i processen 
kommer att vara anonyma genom hela studien (ibid.). Vid intervjutillfället informerades deltagarna om 
att deras anonymitet samt att respondenternas ålder, namn på arbetsplatsen eller hur länge de arbetat 
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på arbetsplatsen kommer att uppges. Då studien avser att undersöka en subjektiv uppfattning av 
verkligheten anses inte dessa aspekter has relevans för studien. Då författarna själva är verksamma 
inom pedagogiska verksamheter strävade författarna efter att göra det så bekvämt för etiskt korrekt för 
deltagarna att medverka. 
 
Vetenskapsrådets sista krav, nyttjandekravet tillämpades då all intervjudata och insamlad information 
som tillägnades genom intervjuerna enbart kommer användas i studien och därmed inte spridas vidare. 
Deltagarna blev informerade om att deras intervjusvar inte kommer användas i andra sammanhäng än i 
studiens forskningsändamål. 

6. Resultat 
I kommande del redovisas studiens resultat där åtta teman framställdes efter tematisering utifrån de 
kvalitativa intervjuerna. Resultatet för intervjuerna med både ledare och pedagoger presenteras i form 
av ett övergripande tema för att förtydliga materialet. Under det övergripande temat finns en 
beskrivande text vilken skildrar hur respondenterna har uppfattat pedagogiskt ledarskap. Vissa av 
temana innehåller individuella skillnader vilka behandlas genom underteman till de övergripande 
temana.  

6.1 Resultat ledare 
Nedan presenteras de tematiseringar som gjorts utifrån datamaterialet gällande ledarna. 
Tematiseringarna är de övergripande tendenserna som syntes i ledarnas uppfattningar och beskriver 
ledarnas syn på pedagogiskt ledarskap uppdelat i fyra teman. De framarbetade temana för ledarna är 
Struktur, Facilitering, Återkoppling och Relationsbalans.  

6.1.1. Struktur 

Pedagogiskt ledarskap är att vara tydlig och strukturera verksamheten utifrån styrdokument 

I följande tema presenteras hur ledares struktur är en viktig del av det pedagogiska ledarskapet. Detta 
beskrivs via två underteman; Tydlighet samt Totalt fokus på uppdrag.  

Tydlighet 

Samtliga respondenter menade att för att kunna utföra ett pedagogiskt ledarskap som ledare krävs det 
att verksamheten har en framtagen struktur med delmål utifrån styrdokument och verksamhetsmål. En 
del respondenter menade även att det är viktigt att pedagogerna är med och arbetar tillsammans med 
ledaren för att sätta upp målen för verksamheten, att det bildas en gemensam plan för hur målen ska 
nås och en gemensam bild av varför målen behöver nås.  

Respondent L2 beskriver att ledarna har ett ansvar att leda pedagogerna mot målen och styra varje 
pedagog i deras uppdrag. Detta menar hen görs på flera olika plan med verksamhetsplaner, 
medarbetarmöten och andra konkreta punkter i verksamheten där uppdraget utifrån styrdokumenten är 
fokus. L2 menar även att det är viktigt att det pedagogiska ledarskapet syns varje dag i alla situationer 
och att allt som sker i verksamheten kopplas direkt till uppdraget. L2 beskriver även att den 
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pedagogiska ledaren ska involvera pedagogerna i arbetet kring målen för verksamheten, så att de kan 
få en tydligare bild av varför saker görs på ett visst sätt.  

 
L2: Där går vi in efter varje personalmöte. ‘Hur når vi de här målen, vilka målkriterier, hur ser vi att 
vi når målet?’ Eftersom medarbetarna är så delaktiga i det så vet de att vi hela tiden kopplar det 
tillbaka till vad vi gjort på våra personalmöten. 

 
Majoriteten av respondenterna menade även att tydlighet är en förutsättning för pedagogiskt ledarskap 
för att pedagogerna ska veta var ledaren står och vad ledaren kräver av pedagogen. L2 berättar vidare 
att hen som ledare kan föregå med gott exempel för att påverka pedagogerna positivt eller stötta vid en 
uppstått situation. 

 
L2: Man behöver vara väldigt tydlig. Och du behöver tänka högt när du gör saker, när jag har 
pedagoger omkring mig som jag känner behöver en tydlig förebild så kanske jag säger vad jag gör för 
att förtydliga. Det är om jag tar rollen som en förebild. Eller om jag behöver handleda någon mer i 
reflektion, då får man jämföra situationer tillsammans med pedagogen. 

 
Respondent L4 beskriver hur hen skaffar kontroll över vad som händer via formella möten med 
pedagogerna där varje barn diskuteras samt vilka mål som finns för varje barn. Hen menar att då blir 
ribban högre satt för pedagogerna då andra pedagoger är med och tar del av offentliggörandet av en 
enskild pedagogs resultat och barnens utveckling. L4 menar att om man inte diskuterar kring resultat 
och mål för barnen blir heller inte resultaten viktiga. 

Samtliga respondenter diskuterar även faktorerna kring att konkretisera målen för verksamheten, både 
som arbetslag- och individnivå. Respondenterna tycker att det är viktigt att styrkorten och 
verksamhetsmålen finns i ryggen hos pedagogerna när de utför sitt arbete i verksamheten. Här menar 
samtliga respondenter dock att man som pedagogiska ledare måste vara tydlig med att man inte kan 
säga hur varje pedagog ska uppnå målen utan att ledaren måste vara tydlig med att tillvägagångssätt är 
individuellt. Respondenterna menar därmed att varje pedagog själv får bestämma hur de vill undervisa 
men att den pedagogiska ledaren och verksamheten har satt upp målen. 

Några enstaka respondenter menade att de inte går in och styr direkt i verksamheten och säger till 
pedagogerna hur de ska utföra sin undervisning, däremot kan de observera saker som händer i 
undervisningen för att sedan diskutera detta med pedagogerna. Respondent L1 säger att hen inte är en 
person som säger till pedagogerna rakt ut på vilket sätt de ska gå tillväga utan lyfter saker som hen sett 
för att skapa en diskussion. L1 menar att problemet då har tagits upp och därmed får hen som ledare 
följa upp det nästa gång. Respondent L4 beskriver att hen egentligen inte är involverad i allt som 
händer “på golvet”, i undervisningen och att hen inte går in och styr och säger vad pedagogerna ska 
göra. Däremot anser L4 att hen som chef kan komma med tips, inspiration och leta efter till exempel 
utbildningar som kan utveckla pedagogerna. 
 

Totalt fokus på uppdrag 
Samtliga respondenter beskriver att de som ledare hela tiden måste arbeta utifrån tankesättet att det 
som görs ska göras för att gynna barnen. De beskriver att det pedagogiska ledarskapet är grundat i att i 
slutändan göra så att vardagen blir lättare för barnen i första hand och pedagogerna i andra hand. L2 
beskriver hur hen i varje uppgift har barnen som fokus. L2 menar att varje mål som byggs upp ska 
vara mål som gynnar barnen: “Varje dag, i varje möte jag har med pedagoger och föräldrar är min 



17 
 

uppgift att föra vårt arbete mot målen och uppdraget framåt”. L2 menar även att det är ledarens uppgift 
att hela tiden uppmana pedagogerna om att ha uppdraget i fokus vid varje sak som planeras, varje sak 
som görs och till och med varje sak som köps in. L2 brukar ifrågasätta pedagogerna med frågor som 
“Hur ska just detta gynna barnen?”.  

 
L2: Det är att man möjliggör att varje barn får det som barnen ska ha i enlighet med läroplanen. Det 
handlar om det, att alla från olika nivåer möjliggör det på olika sätt. Allt vi gör i verksamheten ska 
gynna barnen. 

Respondent L3 beskriver att strukturen bygger på att varje barn ska få det som den har rätt till och att 
just detta fokus ska bygga upp organisationen och vara grund för hur verksamheten vill jobba. Därefter 
får pedagogerna själva berätta hur de tänker och därefter sker samtal med pedagoger om hur nästa 
termin eller år ska se ut. L3 menar att det handlar om ett helhetstänk att allt som görs i verksamheter är 
av en anledning som har effekt och sedan gör skillnad. L3 menar att målet måste vara att alla ska 
förstå uppdraget och utifrån det hitta olika system för att fokusera på det. 

6.1.2. Facilitering 

Pedagogiskt ledarskap är att skapa förutsättningar för pedagogerna 

I följande tema beskrivs hur ledare anser att pedagogiskt ledarskap är att skapa förutsättningar för 
pedagogerna. Detta beskrivs som en ledare som bygger processer vilka ämnar att underlätta 
pedagogernas arbete. Förutsättningarna avser att möjliggöra och skapa handlingsutrymme för 
pedagogerna för att de i sin tur ska tolka och förstå sitt uppdrag.  

Majoriteten av respondenterna anser att pedagogiskt ledarskap är att skapa förutsättningar för att alla 
pedagoger ska kunna utföra sitt uppdrag. Respondenterna beskriver att den pedagogiska ledarens roll 
är att så mycket som möjligt underlätta för pedagogerna och framförallt att göra det lättare för 
pedagogerna att fullfölja sitt uppdrag. Respondenterna beskrev genomgående att det pedagogiska 
ledarskapet i slutändan ska gynna barnen men att på vägen dit behöver ledarna skapa förutsättningar 
och möjligheter för pedagogerna att bedriva en meningsfull undervisning. 

Respondent L4 beskriver att det viktigaste inom pedagogiskt ledarskap är att skapa förutsättningar i 
flera olika former som gynnar pedagogerna, hen beskriver bland annat hur kringtjänster som avlastar 
pedagogerna så att de endast kan fokusera på undervisning underlättar utveckling av både pedagoger 
och verksamhet. L4 beskriver även att resurser är en viktig förutsättning för att pedagogerna ska kunna 
fortsätta att fokusera på sitt uppdrag, L4 menar att när hen som ledare ser att det behövs hjälp i form av 
olika saker är det ledarens jobb att se till att pedagogen blir understödd i sitt arbete.  
 

L4: Skapa förutsättningar, att de får vara lärare och fokusera på sitt huvuduppdrag: undervisningen. 

 
Respondent L4 beskriver vidare att det i en hierarkisk ordning är ledaren som är pedagogernas chef 
men att detta nödvändigtvis inte behöver betyda att man som ledare har en högre didaktisk förmåga än 
pedagogerna. L4 menar att menar att det pedagogiska ledarskapet ska baseras på en ömsesidig respekt 
för pedagogernas didaktiska förmåga genom att möjliggöra viss autonomi i deras undervisning. Hen 
berättar att utan den respekten sjunker trovärdigheten och ledaren riskerar att agera som en 
beslutsfattande ledare vilken drar åt det mer auktoritära hållet. 
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Respondent L3 anser att pedagogiskt ledarskap är att möjliggöra för pedagogernas utveckling och 
därmed möjliggöra för att barnen får allt de ålagda att få. Då menar L3 att det handlar om att som 
ledare bygga system och ha ett helhetstänk, detta för att underlätta för arbetet i verksamheten. L3 
berättar även hur viktigt det är att allting som görs måste ha en anledning som påverkar och leder till 
nästa steg, att möjliggöra detta tänk för varje pedagog är en process av medvetenhetsgörande och 
organisering där ledaren hela tiden påminner pedagogen om huvuduppdraget.  

L3: Pedagogiskt ledarskap för mig är vad jag ger för förutsättningar och möjliggör för att barnen ska 
få det barnen ska ha. Hur jag möjliggör för pedagogernas utveckling, att jag möjliggör och ser till 
barnen får det de ska. 

Samtliga respondenter menade att den pedagogiska ledningen innefattar att som ledare ha fokus 
på att tilldela pedagogerna både möjligheter och tid för att dessa i sin tur ska kunna utföra den 
undervisning som ger barnen utveckling. 

6.1.3. Återkoppling 

Pedagogiskt ledarskap är att utvärdera medarbetarna och hjälpa dem att komma vidare i sitt 
arbete i verksamheten 
I följande tema beskrivs ett pedagogiskt ledarskap utifrån att som ledare vara inlyssnande samt 
behövligheten av att ge pedagogerna återkoppling gynnar deras utveckling. Återkoppling och 
konstruktiv feedback kunde ske vid olika tillfällen där vikt lades vid ledarnas tillgänglighet. I detta 
tema presenteras två underteman: Pedagogens utveckling och Ledarens tillgänglighet.  

Pedagogens utveckling 

Samtliga respondenter tog upp begreppet återkoppling eller feedback under intervjuerna i förhållande 
till att få pedagogerna att lyckas med sitt uppdrag samt att öka pedagogernas utveckling. Majoriteten 
av respondenterna diskuterade formella sammanhang där det finns möjlighet för samtal mellan ledare 
och pedagog, där pedagogens utveckling diskuteras i förhållande till verksamhetens mer övergripande 
mål.  

L2 diskuterade vikten av att varje medarbetare vet vad som förväntas av dem och menar att ledarna 
måste vara tydliga med att visa pedagogerna var i sin utveckling de ligger. Utifrån mål och 
styrdokument kan ledarna senare diskutera med pedagogen om resultat har uppfyllts på både 
organisations- och individnivå. L2 berättar att det är i de formella samtalen som resultatdiskussionerna 
bör ske, L2 lägger stor vikt på dialogen mellan ledare och pedagog. Vidare understryker L2 att det 
måste finnas flera kommunikationsvägar mellan ledare och pedagog där mål för varje pedagog och 
även för hela verksamheten diskuteras.  

 

L2: I resultatsamtal kan man se var man ligger någonstans i sin kunskap och kompetens, då 
kan vi säga ‘det här ser vi men inte det här, om du gör det här så kanske du kan nå dit.’  

 
L4 beskriver att ledaren måste vara involverad i pedagogernas planeringar och analyser för att kunna 
veta hur arbetet i verksamheten ska fortlöpa. L4 tror att det är viktigt att pedagogerna själva får se vad 
som ska göras först, för att sedan ha en öppen diskussion med ledaren om behoven i undervisningen.  

Majoriteten av respondenterna menar att utvärdering av pedagogerna tillsammans med pedagogerna är 
en grund för att den pedagogiska verksamheten ska nå sina mål. Då ledarna utvärderar pedagogerna 
och hjälper dem att nå dit de vill gör det i sin tur så att verksamheten når målen. L1 diskuterar att 
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ledaren måste vara inlyssnande och se varje individ. L1 poängterar även hur viktigt det är att ledaren 
kan pusha varje pedagog oavsett vilken nivå denne ligger på pedagogiskt.  

 
Ledarens tillgänglighet 

För att återkoppling ska vara möjlig menar majoriteten av respondenterna att tillgänglighet är en 
premiss som krävs. Att vara en tillgänglig ledare ger i sin tur möjlighet för ledarna att direkt kunna ge 
återkoppling och feedback om en tillfällig situation har uppstått. Samtliga respondenter menar att en 
otillgänglig ledare inte utvecklar en verksamhet utan snarare hämmar den. Respondenterna menar att 
då en ledare finns tillgänglig öppnar det möjlighet till kommunikation på flera plan, här diskuteras 
kommunikation i form av både direkt återkoppling på pedagogers undervisning och samt ledarens 
upplysning till pedagogen.  

L1 diskuterar att ledaren måste vara tydlig med att de finns tillgängliga för pedagogerna, för att skapa 
en trygghet men även för att kunna finnas till hands för problem som uppstår i verksamheten. Hen 
berättar att det kan gå till genom telefonkontakt, via mail eller sms. L1 beskriver att ett pedagogiskt 
ledarskap är att ge pedagogerna information att ledaren finns för att hjälpa pedagogen “Och svarar vi 
inte i telefon så säger vi att de ska skicka ett sms så ringer vi så fort vi kan”. 

I intervjuerna framkom det att ledarna ansåg att ledarens tillgänglighet skulle vara väl förankrad i 
verksamheten, L2 menar att den öppna kommunikationen grundas i att ledare måste kunna ta upp 
saker som hörs eller syns i verksamheten omedelbart. L2 menar att pedagogerna måste få feedback 
direkt i sitt arbete både för att komma vidare i arbetet men även för ett pedagogen ska kunna ta del 
positiv och negativ feedback vilken kan utveckla pedagogen individuellt. L2 anser att tillgängligheten 
är viktig då ett pedagogiskt ledarskap ska bedrivas: “det är verkligen min roll som pedagogisk ledare 
att leda personerna dit. Att hjälpa dem och stötta dem och att ständigt finnas till hands.” 

L3 menar att man som ledare måste vara åtkomlig både på telefon och mail och därefter kunna 
återkoppla inom en dag men helst inom en timme. Detta för att finnas till hands för peadgogerna. L4 
har ett liknande resonemang, att tillgängligheten i sin tur ger en trygghet till pedagogerna: 
“Tillgänglighet, att jag finns tillgänglig på mailen brukar jag säga. Jämnt. Det tror jag skapar en 
trygghet att de vet att jag finns där.”.   

6.1.4. Relationsbalans 

Pedagogiskt ledarskap är hitta en balans mellan att både vara en personlig och professionell 
ledare 

En del av respondenterna diskuterade relationens betydelse för att kunna leda en skolverksamhet 
framåt. En respondent diskuterade sättet att se på styrningen utifrån att ledaren måste kunna känna till 
individen framför sig för att sedan ha möjlighet till att vägleda personen på rätt sätt, mot de 
gemensamma målen. Respondenterna beskriver att det pedagogiska ledarskapet kan betyda att vara 
både personlig och professionell i sin roll då strävan efter en balans mellan person och profession 
diskuterades som en nyckelfaktor för att kunna leda en skolverksamhet.  

Majoriteten av respondenterna menade att man som pedagogisk ledare inte kan bortse från de sociala 
mellanmänskliga aspekterna som uppstår när människor arbetar nära varandra. Intervjuerna ledde i 
stor utsträckning till följdfrågor kring hur skolledarna påverkar, förstår och ser på pedagogernas 
styrkor och utvecklingsmöjligheter i det dagliga arbetet. Några respondenter beskrev 
påverkansprocessen som beroende av relationella komponenter. Respondent L4 beskriver hur man 
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som ledare kan lyckas leda pedagogerna målstyrt genom att anpassa ledningen utifrån vilken pedagog 
man har framför sig. Via att man som ledare skapar en god relation till pedagogen kan detta underlätta 
målet att kunna påverka denne framgångsrikt mot önskat mål med huvuduppdraget i grunden. Genom 
att ha tillit till varandra i relationen mellan ledare och pedagog kan pedagogernas känsla av att bli 
kontrollerade minskas menar respondent L4. Hen anser att det är omöjligt att ha kontroll över hur 
samtliga pedagoger bedriver sitt arbete i undervisningen med barnen, i relationen mellan pedagog och 
ledare ska tilliten finnas outtalad. 

 
L4: Det måste vara en ömsesidig tillit, det är mycket viktigt. Det är det inte alltid, för det kan kännas 
kontrollerande. Då säger jag: du måste lita på att när jag lägger upp schemat att jag har en pedagogisk 
plan bakom den.  

 
Den relationella interaktionerna mellan chef och medarbetare utfördes i både informella och formella 
sammanhang i det dagliga arbetet. För att få medarbetarna att förstå sitt ålagda uppdrag och nå skolans 
uppsatta mål menar respondent L3 att man behöver hitta en balans mellan att vara personlig och 
professionell. I takt med nyligen genomförda organisationsförändringar på skolorna vi studerat så har 
kulturen i pedagogiska verksamheterna förskjutits mot ett mer professionellt ledarskap med ledare i 
framkant i kommunerna med tydligt inflytande sedan organisationsförändringen. Vidare berättar L3 
hur en förskjutning har skett från ett relationellt ledarskap mot ett professionellt ledarskap. Trots 
bekräftelse från myndigheter och huvudman att det professionella ledarskapet ses som framgångsrikt 
på verksamheten menar L3 att man inte kan undvika de sociala mellanmänskliga aspekterna. Hen 
berättar att i och med att det skett en kulturförändring inom verksamheten lägger hen fokus på 
verksamhetens utveckling.  
 

L3: ...att vara personlig och veta vem man är som person är även viktigt. Jag kan absolut dela med 
mig av saker när jag sitter i personalrummet om vem jag är. Flera verksamheter är väldigt vana med 
ett relationellt ledarskap. När vi fått besök av kommunen så säger de ’vi ser att ni har gått från ett 
relationellt ledarskap mot ett professionellt ledarskap’. 

 
Majoriteten av ledarna beskriver att det vänskapliga i den professionella relationen mellan ledare och 
pedagog även kan bli för personlig, någonting som kan vara förödande för verksamheten. Här 
diskuteras erfarenheter av tidigare ledarskap där ledare varit för personliga med personalen. Detta har 
gjort att pedagogernas professionella arbetssätt i verksamheten har försämrats. Respondent L2 
beskriver hur det är en process att få pedagogerna att arbeta åt samma håll pedagogiskt, med fokus på 
uppdraget. L2 menar att det kan vara svårt att få pedagogerna att förstå sitt uppdrag och istället för ett 
relationellt ledarskap använder sig hen av ett mer uppdragsfokuserat ledarskap. L2 menar att hen vill 
komma ifrån det informella “gullandet” med pedagogerna. L2 beskriver att detta typ av ledarskap inte 
gynnar verksamheten utan tycker att det är viktigt att lyfta pedagogen i sitt uppdrag. �

�

L2: Det är inte så lätt, alla pedagoger är inte medvetna om uppdraget men man vill ifrån det här ‘lilla 
gumman’ och klappa på axeln. 
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6.2 Definition av pedagogiskt ledarskap från 
ledarperspektivet 
 
Nedan presenteras en övergripande version av pedagogiskt ledarskap utifrån studiens resultat för 
ledare. Resultatet förtydligas även i Figur 1. 
 

Pedagogiskt ledarskap är att strukturera upp verksamheten och tydligt visa vad som ska göras utifrån 
styrdokumenten via ett totalt fokus på grunduppdraget att varje barn ska få vad varje barn behöver. 
Pedagogiskt ledarskap är att skapa förutsättningar för pedagogerna så att de kan utföra sitt uppdrag 
via undervisning i verksamheten och ta vare till varje pedagogs kompetens för att utveckla både 
pedagoger och verksamheten framåt. Pedagogiskt ledarskap är att hela tiden utvärdera pedagogerna 
och hjälpa dem att komma vidare i sitt arbete, detta via att vara tillgänglig för saker som händer 
dagligen men även genom att ge konstruktiv kritik och hjälpa pedagogerna framåt i sitt arbete som 
pedagog. Pedagogiskt ledarskap är även att hålla en tydlig balans mellan sin person och sin 
profession och vara medveten om att hur detta hanteras påverkar pedagogerna och verksamhetens 
utveckling. 

 
6.2.1 Sammanfattning av definitionen av pedagogiskt ledarskap från 
ledarperspektivet 

Pedagogiskt ledarskap är att vägleda pedagogerna i sitt arbete och strukturera upp verksamheten 
utifrån styrdokumenten med konkreta mål. Pedagogiskt ledarskap är att ha en kontinuerlig 
återkoppling till varje pedagog och skapa förutsättningar för att pedagogerna ska kunna fokusera på 
sitt huvuduppdrag. 
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Figur 1. Illustrering av ledares syn på pedagogiskt ledarskapet genom temana: Facilitering, 
Struktur med undertema, Relationsbalans samt Återkoppling med undertema. Figuren syftar till 
att tydliggöra ledares definition av hur begreppet pedagogiskt ledarskap uppfattades i det dagliga 
arbetet. 

6.3 Resultat pedagoger 
Nedan presenteras de tematiseringar som gjorts utifrån datamaterialet gällande pedagogerna. 
Tematiseringarna är de övergripande tendenserna som syntes i pedagogernas uppfattningar och 
beskriver pedagogernas syn på pedagogiskt ledarskap. De framarbetade temana för pedagogerna är 
Struktur, Facilitering, Återkoppling och Vägledning. 

6.3.1. Struktur 

Pedagogiskt ledarskap är att organisera verksamheten utifrån styrdokumenten 

I detta tema framkommer det hur pedagogerna uppfattar pedagogiskt ledarskap som att ledaren ska ha 
en tydlig struktur för hur målen konkretiseras utifrån verksamhetsplan och styrdokument. Detta i 
förhållande till att varje barn får det varje barn behöver. Vidare beskriver pedagogerna att ledarens roll 
är att sammankoppla målen till styrdokument och verksamhetsplan för att visa hur varje situation i 
verksamheten kan förstås i förhållande till målen.  
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Många respondenter menar att struktur är viktigt för att ett pedagogiskt ledarskap ska vara 
genomförbart, här syftar dessa respondenter på en struktur för pedagogerna i den dagliga 
verksamheten. En del menar att det ibland har varit svårt att veta exakt vad som ska göras utifrån 
verksamhetsmål och styrdokument och söker därmed en tydlig struktur med mål och avstämning för 
att deras arbete ska bli så konkret som möjligt. Majoriteten av respondenterna menar att den 
pedagogiska ledaren har ansvar att förmedla till pedagogerna vad de har för krav på dem, för att 
pedagogerna i sin tur ska följa dessa krav och hjälpa barnen så att de kan utvecklas. Många 
respondenter beskriver att det är viktigt att ledaren hela tiden är tydliga med att beskriva varför saker 
sker på ett visst sätt och i och med detta direkt koppla arbetsuppgifter till kraven. 

Respondent P11 beskriver tydligt att deras ledare hela tiden utgår från uppdraget, att se till så att varje 
barn får det varje barn behöver. P11 berättar att ledaren hela tiden kopplar uppdraget till styrdokument 
och verksamhetsplan för att visa hur varje situation i verksamheten kan förstås i samband med målen. 
Respondenten beskriver att strukturen är viktig för att pedagogerna ska kunna utvecklas individuellt 
men även för att hela verksamheten ska gynnas: “Strukturen gör så att jag hela tiden kan utvecklas och 
komma vidare. Vilket också bidrar till att verksamheten utvecklas. “ 

Respondent P1 beskriver hur det är viktigt att man som pedagog vet vad ledaren förväntar av 
pedagogen. Hen beskriver att tydlighet i vad som krävs av pedagogerna gynnar verksamheten, hen 
lägger även vikt på att uppdraget blir tydligare ju fler sätt man får ta del av målen och strukturen. 

Flera respondenter tycker att pedagogiskt ledarskap innebär tydlighet från ledaren. Många beskriver 
hur de tidigare haft ledare som diskuterat för stora och breda mål utifrån exempelvis läroplan och 
huvudman. Respondenterna beskrivet att för stora mål har varit svåra för pedagogerna att förstå och 
jobba emot i det dagliga arbetet. Många respondenter anser att målen för verksamheten ska vara 
gemensamma så att alla på skolverksamheten strävar mot samma mål men att det är ledaren som ska 
konkretisera dem för tydligare förståelse för pedagogerna. 

Många respondenter menar att strukturen förenklar arbetet i vardagen och att fler mål men mindre 
övergripande gör att pedagogerna utvecklas på individnivå samt att hela verksamheten påverkas 
positivt i rätt riktning. Dessa respondenter menar även att det är den pedagogiska ledarens roll att se 
över de stora övergripande målen och därefter bryta ner dem till mindre. Utöver verksamhetsmålen är 
det även andra mer logistiska strukturer som respondenterna söker, att verksamheten flyter på så att 
pedagogerna kan fokusera på sitt uppdrag. 
 
Respondent P13 beskriver att hen har en tillit till sin ledare att målen på förskolan arbetas emot. P13 
berättar att det är lättare när de stora och abstrakta målen har förenklats. P15 menar att mål som är mer 
konkreta är lättare att sträva emot och även lättare att bocka av vilket skapar en vilja av att uppnå dem. 
P13 anser att för stora mål gör att man som pedagog bryr sig mindre eftersom dessa kan ses som 
ouppnåeliga. 

6.3.2. Facilitering 

Pedagogiskt ledarskap är att skapa förutsättningar för pedagogerna 

I följande tema presenteras en aspekt ur pedagogiska ledarskapet enligt pedagogerna där ledningen ska 
skapa förutsättningar som underlättar det dagliga arbetet och gynnar individuell och organisatorisk 
utveckling. Pedagogerna menade att pedagogiskt ledarskap är ledaren ska ge pedagogen möjlighet till 
att praktisera nya idéer. 
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Många respondenter menade att det pedagogiska ledarskapet bör innebära att skapa förutsättningar för 
pedagogerna. Nästan samtliga respondenter diskuterade utifrån vad den pedagogiska ledaren kan 
hjälpa deras arbete med och detta ser vi som en diskussion kring att underlätta och förutsätta den 
dagliga verksamheten. En del respondenter diskuterade kring att ha en ledare som vill utveckla 
verksamheten betyder att denne ledare kommer att skapa förutsättningar för att utvecklingen ska ha 
möjlighet att ske. 

Respondent P10 diskuterar även hur hens ledare både ger möjligheter i vardagen och utmanar 
pedagogerna, vilket P10 anser gör att hen som pedagog utvecklas. Respondenten beskriver också att 
förtroende från ledaren skapar förutsättningar för pedagogen att våga göra utvecklande saker i 
verksamheten. Hen diskuterar att det är viktigt att ledaren lyssnar på pedagogerna med respekt och 
låter pedagogerna utnyttja till exempel fortbildning för att utvecklas. Detta ser respondenten som en 
möjlighet till utveckling inom specifika områden, vilket i sin tur gynnar verksamheten i stort. 

 
P10: Jag ges hela tiden möjligheter att få påverka min vardag med material, utbildning, fortbildning 
och studiedagar. Jag blir pushad till det, får både ris och ros som man ska ha. Man ska ha kritik för att 
växa om det framförs på rätt sätt, annars går man runt och tror att man är världsmästare. 

 
Att skapa förutsättningar kan även enligt en del respondenter vara att ledaren uppmärksammar 
pedagogerna och låter dem utvecklas genom att prova på olika saker. Att pedagogernas idéer tas 
tillvara på är någonting annat som efterfrågas av flera respondenter för ett pedagogiskt ledarskap. 
Respondenterna berättar genomgående att det ska finnas en vilja att skolverksamheten strävar efter 
förbättring men att det krävs att ledningen skapar förutsättningar och ger möjlighet för varje pedagog 
att utvecklas. P11: ”De ger mig förutsättningar att kanske gå på helpdesk, andra föreläsningar, ny 
forskning och så vidare. Vi har ett nära samarbete på det sättet.“. Respondent P11 berättar att 
verksamheten hela tiden arbetar mot utveckling, hen beskriver att ledaren ger möjligheter för både 
arbetslag och enskild pedagog att utvecklas i linje med verksamhetens mål. 

En förutsättning många respondenter beskrev i intervjuerna var huruvida pedagogen fick utrymme att 
praktisera en ny idé eller ej. Respondent P9 menade att detta kunde ses som en möjlighet till en bättre 
undervisning då prövning av nya arbetssätt i klassrummet med godkännande av ledaren gav en 
förbättrad förutsättning att utveckla klassrumsundervisningen. Respondent P9 söker en känsla av att 
ledaren “tror på hen” som pedagog och att ledaren även ger utrymme för pedagogen att prova nya 
vägar i undervisningen. 

 
P9: Jag tänkte då att jag säger vad jag vill göra till min ledare och hen säger ‘kör’ och direkt 
uppmärksammar hen det. Man utvecklas för att man får möjlighet att prova och därför lär jag mig. 

6.3.3. Återkoppling 

Pedagogiskt ledarskap är att ge medarbetare feedback och konstruktiv kritik 

I temat nedan beskrivs hur pedagogerna ansåg att ett pedagogiskt ledarskap var att ledaren gav 
pedagogerna återkoppling på sitt arbete genom feedback. Återkopplingen sågs som en indikator 
huruvida pedagogen var rätt ute i sitt tillvägagångssätt kopplat till individuella styrkor och 
utvecklingsmöjligheter. En daglig feedback enligt pedagogerna kunde bekräfta att ledaren tillägnar sig 
en överblick av det dagliga arbetet med barnen. 
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I studien framkom att återkoppling och feedback ansågs vara en del av det pedagogiska ledarskapet 
utifrån pedagogernas synvinkel. Flera av respondenterna uttryckte att återkoppling låg i linje med vad 
man förväntade sig av sin ledare. Intervjuerna visade även att deltagarna såg erhållen individuell 
återkoppling som ett vägvisande verktyg vilket kunde antingen bekräfta eller tillbakavisa pedagogens 
arbete. Respondent P12 menar att daglig feedback är ett tecken på att ledaren har en överblick av vad 
som händer “på golvet” i verksamheten. Detta beskriver respondenten som ett villkor för utveckling då 
hen får återkoppling av både individuella styrkor och utvecklingsmöjligheter. P12 beskriver att 
feedbacken fungerar som ett bra underlag vid lönesamtal då ledarens inblick i det dagliga arbetet gör 
bedömningen av respondenten blir mer legitim och verklighetsenligt med hur denne utför sitt 
pedagogiska arbete. P12 berättar att feedback kan ske på daglig basis muntligt eller via mail. 
Återkopplingen ger respondenten en känsla av att ledaren har ett bra underlag vid lönesamtal eller 
annan bedömning.  
 

P12: Det kan vara dagligt, det kan vara direkt att de säger muntligt, men också via mail. Jag skriver 
också veckobloggar som det kallas. Feedbacken är otroligt givande. Både att hen läser och att hen då 
får en direkt ingång i hur vi jobbar. Då blir det väldigt lätt att sitta och ha ett lönesamtal. Finns ett bra 
underlag för bedömning om mig. 

 
Datamaterialet visar att erhållen återkoppling både muntligt och skriftligt påverkade medarbetarnas 
fokus på uppdraget. Återkoppling anknöts till medarbetares utförande och kunde ske både i formella 
och informella sammanhang. Respondent P11 beskriver hur mottagandet av konstruktiv återkoppling 
från ledare kunde synliggöra att man var på rätt spår i sitt dagliga arbete. Hen säger i intervjun: “det 
ger ett lugn och en arbetsro att veta att de finns bakom en hela tiden”. Respondent P11 menar att 
återkopplingen bekräftade om man utförde sitt arbete efter verksamhetsplanen som ingår i den 
pedagogiska verksamhetens styrdokument. 

 
P11: Det kan ju synas, jag kan få ett sms eller mail där man sett eller hört eller återkopplar till något 
jag gjort eller skrivit, även under medarbetar- och uppföljningssamtal. De är generösa med att ta sig 
tiden och att uppmärksamma. Återkopplingen kan ge bekräftelse på att jag har rätt fokus, det hjälper 
ju mig att få bekräftelse på att jag har fokus på det jag ska. 

 
Resultatet visar att ledningens återkoppling hade ett flertal funktioner. Återkopplingen bekräftade 
huruvida medarbetare utförde sitt arbete i linje med verksamhetens uppdrag och sågs som ett 
vägvisande och bekräftande verktyg. Individuell återkoppling beskrevs som konstruktiv då ledarna 
redogjorde för pedagogernas styrkor och utvecklingsmöjligheter. I intervjuerna framkom det hur 
återkopplingen kunde ge ledarna en god inblick i hur pedagogen tolkar och utför sitt arbete vilket i sin 
tur utgjorde ett befogat underlag för till exempel lönesamtalen. Återkopplingen beskrevs av de flesta 
pedagoger som meningsfull genom uttryck som: generös, givande, koll, uppmärksamt, bekräftelse och 
strukturerad.  

6.3.4. Vägledning 

Pedagogiskt ledarskap är att handleda pedagogerna i undervisning utan att styra hur det ska 
göras 

I följande tema beskrivs hur pedagogerna sökte ett pedagogiskt ledarskap genom vägledning och 
stöttning från ledarna för att kunna bedriva en meningsfull undervisning med brett handlingsutrymme. 
Genom tydliga mål och krav med grund i styrdokument och verksamhetsmål från ledningen 
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förväntade sig pedagogerna att få hjälp vid behov av sina ledare. I detta tema presenteras tre 
underteman: Att stödja utan att styra, En gemensam tillit samt Krav utifrån styrdokument.  

Att stödja utan att styra 

Majoriteten av respondenterna beskrev pedagogiskt ledarskap som att leda den pedagogiska 
verksamheten framåt vilket de flesta menade var att ge vägledning i flera former. Majoriteten 
respondenter hävdade att ett pedagogiskt ledarskap inte är endimensionellt utan finns i flera led, där 
huvudansvaret ligger hos ledaren men att ledarens uppgift är att styra verksamheten via vägledning 
och delegering så att pedagogerna kan utöva ett pedagogiskt ledarskap i klassrummet. P3 menar att 
pedagogiskt ledarskap är ett brett begrepp vilket går att tolka på flera olika sätt men att hens 
uppfattning är att det i två led ska gå från ledarna till medarbetarna och från medarbetarna till barnen. 

 
P3: Jag har ju pedagogiskt ledarskap från mina chefer till exempel, att de ser till så att arbetet funkar. 
Att man har gemensamma mål som man strävar efter i arbetet. Men sen också att man själv är en 
pedagogisk ledare i verksamheten för barnen. 

 
Många respondenter tänkte intuitivt på sig själva som pedagogiska ledare då intervjuerna genomfördes 
men genom vidare diskussion resonerade samtliga respondenter kring att deras ledare är den faktiska 
pedagogiska ledaren som styr pedagogerna. Med utgångspunkt i detta samtal om att deras ledare var 
den pedagogiska ledaren hävdade majoriteten av respondenterna att pedagogiskt ledarskap innebär att 
den pedagogiska ledaren orienterar pedagogerna i arbetet med flera olika hjälpmedel för att underlätta 
för pedagogerna. Detta leder i sin tur till en arbetsplats med öppenhet där man kan få hjälp och 
rådgivning när man kört fast. Många respondenter berättade att de kände att de kunde få stöttning av 
ledaren vid behov av händelser i undervisningen. P7 beskriver att stöttning är en stor del av det 
pedagogiska ledarskapet från ledaren då detta kan hjälpa pedagogen att inte känna sig så ensamma i 
sina yrkespositioner. Hen beskriver att det är viktigt att känna att ledaren finns med i ryggen om 
någonting skulle hända under undervisningstillfällena eller andra tillfällen i verksamheten. P7 berättar 
även att stöttningen kan finnas i form av att ledaren visar att den tror på pedagogen i vissa situationer. 

 
P7: Stöttning om det händer någonting i klassrummet, att kunna gå till chefen för att få uppbackning. 
Likaså att om det händer något i klassrummet som man behöver ta upp. Få vägledning och stöttning – 
man vill ha en ledning som visar vägen och stöttar, inte bara går därifrån. 

 
Respondent P5 menar att hen förväntar sig att hjälp med någonting skulle behövas så ska hen få det 
från ledaren. P5 beskriver då att denna typ av stöttning kan vara både hänvisning till hur pedagogen 
kan jobba men även att ledaren ska tillföra nytt stoff till pedagogen och om ledaren inte kan tillföra 
detta själv så ska ledaren hänvisa till ett annat forum där kunskap om detta kan inhämtas. 
 

En gemensam tillit 
Många respondenter beskriver att det är viktigt att de känner att de har ledaren med sig i det dagliga 
arbetet i verksamheten. Med detta menar respondenterna att de vill veta att ledaren står bakom det som 
görs i undervisningen. Eftersom ledaren ses som den pedagogiska ledaren vilken har det yttersta 
ansvaret känner respondenterna att de vill veta att ledaren litar på dem och vad som händer i 
undervisningen. Respondenterna menar även att ledningen därefter ska finnas till hands för hjälp och 
vägledning genom det pedagogiska arbetet. Att ställa tydliga krav utifrån rimliga mål kan även skapa 
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en dubbelsidig tillit mellan pedagoger och ledare, någonting som många av pedagogerna hävdade var 
en förutsättning för pedagogiskt ledarskap. 
 
En del respondenter är tydliga med att de inte tycker att det är pedagogiskt ledarskap att ledaren går in 
och kontrollerar vad som händer i undervisningen utan menar att tilliten är en viktig del av det 
pedagogiska arbetet. M3 tycker inte att ledaren ska bestämma exakt hur undervisningen ska 
genomföras och anser därmed att ledaren inte ska gå in på en avdelning för att säga hur pedagogiken 
ska se ut. M3 menar istället att ledarens pedagogiska ledarskap går ut på att förbättra undervisningen 
genom att skapa en öppen diskussion med pedagogerna och även hjälpa pedagogerna med att 
reflektera över vad de gör och varför de gör just detta.  
Många respondenter menar även att ett pedagogiskt ledarskap är att som ledare vara med i 
diskussioner som kan föra verksamheten framåt samt finnas till hands när problem uppstår och utifrån 
diskussion hitta nya tillvägagångssätt för att lösa problemen. P1 beskriver att ledaren ska finnas för 
stöttning när saker i verksamheten blir svåra men även som ett “bollplank” som kan komma med tips 
och idéer samt underlätta pedagogens verksamhet med att ta bort arbetsuppgifter och därmed hjälpa 
pedagogen att lägga fokus på specifika saker. 
 
Krav utifrån styrdokument 

Vidare diskuterar många respondenter kring hur grunden till att vara en pedagogisk ledare är att jobba 
utifrån mål som gynnar verksamheten och framförallt barnen. Särskilt diskuteras verksamhetsmål och 
styrdokument, i både förskolan och skolans fall är detta Skolverkets läroplan. Här menar de flesta 
respondenter att det är viktigt att den pedagogiska ledaren visar tydligt vilka mål som ska följas och 
vad som krävs av pedagogerna, men att de ska finnas till för vägledning och stöttning. Många 
respondenter menar att vägledning bygger just på ett tydligt krav från ledare med grund i 
styrdokument och verksamhetsmål. Respondent P1 diskuterar att : “Det är oftast läroplanen i grunden, 
sen har vi våra egna styrdokument. Det känns förankrat och inte bara taget ur luften.”. P4 beskriver att 
ledaren har ett tydligt mål och utstakade förväntningar men redan från början berättar vilka personer 
pedagogerna kan vända sig till för att få mer stöd i ämnet. P4 menar att ledaren utövar ett pedagogiskt 
ledarskap då hen delegerar saker som ska göras men samtidigt ser till att det finns olika typer av 
hjälpmedel för pedagogerna att utföra uppgifterna. 

 

P4: Kraven är tydliga men hjälpen finns. Då är det ett pedagogiskt ledarskap, man är professionell i 
den man gör men man är där och ser till att hjälpa så att det görs.�
 

En del respondenter ansåg inte att styrdokumenten är viktiga för ledarskapet utan menar mer att det är 
pedagogens roll att hela tiden se till så att läroplanen följs men att hjälp och stöd finns hos ledaren för 
att föra pedagogerna framåt i arbetet med barnen.  

�

6.4 Definition av pedagogiskt ledarskap från 
pedagogperspektivet 
Nedan presenteras en sammanställning av pedagogernas uppfattning av pedagogiskt ledarskap utifrån 
studiens resultat. Sammanfattningen förtydligas även genom figur 2.  
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Pedagogiskt ledarskap är att handleda pedagogerna i undervisningen av barnen men inte via direkt 
styrning av vad som görs utan via vägledning utifrån verksamhetsmål och styrdokument där den 
gemensamma tilliten mellan pedagog och ledare är en utgångspunkt i hur undervisningen sker. 
Ledarna ska skapa förutsättningar för pedagogerna i det dagliga arbetet och underlätta för att 
pedagogerna kan utföra sitt uppdrag, detta i form av att uppmärksamma pedagogernas nytänkande 
och låta pedagogerna använda nya tillvägagångssätt för att utvecklas i sitt yrke. Pedagogiskt 
ledarskap innebär att organisera verksamheten utifrån styrdokument och verksamhetsmål och 
konkretisera vad som behöver göras för att verksamheten både ska fungera och utvecklas. 
Pedagogiskt ledarskap är även att ge medarbetarna kontinuerlig feedback och konstruktiv kritik för 
att gynna pedagogernas individuella utveckling och i slutändan även skolverksamhetens utveckling.  

6.4.1 Sammanfattning av definitionen av pedagogiskt ledarskap från 
pedagogperspektivet 

Pedagogiskt ledarskap är att få kontinuerlig vägledning och återkoppling av sin ledare i det dagliga 
arbetet med hjälp av styrdokument och verksamhetsmål. Pedagogiskt ledarskap är att ha en struktur 
med tydliga mål där stöttning sker utan att direkt styra pedagogen genom en gemensam tillit.  

 

 

Figur 2. Illustrering av pedagogernas syn på pedagogiskt ledarskapet genom temana: 
Facilitering, Struktur, Återkoppling samt Vägledning med undertema. Figuren syftar till att 
tydliggöra pedagogers definition av hur begreppet pedagogiskt ledarskap uppfattades i det dagliga 
arbetet. 
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7. Analys 
I följande del redovisas studiens analys av resultatet utifrån både ledare och pedagog. Avslutningsvis 
sker en jämförelse mellan pedagogerna och ledarna. Studiens teoretiska ramverk har legat till grund 
för analysen vilken syftat till att bearbeta hur pedagogiskt ledarskap kan uppfattas utifrån centrala 
begrepp och teorier kring lärorienterat ledarskap och en lärande organisation.  

7.1 Analys ledare 
Ledarnas definition av pedagogiskt ledarskap beskrivs i resultatet via fyra teman: Struktur, 
Facilitering, Återkoppling och Relationsbalans. Ledarnas syn på pedagogiskt ledarskap tolkas som 
mångsidig, här blandas både indirekt och direkt lärorienterat ledarskap där huvudfokuset hela tiden 
koncentreras till att medarbetarna inom skolverksamheten ska göra allt för att varje barn ska få det 
som den behöver. Huvuduppdraget samt hur man i varje situation ställer sig gentemot detta synsätt kan 
ses som en röd tråd genom denna definition av pedagogiskt ledarskap. Här beskrivs ett ledarskap 
färgat av både direkt styrning och inlyssnande, där pedagogerna ska ha möjlighet till autonomi under 
förutsättningarna att uppdraget alltid stärks och utförs. I temat Struktur framkom vikten av att ledaren 
måste skapa strukturer och processer vilka ständigt ska falla tillbaka på styrdokument. Detta ska ske 
genom att ledaren oupphörligt utgår från huvuduppdraget som helhetstänk. Ledares handlande ska 
alltid ha en tydlig förmedlad koppling till den pedagogiska verksamhetens gemensamma mål. Genom 
att ledaren arbetar med huvuduppdraget som fokus sker ett målinriktat arbete. Temat Struktur kan 
kopplas till Döös & Wilhelmsons (2015) syn på en indirekt pedagogisk insats där sociala och 
organisatoriska strukturer frigörs. Frigörandet av sociala och organisatoriska strukturer kan ses som då 
den pedagogiska ledaren tillåter och skapar utrymme för åtgärder som berör lärande, det vill säga 
skapar en struktur som gör att organisationen hela tiden kan sträva mot samma mål och därmed 
utvecklas (ibid.). Studien visade att pedagogiska ledare som inför strukturer kring den pedagogiska 
verksamheten ses som ledare som utför ett pedagogiskt ledarskap. Detta kan återigen liknas vid Döös 
& Wilhelmsons (2015) teori om lärorienterat ledarskap där indirekta pedagogiska insatser innebär att 
utrymme frigörs i form av bred autonomi för pedagogerna och där förtroende till pedagogerna gavs för 
att testa nya idéer och nya sätt att tänka. Genomgående i resultatet för ledare framkommer vikten av att 
förmedla ett helhetstänk kring att allt som utförs i verksamheten även har en fast effekt vilken i 
slutändan gör skillnad för barnen. Ledarna berättade att målet måste vara att samtliga medarbetare ska 
förstå uppdraget och utifrån det hitta olika system för att fokusera på det. En indirekt pedagogisk 
insats innebär att en ledare ställer krav för att använda ett tillvägagångssätt där strukturer förändras 
inom organisationen, detta för att hela tiden arbeta målstyrt (Döös & Wilhelmson, 2015). I studien är 
en del av skolledarnas pedagogiska ledarskap att söka efter rätta strukturer som är anpassade för 
huvuduppdraget. Detta skulle i sin tur göra att pedagogernas fokus hela tiden låg vid att följa 
huvuduppdraget. De strukturer som studien visar kan kopplas till ett lärorienterat ledarskap med 
indirekta pedagogiska insatser där strukturernas arbetssätt ska passa målen, strukturerna i sig ses som 
ett sätt att påverka både tankesätt och tillvägagångssätt i verksamheterna (ibid.). 

Samtliga ledare beskrev pedagogiskt ledarskap utifrån visionen att allt som görs i slutändan ska gynna 
barnen. De indirekta pedagogiska insatserna genom temat Facilitering kan ses som del av ett 
lärorienterat ledarskap då förutsättningarna skapar strukturer och processer som ökar pedagogernas 
autonomi (Döös & Wilhelmson, 2015). I tema Facilitering strävade ledarna efter att underlätta för 
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pedagogerna i det dagliga arbetet med syfte att fokusera på huvuduppdraget, samtidigt frigjordes 
utrymme att praktisera nya idéer och tankar genom bred autonomi.  

Genom att applicera de indirekta insatserna som ledaren utför i ett längre tidsperspektiv kan ett 
lärorienterat ledarskap i förlängningen möjliggöra att en organisation ses som en lärande organisation. 
En lärande organisation innebär att en ledning skapar goda förutsättningar för pedagogernas lärande 
som dessutom tas tillvara på (Granberg & Ohlsson, 2014). Via de indirekta pedagogiska insatserna 
som frigjort sociala och organisatoriska strukturer med ett tydligt målstyrt tillvägagångssätt där 
organisationens vision och huvudmål är i fokus kan en övergång mot en lärande organisation ske. 
Pedagogiskt ledarskap enligt ledarna innefattade att ledarna skapar utrymme för pedagogernas 
handlingsfrihet (autonomi), möjlighet att testa nya idéer och tankar i praktiken vilket innebär att 
individuella kompetenserna togs tillvara på som gynnar organisationen som helhet. Utveckling mot en 
lärande organisation är av betydande karaktär då kompetenser och kunskaper på individnivå 
synliggörs och utnyttjas (Granberg & Ohlsson, 2014; Granberg & Ohlsson, 2005).  

Enligt resonemangen inom temat Struktur var uppbyggnad av mål utifrån huvuduppdraget och 
styrdokument en dimension av pedagogiskt ledarskap. Uppfattningen är således att ett lärorienterat 
ledarskap med indirekta pedagogiska insatser var en förutsättning för att de pedagogiska 
verksamheterna som låg till grund för studien kan definieras som lärande organisationer. I temat 
Struktur fanns två underkategorier vilka innefattar pedagogens totala fokus på uppdraget och det 
framkom att ledaren måste skapa strukturer och processer som ständigt faller tillbaka på styrdokument 
genom att utgå från huvuduppdraget. Temat Struktur  har en inverkan på hur tema Facilitering gav 
uttryck i verksamheterna studien visade att ledarens utformning av strukturer och processer skapade 
förutsättningar för pedagogernas breda autonomi genom ett lärorienterat ledarskap där ledaren ställer 
krav med “följa-upp-mål” (Döös & Wilhelmson, 2015). Genom att underlätta pedagogernas arbete 
kunde de fokusera på huvuduppdraget och gavs samtidigt utrymme att praktisera nya idéer och tankar. 
I figur 3. (se figur nedan) illustreras hur de indirekta pedagogiska insatserna kan leda till att 
kompetenser tas tillvara på vilket definierar en lärande organisation där verksamhetens huvuduppdrag 
ständigt ska finnas i åtanke (Granberg & Ohlsson, 2014; Granberg & Ohlsson, 2005). Figur 3. belyser 
genom en cykel hur ledaren först skapade strukturer genom ett målstyrt tillvägagångssätt (Döös & 
Wilhelmson, 2015). För att nå de uppsatta målen frigjordes utrymme att för pedagogerna att praktisera 
sina tankar och idéer, dessa mål följdes sedan upp där måluppföljningen fungerade likt en indikator 
huruvida pedagogernas arbetssätt tillförde verksamheten något. När pedagogernas praktiserade idéer 
fick fäste i verksamheten hade kompetenser och kunskap nyttjats som således medförde uppfattningen 
om verksamheterna som lärande organisationer (Granberg & Ohlsson, 2014; Granberg & Ohlsson, 
2005). 
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Figur 3. Illustrering av det pedagogiska ledarskapets komponenter kring tema Struktur och 
Facilitering för ledare.  Modellen syftar till att tydliggöra vilka olika delar; genom indirekta 
pedagogiska insatser ledaren skapar för pedagogerna som genom en cykel leder till en lärande 
organisation i förlängningen. 

I temat Återkoppling framställs hur ledarna i studien strävar efter att få pedagogerna att lyckas med 
sina uppdrag och även skapa möjlighet till pedagogernas utveckling. Detta syns i formella 
sammanhang genom samtal där pedagogens utvecklignspotential diskuterades i förhållande till 
organisationens större mål. Ledarna menar i studien att dialogen mellan ledare och pedagog är ett 
tillfälle då ledaren kan förmedla vad som förväntas av pedagogen samt hur pedagogerna ligger till i sin 
utveckling. Ur ett ledarskap med lärorienterad synvinkel tillämpas en direkt pedagogisk insats via en 
inbjudande kommunikation som innebär att ledaren är inlyssnande, har ömsesidighet och öppenhet i 
grunden vid samtal (Döös & Wilhelmson, 2015). Återkoppling innebar för skolledarna att resultat och- 
måldiskussioner synliggjordes och uppmärksammades vilket kan kopplas till ett lärorienterat ledarskap 
där ledarna var inbjudande till beslutsfattande processer utförde ledarna direkta pedagogiska insatser 
(Döös & Wilhelmson, 2015). Tillämpningen av en inbjudande och inlyssnande kommunikation utifrån 
ledaren beskrevs genomgående som ett viktigt tillfälle för utvärdering där ledaren tillsammans med 
pedagogerna diskuterade individuella och organisatoriska mål. Ledarens utövande av feedback 
fungerade som en indikator på var pedagogernas befann sig i sin utveckling där styrkor och 
utvecklingsmöjligheter diskuterades i en öppen process genom direkta pedagogiska insatser.  

Studien visar att ledarna la stor vikt vid att använda relationen mellan pedagogen och ledaren. Temat 
Relationsbalans tyder på att ledarna söker en balanserad relation mellan ledare och pedagog för att 
kunna använda sig av ett ledarskap med inbjudande kommunikation. Det relationella processerna 
fungerade som en katalysator för påverkansprocesser som främjades av en upplevd relation mellan 
ledare och pedagog. Ledarna beskriver genomgående att man strävade efter att leda pedagogerna 
målstyrt men för att ett meningsfullt utbyte skulle ske var balansen mellan person och profession en 
viktig förutsättning för detta. Temat Relationsbalans har koppling till temat Återkoppling med 
inbjudande kommunikation med direkta pedagogiska insatser som grund i ett lärorienterat ledarskap 
(Döös & Wilhelmson, 2015). Kommunikationen baseras på en ömsesidig tillit där en upplevd relation 
ansågs dämpa känslan av kontroll enligt ledarna. Relationerna bar underförstått att man som ledare 
ständigt gav stöd till pedagogerna i informella och formella sammanhang. En av förskolorna hade gått 
från ett relationellt ledarskap mot ett professionellt ledarskap fokuset ska vara på verksamhetens 
utveckling men att balansen mellan person och profession är en förutsättning för en meningsfull 
målstyrd påverkan få pedagogerna att förstå sina ålagda uppdrag och nå verksamhetens uppsatta mål. 
Genom ett lärorienterat ledarskap via direkta pedagogiska insatser visar tema Relationsbalans att 
ledarna var medvetna om de sociala mellanmänskliga aspekterna genom ett inlyssnande och 
resonerande tillvägagångssätt där intentionen var att och söka efter samförstånd för att nå nya hög grad 
av utveckling, tolkning av uppdraget med huvuduppdraget som grund. I tabell 1. (se tabell nedan) 
illustreras de teman med direkta pedagogiska insatser genom ett lärorienterat ledarskap. Temana 
Relationsbalans och Återkoppling är utformade med nyckelbegrepp i en grå mittenrad följt av hur 
dessa aspekter påverkade pedagogerna i raden till höger. Tabellen syftar till att tydliggöra studiens 
analys av det pedagogiska ledarskapet genom att förse huvudteman med ytterligare dimensioner 
påvisas det direkta ledarskapet kopplat till studien. 

 



32 
 

 

 
Tabell 1. Illustrering av det pedagogiska ledarskapet dimensioner temat Relationsbalans och 
Återkoppling för ledare. Modellen syftar till att tydliggöra vilka olika delar; genom direkta 
pedagogiska insatser som genom ett lärorienterat ledarskap som genom dessa nivåer utvecklar 
verksamheten mot en lärande organisation. 

Analysen av ledare visar att ett lärorienterat ledarskap med både direkta och indirekta insatser 
utfördes. Ledarna betonade genomgående vikten av att ständigt utgå från huvuduppdraget vid 
frigörandet av sociala och organisatoriska strukturer genom indirekta pedagogiska insatser skapa 
utrymme för utveckling och lärande (Döös & Wilhelmsons, 2015). Ett lärorienterat ledarskap med 
indirekt frigörande resulterade enligt ledarna att utrymme frigjordes för pedagogerna där idéer och 
tankar gavs utrymme för att testa. Denna form av ledarskap har lett till att verksamheterna utvecklas 
mot lärande organisationer där kompetenser och kunskaper på individnivå lyfts och tas vara på 
(Granberg & Ohlsson, 2014; Granberg & Ohlsson, 2005) som tydliggörs genom figur 1. De direkta 
pedagogiska insatserna kan tolkas som att ledarnas upplevda relation till pedagogerna var en 
förutsättning för meningsfull påverkan och inblick i pedagogernas arbete, det relationella växelverkade 
med feedback där styrkor och utvecklingsmöjligheter framhävdes genom att sätta pedagogernas 
insatser i relation till mål och huvuduppdrag. De direkta pedagogiska insatserna illusteraras i tabell 1 
genom temanas olika nivåer.  

7.2 Analys pedagog 
Medarbetarnas definition av pedagogiskt ledarskap beskrivs i resultatet via fyra teman: Vägledning, 
Struktur, Facilitering och Återkoppling. Grundläggande söker pedagogerna ett pedagogiskt ledarskap 
där ledaren ger pedagogerna handlingsutrymme att arbeta fritt i sin undervisning men där ledaren 
fortfarande finnas till hands för rådgivning. �
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Temat Väglednings innehåll fokuserar på ett pedagogiskt ledarskap där pedagogen blir stöttad och 
vägledd av sin ledare. Detta innefattar att pedagogen får hjälp när hen kör fast men förutsätter att 
ledaren finns där för att tydligt stödja men inte styra exakt hur undervisningen ska gå tillväga. Detta 
tolkas i denna studie som att pedagogerna anser att pedagogiskt ledarskap innebär en ledare som ger 
pedagogerna en utbredd autonomi, det vill säga en ledare som låter pedagogerna ha stort 
handlingsutrymme i vad som händer i klassrummen samt kontroll över hur målen ska uppnås. Detta 
tema kan tolkas utifrån begreppet lärorienterat ledarskap och ledarens direkta pedagogiska insats i 
form av den inbjudande kommunikationen (Döös & Wilhelmson, 2015). Pedagogerna söker ett 
ledarskap där ledaren finns med i bakgrunden som en typ av kontrollant, men ej ingående bestämmer 
över hur pedagogen ska planera sin undervisning med barnen. Detta kan direkt kopplas samman med 
den inbjudande kommunikationen där ledaren är öppen för att offentliggöra beslutsfattande processer 
och där även det är önskvärt med autonomi hos medarbetarna. Pedagogerna söker alltså ett 
pedagogiskt ledarskap med en direkt pedagogisk insats. Pedagogernas önskan om samarbete kan 
tolkas som en inlyssnande process där båda parter lyssnar på varandra i en gemensam tillit, vilket även 
är en stor del av vad pedagogerna eftersträvar i ett pedagogiskt ledarskap. Den direkta pedagogiska 
insatsen är i grund och botten en typ av kommunikativ insats, vilket det gemensamma samarbetet 
mellan ledare och pedagog kan ses som då de tillsammans söker att åstadkomma en undervisning som 
båda parter i slutändan ska stå för. Detta tema visar hur pedagogerna anser att pedagogiskt ledarskap är 
starkt kopplat till att ha ett övergripande ansvar över att styrdokument och verksamhetsmål följs och 
utifrån dessa finnas närvarande om problem skulle uppstå. Det sistnämnda tolkas som att pedagogerna 
vill veta att det finns en ledare som kan uttrycka sig utifrån styrdokumenten och även att ledaren i sin 
tur vet åt vilket håll en pedagog kan arbeta för att sträva mot just dessa styrdokument vilket kan tydas 
som att pedagogerna söker en trygghet i att det finns legitimitet i kraven som sätts på dem. Detta ses i 
sin tur som att pedagogen vill ha en stark autonomi i verksamheten men att för att autonomin ska vara 
möjlig måste ledaren finnas till för handledning. Då ledaren handleder pedagogen framåt i arbetet 
används en direkt pedagogisk insats i verksamheten. Den direkta insatsen kan ses som då ledaren 
uttrycker konkreta råd och förslag på förändring av arbetet som görs för att nå målen och för att hålla 
uppdraget i fokus.  

Uppdragsfokuset kan även ses som en grundläggande del av temat Struktur, där pedagogerna menade 
att det pedagogiska ledarskapet ska genomsyras av tydliga mål utifrån styrdokument och 
verksamhetsmål. I detta fall söker pedagogerna ett pedagogiskt ledarskap där en ledare kan tolka dessa 
styrdokument och konkretisera dessa till mindre mål både för individen och organisationen i stort. Här 
ses organisationens struktur som fundamental för att undervisningen hela tiden ska sträva mot och vara 
förankrad i organisationens styrdokument och verksamhetsmål. Respondenterna beskrev att det 
pedagogiska ledarskapet med fokus på strukturen är kopplat till både individnivå och 
organisationsnivå då många ansåg att pedagogerna behövde ha strukturerade mål för att komma vidare 
i sina pedagogiska tankar och arbete för att i sin tur göra att organisationen gynnades i stort. Denna del 
av temat kan tolkas genom det lärorienterade ledarskapet med fokus på indirekta pedagogiska insatser, 
det vill säga då ledaren förändrar en redan befinnande struktur (Döös & Wilhelmson, 2015). Här kan 
man se efterfrågan av ett ledarskap där ledaren ställer krav på sina pedagoger och anpassar mindre 
mål, både för individen och organisationen i stort (ibid.). Den indirekta insatsen med fokus på 
anpassning av den sociala strukturen präglas även av att ledaren förändrar och förbättrar redan 
befinnande strukturer för att organisationen i stort ska uppnå mål som är satta (ibid.). Detta kan 
kopplas till tema Struktur eftersom detta fokuserar på att ledaren strukturerar verksamheten efter 
styrdokument och verksamhetsmål och strukturerar verksamhetens och individens mål för att de ska 
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passa just uppdraget och styrdokumenten. Här kan man se två teman där fokus avser ligga på 
styrdokumenten och verksamhetens mål men som har olika utgångspunkt från ledarens sätt att agera 
indirekt eller direkt. I temat Vägledning ses processen som mer betydelsefull, att pedagogerna och 
ledarna tillsammans har en gemensam syn på det som görs i undervisningen och även att de litar på att 
vardera part sköter sin del av arbetet. Det gemensamma tänket tolkas som en ömsesidig utveckling 
vilken direkt kopplas till den ömsesidiga kommunikationen som lärorienterat ledarskap diskuterar. I 
temat Struktur däremot sökte pedagogerna en ledare som gör en sorts interpretation av 
styrdokumenten för att sedan strukturera och förtydliga dessa i mindre mål för pedagogerna, som 
pedagogerna i sin tur ska följa för att i slutändan nå målen som har att göra med huvuduppdraget och 
undervisningen. �
�

Respondenterna beskrev hur det är viktigt att ledaren skapar förutsättningar och underlättar för 
pedagogerna, vilket beskrivs ingående i temat Facilitering. Nästan samtliga respondenter beskrev hur 
pedagogiskt ledarskap innebär att ledaren hjälper till och underlättar pedagogernas arbete. Detta sätt 
kan man tolka som Döös och Wilhelmson (2015) beskriver utifrån en ledares indirekta pedagogiska 
insatser och utifrån ett frigörande av sociala och organisatoriska strukturer via att tillåta och skapa 
utrymme för åtgärder i organisationen (Döös & Wilhelmson, 2015). I detta typ av ledarskap är en bred 
autonomi grunden och detta är någonting som direkt kan kopplas till pedagogernas strävan efter 
känslan att de får möjligheter från ledarna att utvecklas för att i sin tur utveckla verksamheten framåt. 
Detta kunde vara i form av specifika utvecklingsområden för att utveckla undervisningen, vilket kan 
tolkas som att pedagogerna får utrymme att bredda sina kunskaper i vissa områden. En annan 
förutsättning som många respondenter menade var viktig var att som pedagog få prova och utföra nya 
idéer till verksamheten, den indirekta pedagogiska insatsen i form av att omforma sociala strukturer 
och hitta nya tillvägagångssätt kännetecknar en progression mot en lärande organisation (Döös & 
Wilhelmson, 2015; Granberg & Ohlsson, 2014; Granberg & Ohlsson, 2005). Då en pedagog vill 
utveckla ett nytt sätt att arbeta i verksamheten skapar ledaren förutsättningarna i form av en 
omorganisering i en redan befintlig struktur och detta är starkt kopplat till att hitta nya 
tillvägagångssätt. Att tillfällen skapades för pedagogerna att praktisera en idé kring arbetssätt bekräftar 
även att verksamheterna utvecklas mot en lärande organisation (Granberg & Ohlsson, 2014; Granberg 
& Ohlsson, 2005). 
 

I temat Återkoppling diskuteras hur pedagogerna söker ett pedagogiskt ledarskap där ledaren ser 
pedagogerna och detta uppmärksammas då ledaren ger pedagogen återkoppling på pedagogens arbete. 
Det kan handla om både utvecklingsområden och pedagogiska tillvägagångssätt och tips om vad som 
behöver göras i stunden. Vissa respondenter menade att daglig feedback gör att ledaren visar 
pedagogen att hen har en överblick av vad som händer i den dagliga verksamheten. Detta tema går att 
tolka utifrån en ledaren som använder en direkt pedagogisk insats och kommunicerar övertygande, det 
vill säga ett tillvägagångssätt där ledaren övertygar pedagogen och avser att utbilda och 
medvetandegöra ett visst sätt att tänka och arbeta på (Döös & Wilhelmson, 2015). Återkopplingen är i 
grund och botten ålagd utifrån ledarens preferenser och tänk kring hur och vad som ska göras, detta 
eftersom det är ledaren som informerar pedagogen om hen är rätt eller fel ute i sitt sätt att arbeta på. 
Den övertygande kommunikation präglas även av att ledarna agerar för att nå de gemensamt uppsatta 
målen i organisationen (ibid.), detta kan man förena med återkopplingens betydelse för pedagogerna 
då återkopplingen ska styrka verksamheten och individens mål vilka ledaren i sin tur har i uppgift att 
kontrollera att pedagogen gör. Den övertygande kommunikationen formas av att ledarna försöker styra 
över hur saker tolkas och görs (ibid.). Det kan man se i temat då ledaren hela tiden försöker få 
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pedagogen att styra åt “rätt” håll och därmed påverka hur saker ska tolkas i verksamheten, till exempel 
hur huvuduppdraget ska tillämpas i det vardagliga arbetet. I figur 4. (se figur nedan) illustreras vilka 
teman som appliceras genom det lärorienterade ledarskapets indirekta och direkta pedagogiska insatser 
(ibid.). De framarbetade temana för pedagogers uppfattning av pedagogiskt ledarskap beskrivs i 
rutorna till vänster. Dessa kan förstås ur de pedagogiska insatserna (därav figurens större pilar) som är 
förutsättningar för en organisations utveckling mot en lärande organisation  
där pedagogernas kompetenser och kunskap synliggörs och tas tillvara på vilket kan gynna 
organisationen som helhet. 

 
 

Figur 4. Illustrering av det pedagogiska ledarskapet enligt pedagogernas uppfattning. Temana 
Vägledning, Struktur, Facilitering och, Återkoppling för pedagoger. Modellen syftar till att 
tydliggöra vilka olika delar; genom ett lärorienterat ledarskap som leder till en lärande organisation. 

7.3 Avslutande analys 
Slutligen kan man förstå att pedagogerna anser att ledaren i sin ledarroll ska förmedla mål och 
strukturer utifrån styrdokumenten och verksamhetsmålen vilka pedagogerna i sin tur kan följa, detta 
för att större och mer abstrakta mål ska bli konkretiserade för pedagogerna som arbetar med 
undervisningen. Ledarens pedagogiska insatser ska både vara indirekta och direkta enligt pedagogerna, 
direkt pedagogisk insats ska tillämpas då det handlar om mer det personliga åstadkommandet i 
verksamheten så som återkoppling och vägledande. De indirekta insatserna ses hellre utföras i arbeten 
gällande målstyrda delar så som facilitering och struktur. �
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Den indirekta pedagogiska insatsen är präglad av påverkan via förändring av de redan befintliga 
organisatoriska förutsättningarna, då man ändrar hur arbetet genomförs för att få resultat, detta via 
antingen frigörande av strukturer eller anpassning av strukturer (Döös & Wilhelmson, 2015). 
Pedagogerna söker en direkt pedagogisk insats i temana Facilitering och Struktur: två teman präglade 
av ett tydligt bidrag från ledaren, det vill säga då ledaren gör en synlig åtgärd i verksamheten. Temat 
Facilitering tolkas via ett frigörande av organisatoriska strukturer. Temat Struktur ses som en indirekt 
pedagogisk insats med anpassning av den organisatoriska sociala struktur som finns. I detta fall är 
ledarens insats att strukturera om och formatera fram mål utifrån styrdokument. Detta kan också ses 
som att ledaren tar tag i verksamheten och försöker att kontrollera den med hjälp av de mindre målen, 
man kan också se detta som ett sätt för ledaren att kontrollera pedagogernas arbete. I jämförelse med 
en direkt pedagogisk insats som skulle skett via kommunikation kan man tolka att pedagogerna vill att 
dessa två teman ska finnas synliga i verksamheten utan att behöva bli kommunicerade från chefen, det 
vill säga två teman som kanske tas för givet av pedagogerna i det dagliga arbetet. �
�

I de två återstående temana Vägledning och Återkoppling synliggörs det att pedagogerna söker en 
direkt pedagogisk insats om än på två olika sätt. Den direkta pedagogiska insatsen är genomsyrad av 
kommunikation, hur kommunikationen påverkar pedagogerna både via en ledare som är inbjudande 
eller en ledare som är mer övertalande (Döös & Wilhelmson, 2015). Båda temana kan tolkas som 
teman där det finns en mer personlig kontakt mellan ledare och pedagog, vilket direkt kan kopplas till 
anledningen att pedagogerna söker just det kommunikativa ledarskapet. Vägledning kräver ett tillit 
som man kan tänka kommer utifrån en relation mellan ledare och pedagog, Återkoppling kan också 
ses som ett relationsbalanserat tema eftersom det krävs att ledare och pedagog har en god relation för 
att återkoppling ska kunna genomföras med en behaglig grund. Visserligen kräver Återkoppling att 
ledarens pedagogiska insats är grundad i mål och att ledarens uppgift är att få pedagogerna att tänka på 
samma sätt som ledaren gör medan Vägledning är ett tema som söker ett gemensamt arbete där 
samarbetet är grunden för att undervisningen ska kunna ske på ett bra sätt.  
 
Ledarnas lärorienterade ledarskap med både direkta och indirekta pedagogiska insatser visar att 
verksamheterna kan ses som lärande organisationer. Indirekt frigörande av strukturer och processer 
skapade tydlighet kring styrdokument och läroplaner genom facilitering som möjliggjorde att 
pedagogerna ständigt kunde fokusera och utgå från huvuduppdraget. Ledarna hävdade att hög grad av 
kompetens hos pedagogerna där ledarna strävade efter att skapa förutsättningar för bred autonomi där 
idéer, tankar och åsikter lyftes. Struktur och Facilitering utfördes därmed genom ett lärorienterat 
ledarskap via indirekta pedagogiska insatser genom att indirekt frigöra strukturer och processer som 
skapade förutsättningar för pedagogernas handlingsutrymme och tolkning av det målstyrda uppdraget. 
De indirekta insatserna tolkas som viktiga komponenter i ledarnas pedagogiska ledarskap som 
illusterars i figur 1. Det pedagogiska ledarskapets samtliga komponenter i studien genomsyras av 
helhetstänket att barnen ska nå så långt som möjligt i sin utveckling. Temana Struktur och Facilitering 
kopplas samman med de indirekta pedagogiska insatserna som skapade strukturer och processer vilket 
ledde till att verksamheterna betraktas som lärande organisationer, en förutsättning för en lärande 
organisation är att individer utvecklas, kompetenser och kunskap tas tillvara på samt får utrymme att 
prova nya idéer och tankar (Granberg & Ohlsson, 2014; Granberg & Ohlsson, 2005).  
 
Studien visar att ett lärorienterat ledarskap med direkt pedagogisk insats tillämpades en inbjudande 
kommunikation som innebar att skolledarna var inlyssnande, värderade ömsesidig respekt och 
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öppenhet i grunden vid samtal. De direkta pedagogiska insatserna synliggjordes genom temana 
Relationsbalans och Feedback som fungerade som indikatorer på att ledarna fick en inblick i 
pedagogernas arbetsinsatser och kunde diskutera detta med ett stödjande tillvägagångssätt gentemot 
pedagogerna som tydliggörs i tabell 1. Balansen mellan person och profession framfördes som en 
viktig aspekt för en meningsfull påverkan av individuella och organisatoriska mål. Genom direkta 
inbjudande insatser från ledarna återskapades en professionell relation där balansen ansågs vara viktigt 
för att inte bli för personlig och riskera att tappa fokus på huvuduppdraget. Ledarna involverade 
pedagogerna i måluppfyllelsen vilket i denna studie tolkas som rättvisa åtgärder från ledarna. Detta 
gav bland annat ledarna insyn i pedagogernas utförande där själva inblicken hade ett vägvisande 
verktyg genom påverkan och delaktighet i beslutsprocesser.   

8. Diskussion 
Denna del avser sammanfatta studiens slutgiltiga resultat med en resultatdiskussion och en 
metoddiskussion. I resultatdiskussionen kommer de två definitioner av pedagogiskt ledarskap som 
framkommit i studien att jämföras med Skolinspektionens definition samt diskuteras i förhållande till 
varandra. Resultatdiskussionen kommer söka att besvara studiens forskningsfråga och understryka 
syftet med studien. I metoddiskussionen diskuteras valet av metod samt hur detta har påverkat studien. 
Avslutningsvis kommer det att presenteras författarnas beskrivning av hur framtida forskning i ämnet 
skulle kunna se ut.  

8.1 Resultatdiskussion 
Studiens syfte har varit att undersöka hur begreppet pedagogiskt ledarskap uppfattas i 
skolverksamheten i förhållande till de nationella riktlinjerna kring begreppet. Studiens frågeställning 
omfattade att undersöka pedagoger och ledares uppfattning med hur de nationella riktlinjerna ser ut. 
Resultatet gav oss två olika versioner av pedagogiskt ledarskap, en utifrån pedagogernas synvinkel och 
en utifrån ledarnas.  

Jämförelse mellan ledare och pedagog 

Efter en helhetssyn på temana utifrån båda definitionerna kunde en röd tråd synliggöras, de 
övergripande temana följer i princip samma spår. I båda definitionerna finns Facilitering, Struktur och 
Återkoppling med. Även om ledarna och pedagogernas beskrivningar ses som jämställda beskrivs just 
de specifika egenskaperna en aningen olika, dock har författarna valt att tolka denna företeelse som en 
samstämmighet. Både pedagoger och ledare söker ett ledarskap där ledaren skapar förutsättningar för 
pedagogernas undervisning i temat Facilitering, dock menar pedagogerna att skapa förutsättningar 
handlar mer om att utmana och uppmärksamma pedagogerna och ledarna söker att hitta fler 
kringtjänster som underlättar. Kringtjänsterna exemplifierades genom att förse lärarna med rätt 
resurspersonal och andra resurser vilka avser skapa gynnsammare förhållanden att bedriva en 
meningsfull undervisning. Denna syn på pedagogiskt ledarskap kan ses som en del av Svedberg 
(2016) sätt att definiera begreppet. Svedberg beskriver att begreppet innefattar en systematisk ledning 
som skapar förutsättningar för både barnens lärande och pedagogers undervisning.  
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I de liknande temana Struktur beskriver pedagoger och ledare likvärdigt temat utifrån att konkretisera 
mål från större verksamhetsmål och styrdokument, samt att hela tiden ha uppdraget i fokus. Båda 
parter är överens om att ledaren ska förmedla de krav som ställs och utifrån vilka delar av 
verksamhetens större mål som de ställs. Här synliggörs att ledarna lägger mer vikt på att det hela tiden 
ska finnas ett slutgiltigt fokus på huvuduppdraget, i varje sak som sker i verksamheten. Man kan följa 
ett mönster hos ledarna som eftersträvar ett pedagogiskt ledarskap med huvuduppdragstänk och även 
uppdragsfokuserat ledarskap som nämns i resultatet kan direkt kopplas till ledarnas sätt att se på 
Struktur, Facilitering och Återkoppling. Leo (2013) beskriver ett direkt pedagogiskt ledarskap som en 
ledare vilken är närvarande i pedagogernas undervisning med till exempel klassrumsbesök och 
feedback på undervisningen. Man kan tänka att ett direkt ledarskap söks i form av att pedagogerna och 
ledarna vill använda sig av både återkoppling och målstyrning, klassrumsbesöken som Leo menar är 
direkt pedagogiskt ledarskap kan även tänkas vara en förutsättning för att återkoppling ska kunna ske.�
�

I temat Vägledning beskriver pedagogerna hur en gemensam tillit är grunden för att deras arbete ska 
fungera, de behöver känna tillit från ledaren i vad som görs i undervisningen och de vill kunna lita på 
att ledaren finns närvarande för hjälp och rådgivning. Detta tema är ett tema som skiljer sig från 
ledarnas syn på pedagogiskt ledarskap, de beskriver inte deras roll som en typ av handledare. Denna 
syn kan kopplas samman med det osynliga kontrakt som Berg (2003) beskriver mellan pedagog och 
ledare där ledarna låter pedagogerna utforma sin egen undervisning i klassrummen. Det kan tolkas att 
pedagogerna i studien vill ha ett osynligt kontrakt men med en tillgänglig ledare som kan finnas till 
hands för både rådgivning och hjälp. Eftersom det osynliga kontraktet fokuserar till att pedagogerna 
vill bli lämnade ifred i klassrummet kan man se detta som en motsägelse. Pedagogerna menar i studien 
att de vill utföra sin undervisning relativt ensamma i klassrummet men hela tiden ha ledaren till hands, 
de till och med räknar med att ledaren alltid ska finnas tillgänglig för handledning och hjälp. Att tolka 
av resultatet strävar ledarna mot ett pedagogiskt ledarskap som inte förespråkade en stark autonomi 
hos pedagogerna. Visserligen menade ledarna att de inte styr hela tiden i undervisningen men de la 
trots det stor vikt vid att ha en strukturerad verksamhet kopplat till styrdokument och verksamhetsmål 
samt en genomgående återkoppling till pedagogerna utifrån styrdokumenten. Detta kan tolkas som sätt 
att kontrollera verksamheten på. Några ledare nämnde även att de efter observation av pedagogen kan 
komma med tips och råd, någonting som pedagogerna inte sökte då de i motsats ville ha så mycket 
autonomi som möjligt. Man kan som slutsats förstå att pedagogerna å sin sida sökte ett pedagogiskt 
ledarskap som öppnade upp för pedagogernas autonomi, medan ledarna inte la något fokus på att 
pedagogiskt ledarskap skulle betyda att ge en uttalad självständighet till pedagogerna.�
�

Den andra avvikelsen som kunde urskiljas var att ledarna ansåg att pedagogiskt ledarskap innefattar ett 
tema som inte pedagogerna sökte, de ansåg att en ledare är beroende av relationen till sina medarbetare 
för att kunna styra en skolverksamhet i temat Relationsbalans. Här menade ledarna att det är lättare att 
utöva ett mer målstyrt arbete då ledaren skapar relation till sina pedagoger och utifrån denna relation 
har möjlighet att påverka pedagogerna mer. Visserligen förespråkade samtliga ledare att relationen 
heller inte fick bli för vänskaplig då detta kunde påverka den professionella jobbrelationen. Detta kan 
tolkas som en motsägning mot Skolinspektionens definition vilken inte nämner relationen mellan 
pedagog och ledare. Däremot kan denna syn på pedagogiskt ledarskap kopplas till Svedbergs (2016) 
resonemang kring att en för vänlig och kamratlig relation kan påverka yrkesrollen negativt.  
 
Man skulle kunna återkoppla till temat Vägledning för att förstå varför en relation är en förutsättning 
för att pedagoger ska bli påverkade av sin ledare. Måhända skulle en mer vänskaplig relation mellan 
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pedagog och ledare kunna möjliggöra en upplösning av det osynliga kontraktet. Det vill säga om 
pedagogen känner sig avslappnad med ledaren skulle ledaren kunna vara mer närvarande i 
undervisningen och ställa högre krav på pedagogen, någonting som skulle kunna kännas obehagligt för 
pedagogen om relationen dem emellan var sämre. Här krävs en balansgång för ledaren för att ej 
överskrida gränsen och bli för personlig med pedagogen. I resultatet för ledare beskrivs det i temat 
Relationsbalans hur några ledare söker att gå ifrån ”gullandet” med pedagogerna för att tydligt visa att 
det är uppdraget som är det viktigaste. Detta tyder på att det kamratliga mellan pedagog och ledare kan 
göra att fokus hamnar på fel saker, det vill säga att det är den personliga kontakten som är den viktiga 
och inte anledningen till att båda parter är där, för att gynna barnen. I och med denna slutsats tolkar 
studien det som att ledarna söker att komma bort från pedagogernas autonomi och via relationen dem 
emellan påverka pedagogernas undervisning och utförande. 

I förhållande till nationella riktlinjer 

Skolinspektions definition kan förstås utifrån några viktiga aspekter, att ledaren ska leda skolans 
arbete och har ansvar för att mål uppfylls utifrån de nationella riktlinjerna. Skolinspektionens 
definition innefattar även att ledaren ska gynna barnen i dess lärande och utveckling. Ledarens 
kunskap och kompetenser diskuteras i förhållande till att tolka uppdraget och därefter förmedla detta 
synsätt via ledning till pedagogerna och dess undervisning. Slutligen menar Skolinspektionen (2015) 
att ledaren ska både leda och styra de lärprocesser som sker på skolan och förmedla sambandet mellan 
insats och resultat till pedagogerna. Denna definition av pedagogiskt ledarskap tolkar denna studie för 
det första som starkt resultatinriktad och för det andra som att den fokuserar att koncentrera 
verksamhetens ansvar på ledaren. Detta kan ses som en förändring av ansvaret, då pedagoger tidigare 
haft en stark autonomi att styra över sina arbetsuppgifter och sin undervisning. Definitionen riktar sig 
tydligt till att ledaren har ansvar för att leda verksamheten i processerna där resultat ska uppnås i 
undervisningen, en syn på styrning som nosar på en ledning med toppstyrning. Här ses 
Skolinspektionens (2015) definition av pedagogiskt ledarskap som en uppstramning av styrningen i 
skolverksamheterna och som en inskränkning av pedagogernas autonomi. Skolinspektionen uppmanar 
därmed ledaren till att använda sig av en mer direkt styrning av pedagogernas undervisning för att 
gynna barnens resultat och därmed skolverksamhetens behållning. �

Nästa steg är att undersöka hur ledarnas och pedagogernas definitioner av pedagogiskt ledarskap 
stämmer överens med Skolinspektionens (2015) definition. I temat Vägledning beskriver pedagogerna 
hur en gemensam tillit är grunden för att deras arbete ska fungera, de behöver känna tillit från ledaren i 
undervisningen och de vill kunna lita på att ledaren finns närvarande för hjälp och rådgivning. Vidare 
beskrivs att ledaren ska ha ansvar för att verksamheten uppnår de mål som satts utifrån de nationella 
riktlinjerna och att ledaren i och med detta behöver kunskap och kompetens att förstå uppdraget och 
utifrån detta leda sin personal för att det ska nå ut i undervisningen. Här framkommer alltså en viss 
skillnad i synen att se på pedagogiskt ledarskap, pedagoger i skolverksamheter vill ha större autonomi 
än vad de nationella riktlinjerna förutsätter. Pedagogernas sökande efter mer autonomi kan vara en 
effekt av den förändring som skett i synen på skolverksamheters styrning de senaste åren, att ledarna 
har fått ett större kontrollansvar över verksamheten och därmed även över pedagogerna. Historiskt sett 
har pedagoger alltid haft en stor påverkan på sitt arbete, många gånger har varje pedagog ensam fått 
utforma undervisningen utan krav. Pedagogernas syn på pedagogiskt ledarskap i form av en 
vägledande ledare kan betyda att detta tänk fortfarande finns kvar. Denna skillnad kan skapa problem i 
skolverksamheter om pedagoger känner att de blir trampade på i sitt sätt att undervisa. Om 
pedagogerna är vana vid att arbeta självständigt kan det bildas fientlighet gentemot ledaren om ledaren 
har en annan syn på undervisningen än pedagogen. Detta kommer att göra att pedagogen känner sig 
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mer styrd än vägledd vilket skulle kunna störa pedagogens undervisning. Ledarna behöver alltså hitta 
ett sätt att styra pedagogerna i deras undervisning utan att för mycket inkräkta på deras revir, ett 
förhållningssätt som kan verka motsägelsefullt. Det motsägelsefulla ledarskapet där ledaren måste 
samverka mellan att styra och låta pedagogerna vara självständiga kan liknas med Backströms (et al., 
2013) resonemang kring att som ledare använda sig av en ledarstil som gynnar både autonomi och 
integration. Denna typ av ledarskap innefattar att ta tillvara av de anställdas erfarenheter och tänkande 
för att sedan gynna organisationen i stort. Som ledare i en skolverksamhet där pedagogerna söker mer 
autonomi och en ledare som mer distanserad vägledare kan ledaren ge pedagogerna möjlighet att ta 
beslut utifrån dess kompetens vilket ska öka pedagogens autonomi. Detta kan liknas med en pedagog 
som får använda sin kompetens att styra över sin undervisning i klassrummen, alternativt att flera 
pedagoger med olika kompetens tillsammans får utstaka undervisning för stora delar av 
skolverksamheter. Denna typ av arbetsgrupp skulle även innebära att pedagogerna får integrera i 
organisationsstrukturerna som finns. Interaktionen ska gynna att samordna och samla ihop erfarenheter 
för att användas för organisationens utveckling. Denna process skulle dock förutsätta att pedagogerna 
är villiga att utveckla och vill nå målen som är uppsatta för verksamheten. Enabling task perspective 
(Backström et al., 2013) förespråkar flera tillvägagångssätt för att förutsätta integration och autonomi i 
en organisation, här föreslås till exempel diskussioner vilka kan finnas mellan pedagoger, men även 
mellan pedagog och ledare. Tillvägagångssättet föreslår även att organisationen sätter upp 
gemensamma mål samt hela tiden ha fokus på organisationens uppgift. Detta kan direkt kopplas till 
både pedagogernas och ledarnas resultat där de sökte ett pedagogiskt ledarskap med strukturerade och 
konkretiserade mål samt att hela tiden fokusera på huvuduppdraget. Ett starkt samarbete mellan ledare 
och pedagog där autonomi ges i förhållande till pedagogens kompetens för att ge pedagogen möjlighet 
till att integrera i organisationen kan därmed ses som ett främjande sätt att arbete på en 
skolverksamhet.  

Vidare beskriver ej Skolinspektionens definition att ledare ska ge förutsättningar för pedagogerna. 
Skolinspektionen menar att ledaren ska leda pedagogerna i princip allt som händer inom 
skolverksamheten och att ledaren ska tolka uppdraget och därefter omsätta denna tolkning i 
pedagogernas undervisning. Både pedagoger och ledare beskrev i studien hur arbetet kring att stödja 
pedagogerna och underlätta för dessa i deras arbete med barnen ses som en stor del av det pedagogiska 
ledarskapet. Man kan då se att Skolinspektionen söker en ledare med fullt ansvar som dessvärre inte 
underlättar pedagogerna i det arbete de utför. Att leda verksamheten utifrån Skolinspektionens 
resultatstyrda definition utan att skapa förutsättningar för pedagogernas arbete kan därför ses som 
svårt, pedagogerna kommer att söka stöd ifrån ledaren i flera former och då kommer ledaren att 
behöva skapa detta stöd vilket enligt studiens resultat kan vara att underlätta såväl som att ge 
pedagogerna möjlighet till vidareutveckling.  

Slutligen undersöks vilken av pedagogernas och ledarnas definition som mest liknar 
Skolinspektionens. Denna studie ser på de två versionerna som samstämmiga till stor del, med varsin 
avvikelse vilka ses som svårt att sammankoppla med Skolinspektionens version. Då Skolinspektionen 
syftar på ett pedagogiskt ledarskap där ledaren har ansvar att styra och leda verksamheten utan någon 
mer ingående beskrivning av hur ledningen ska gå till kan det svårt att koppla ledarnas tänk kring att 
en relation krävs för att pedagogiskt ledarskap ska kunna utföras. Pedagogernas syn på ledarens 
vägledande roll är också svår att koppla till vår tolkning av Skolinspektionens direktstyrande version. 
Däremot skulle man kunna se ledarens version, utan synen på ledarens roll som en vägledare, som mer 
samstämmig med Skolinspektionens version.  

 



41 
 

Temat Vägledning visar att många pedagoger söker att hålla sig kvar i den gamla typen av 
skolverksamhet där det fanns en större autonomi för pedagoger. I förhållande till det ”nya” sättet att se 
på svensk skolverksamhet vilket kan tolkas som mer managementinriktat kan man fundera över hur 
resultatet visar att pedagoger i dagens verksamheter arbetar kvar i den gamla typen av skolvärld. Detta 
kan orsaka klyftor i resultat mellan olika skolverksamheter, eftersom undervisningen kan se väldigt 
olika ut runt om i Sverige. En utbredd autonomi för pedagogerna kan göra skolverksamheten spretig 
och orsaka att undervisningen drar åt olika håll. Om en ledare lyckas hålla ett pedagogiskt ledarskap 
utifrån Skolinspektionens riktlinjer kan man tänka sig att skolverksamhetens resultat och undervisning 
blir mer samstämmig och ger liknande framgångar. 

8.2 Metoddiskussion 
Metodvalet möjliggjorde en tillfredsställande studie där intervjuerna bidrog till ett stort resultat. 
Intervjupersonerna var öppna och delade med sig sina personliga uppfattningar om begreppet 
pedagogiskt ledarskap vilket var syftet med studien. Frågeställningen har genomsyrat studien, via de 
semistrukturerade intervjuerna gavs möjlighet till följdfrågor genom att avgränsa ämnesområdet utan 
att studiens frågeställning riskerade att undersöka eller överlappa ett annat fenomen. Under de första 
intervjuerna insågs svårigheter med att ställa följdfrågor som ringade in studiens syfte då det ställde 
höga krav på oss som enskilda intervjuare att både noggrant lyssna på intervjupersonen och samtidigt 
ställa följdfrågor av intressant värde. En åtgärd gjordes genom en justering som innebar att båda 
forskarna fortsättningsvis utförde intervjuerna tillsammans. Detta gav oss som forskare ett bättre fokus 
då en av oss kunde ställa frågor enligt intervjuguiden medan den andre fokuserade på att ställa 
meningsfulla följdfrågor. Den växelverkan som tillämpades av intervjuarna fokuserades till stor del på 
följdfrågor som kunde förtydliga intervjupersonernas svar med syfte att konkretisera studien i 
slutändan. Detta gav intervjuerna i fortsättningen fler tillfällen för intervjupersonerna att berätta sina 
tankar, uppfattningar och syn på begreppet pedagogiskt ledarskap. De sammanlagt fyra intervjuerna 
som utfördes av forskarna enskilt bearbetades likväl med i studien då intervjumaterialet var relevant 
för tematiseringen. Då den största delen av intervjuerna genomfördes av oss båda kan ett eventuellt 
överläge skapats som riskerat att hämma intervjupersonens svar. Vi var medvetna om detta som vi 
tidigare diskuterat men då vi insåg att intervjusvaren blev större och fler kunde följdfrågor ställas 
vilket gynnade empiriunderlaget, därför fortsatte intervjuerna att utföras tillsammans av oss. �
�

Vid andra metodval som enkäter hade emellertid kunnat ge studien ett större datamaterial då enkäter 
kan gå ut till fler deltagare med mindre logistiska och tidsrelaterade hinder än vid intervjuer, men detta 
hade troligtvis inte medfört lika utförliga svar på subjektiv nivå (Bryman, 2011). I detta avseende var 
valet av intervjuer lämpligt som empiriinsamling och således bättre passande för studien. 
 
Intervjupersonerna var väl insatta i de pedagogiska verksamheternas arbetssätt och organisation vilket 
kan tänkas gav studien ett tillförlitligt urval. Inför intervjuerna hade deltagarna informerats om att 
studien avser att undersöka hur begreppet pedagogiskt ledarskap uppfattas. Ett snöbollsurval 
fungerade väl då förskolornas ledning kunde förse oss med deltagare som hade möjlighet och vilja att 
bli intervjuade. Bekvämlighetsurval tillämpades på grundskolan där en av författarna har sin 
nuvarande arbetsplats på deltid. Det kunde därmed ses att de intervjupersoner forskarna kände till 
sedan tidigare hade intresse i att framställa verksamheterna och arbetssätt i bättre dager, det medförde 
därmed risken att resultatet kunde leda till en bild som inte överensstämmer med verkligheten. 
Studiens konfidentialitet redogjordes inför varje intervju samt betonades avslutningsvis efter att 
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intervjun, därför är det befogat att utgå från att respondenterna uppgav en sanningsenlig bild av den 
sociala kontext som undersöktes. Som tidigare beskrivits i studiens kvalitetsaspekter har författarnas 
erfarenheter av förskola och grundskola beaktats, studien strävade samtidigt efter att varje enskild 
deltagare ska känna sig bekväm innan, under och efter intervjun gång. De etiska övervägandena togs 
väl hänsyn till och studien avsåg att skydda deltagarna fortlöpande under studien genom att inte kunna 
spåra tillbaka någon utskrift till deltagarna eller de pedagogiska verksamheter studien utfördes vid. 
 
Begreppet pedagogiskt ledarskap beskrivs enligt modern skolforskning som pedagogiskt ledarskap 
som en floating significer på grund av bristande forskning på fenomenet utan en samstämmig bild om 
vad pedagogiskt ledarskap egentligen innebär i praktiken (Svedberg, 2016). Studien har därför en 
jämförande dimension mellan ledare och pedagog för att undersöka huruvida det finns en skillnad i 
uppfattning kring begreppet, vilket är argumentet till att studien är strukturerad med uppdelning 
mellan ledare och pedagog i resultat- och analysdel. Begreppet pedagogiskt ledarskap betraktas som 
ett svåråtkomligt fenomen som befinner sig i en utvecklingsfas inom forskningsområdet (Svedberg, 
2016), detta medförde att studiens syfte och agenda inte styrde samtalets riktning under intervjuerna. 
Trots att författarna inte hade stor förståelse om ämnet kan man se att det emellertid kan finnas en 
underförstådd förförståelse där författarna kan ha bett intervjupersonerna förtydliga resonemang som 
skulle vara intressant eller önskvärt för studien vilket kan ha varit ledande. Som forskare behöver man 
lägga vikt vid medvetenheten och hur en förförståelse kan influera studien. Det fördes en diskussion 
mellan oss forskare innan och efter intervjuerna genom reflektion hur förbättring kunde ske vilket 
resulterade i att intervjutekniken utvecklades under processens gång. Då författarna utförde 
majoriteten av intervjuerna tillsammans kunde även författarna ge varandra feedback på 
förbättringsområden under processens gång. Det var således viktigt att vara medveten och öppen kring 
hur studiens datainsamling skulle te sig. �
�

En teoristyrd analys hade således kunnat ge analysen en missvisande eller mindre svagare beskrivning 
av helheten (Braun & Clarke, 2006). Då studien tillämpade ett abduktivt tillvägagångssätt skedde en 
växelverkan mellan teori och empiri genom studien som möjliggjorde att upptäckter frigjordes i 
materialet. Inför studiens analys insågs svårigheter i sökandet efter relevanta teorier som kunde 
kopplas samman med datamaterialet. Efter handledning med rekommendationer och råd tillämpades 
analysen genom att utifrån empirin koppla resultatet med relevanta teorier som kunde besvara studiens 
forskningsfråga. Studien tog hänsyn till det abstrakta ämnet som studien baserades på och valde därför 
att inte göra en teoristyrd analys som hade kunnat begränsa studiens potential att se helheten i 
materialet samt möjligheter att vara mottagliga för senare upptäcka teman eller mönster som 
uppkommit under forskningsprocessens gång. �

8.3 Konklusion 
Denna studies två versioner kan ses som flerdimensionella, det vill säga det finns en mer ingående 
förklaring till begreppet och vad som innefattar en ledare som använder sig av pedagogiskt ledarskap. 
Både pedagogerna och ledarna uttryckte hur svårt det är att definiera vad som egentligen är 
pedagogiskt ledarskap och få pedagoger kände till att deras ledare blir bedömd utifrån kriterier kring 
pedagogiskt ledarskap. Man kan diskutera huruvida både ledarna och pedagogernas definition av 
pedagogiskt ledarskap endast berör vad egentligt ledarskap är för dem, det vill säga hur en ledare leder 
en pedagogisk verksamhet. I många fall skulle detta kunna vara detsamma som pedagogiskt ledarskap 
vilket skapar förvirring kring begreppet. Skolinspektionens version kan ses som mer komprimerad och 
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resultatfokuserad medan studiens två definitioner mer koncentrerar sig på personlig kontakt, vardaglig 
struktur och utformad hjälp i skolverksamheten.  
 
Ett lärorienterat ledarskap innebär att ingripa i organisationens lärprocesser kopplade till 
huvuduppdragets genomförande. En pedagogisk ledare behöver således ha insikt om organisationens 
delar såsom lärande, utveckling, kommunikation, relationer, förändringar, facilitering 
handlingsutrymme, processer, struktur och arbetsmiljö. Denna insikt leder till en vilja att skapa 
förutsättningar för att nå det gemensamma uppdraget samtidigt som barnens lärande ska lyftas och 
gagna det gemensamma arbetsutförandet. I en del av skolinspektionens definition av pedagogiskt 
ledarskap nämns: ”…är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en god 
måluppfyllelse…” (2015). Definitionen är onekligen abstrakt och svårtolkad, detta visar att studiens 
slutgiltiga syn på pedagogiskt ledarskap kan ses som drömbilden av en ledare vilken agerar likt en 
iscensättande regissör. Ledaren ska skapa förutsättningar på både individ- och organisationsnivå vilka 
i slutändan ska gynna det kollektiva verksamhetsuppdraget. Skolverksamheten ska ständigt utvecklas 
och det skulle vara omöjligt för en ledare att kontrollera samtliga delar, därför ses graden av tillit och 
strävan efter en grad av pedagogers självständighet som viktiga aspekter för en pedagogisk ledare att 
beakta. Genom att ständigt underlätta vardagen och avskaffa hinder kan tilliten och tillhörigheten öka, 
även pedagogernas fokus kan komma att fokuseras på uppgifter som gynnar huvuduppdragen om 
ledaren förbättrar pedagogens arbetssituation. I regissörsuppgiften behöver ledaren frigöra utrymme 
för pedagogerna genom att släppa kontrollen. Detta för att pedagogernas självständighet ska ha 
möjlighet att utvecklas och tas vara på för att gynna skolverksamheten. Ledaren ska regissera så att 
pedagogernas arbetsområden ligger i linje med dess egna intressen vilket i sin tur kan öka både 
motivation och engagemang. Detta ses som någonting som kan leda till en positiv och öppen 
organisationskultur. Drömbilden av en pedagogisk ledare som regissör är skickligheten att mobilisera 
varje enskild medarbetares drivkrafter och få medarbetarna att känna förtroende och engagemang från 
sin ledare. Regissörens oåterkalleliga uppgift är att ha kontroll över att barnen alltid gynnas och finns 
med i alla uppgifter som pedagogen utför.  
 
Den problematik som uppstår i skillnaden mellan skolverksamheternas egna definitioner av 
pedagogiskt ledarskap och Skolinspektionens definition kan ha sitt ursprung i bristen på 
Skolinspektionens offentliggörande av deras förhållningssätt kring begreppet. Med tanke på att 
begreppet innefattar en utbredd förbistring i skolverksamheterna skulle en bredare kommunikation 
från Skolinspektionen kring hur begreppet ska användas kunna efterfrågas. En slutsats av studien 
skulle därmed kunna vara att Skolinspektionen behöver anstränga sig för att sprida den så kallade 
riktiga versionen av hur ett pedagogiskt ledarskap ska bedrivas till skolverksamheter runt om i landet. 
Då bestämmelser för hur begreppet ska utföras finns behövs även en tydlig och allmän utläggning för 
hur begreppet ska brukas. Då Skolinspektionen har stor makt över hur skolverksamheter bedrivs med 
tanke på dess bedömning av både kvalitet och resultat skulle rimligen en utförlig förklaring av 
begreppet samt hur Skolinspektionen bedömer det pedagogiska ledarskapet kunna offentliggöras. Ett 
förslag på utveckling skulle kunna vara att bredda undervisningen i pedagogiskt ledarskap med de 
skolverksamma myndigheternas underlag som grund i både pedagog- och skolledarutbildningar. Även 
redan befintliga ledare skulle kunna bli mer utbildade i ämnet. 
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8.4 Förslag till vidare forskning 
Av resultatet framkom två olika syner på vad pedagogiskt ledarskap är, en utifrån ledarens synvinkel 
och en utifrån pedagogens. Efter en övergripande syn på temana utifrån båda definitionerna kunde 
man se en röd tråd, de övergripande temana följer i princip samma spår: i båda definitionerna finns 
temana Facilitering, Struktur, Återkoppling och Relationsbaserad med, möjligen med en aningen olika 
innehåll men med en grundtanke som känns sammankopplad. En viss skillnad är att pedagogerna 
söker någonting som inte ledarna söker i temat Vägledning. I de verksamheter som besöktes framkom 
det att begreppet pedagogiskt ledarskap inte alls var implementerat i det dagliga arbetet. Det fördes 
inte en öppen diskussion kring begreppet och det framkom att båda ledningar inte använde sig av 
begreppet i processer eller på några plattformar. Detta medförde en stor spridning i resultatet där 
tematiseringen synliggjorde de upprepningar och mönster som kunde ses i intervjuerna. Att det inte 
förs en diskussion om vad pedagogiskt ledarskap egentligen innebär behöver inte vara ett hinder för att 
pedagogiskt ledarskap ska kunna utföras i varje skolverksamhet. Ett förslag till vidare forskning om 
pedagogiskt ledarskap kan således vara huruvida det ges tillfälle för diskussion och dialog kring 
begreppet i det dagliga arbetet. Att en skolverksamhet tillsammans skulle få diskutera och resonera 
kring Skolinspektionens definition skulle kunna öka förståelsen hos både pedagoger och ledare 
gällande att ledaren numera ska ha ett större ansvar över undervisningen. Detta skulle kunna skapa en 
öppenhet kring begreppet och då en skolverksamhet tillsammans kommer fram till vad definitionen 
betyder för just den organisationen kan det underlätta arbetet mot mål och bättre resultat. Möjligtvis 
finns det verksamheter i landet där begreppet pedagogiskt ledarskap har fått fäste i en 
organisationsstruktur, detta är någonting som kan motsäga studiens resultat. 
 
Tidigare forskning har visat att ett så kallat osynligt kontrakt vilket Svedberg beskriver genom Bergs 
resonemang (2003): ”om jag lämnar dig ifred i klassrummet så lämnar du mig ifred på 
rektorsexpeditionen”. I en av Skolverkets vetenskapliga publikationer Tema Rektor (2015) tillfrågas 
forskare kring ledarens pedagogiska ledarskap. En ihållande följetong har varit rektorers 
klassrumsbesök eller bristande klassrumsbesök. En viktig aspekt att beakta kring diskussionerna med 
klassrumsbesöken är vad pedagogerna egentligen efterfrågar. Vissa skolforskare menar att det nästan 
alltid uppskattas att ledaren deltar i undervisningen för att pedagogerna har en önskan om att bli sedda 
med argumentet att det samtidigt kan utveckla undervisningens kvalitet. Frågan är huruvida 
klassrumsbesöken ska leda till utveckling då ledaren endast besöker klassrummen någon enstaka gång 
eller enbart för besökens skull. Utifrån detta kan man dra en parallell till vår stuie där pedagogiskt 
ledarskap beskrivs som att ledarna skapar förutsättningar för lärande genom strukturer och processer. 
Dessa möjliggör att pedagogerna känner sig sedda vilket ger en ökand upplevd tillit och ett 
involverade i verksamheten som en del av ett kugghjul. Exempel på detta kunde vara att utsedda lärare 
deltog i andra lärares undervisning vilket skapade en kultur där gemensamt lärande kunde ske. 
Ledarna frigjorde andra strukturer som ökade pedagogernas handlingsutrymme där nya idéer och 
tankar fick fäste vilket bekräftade att pedagogerna kände sig sedda och delaktiga. Det pedagogiska 
ledarskapets direkta dimensioner omfattar klassrumsbesök, feedback och analys av skolans resultat 
(Leo, 2013). Här kan man se att en förskjutning har skett eftersom tidigare forskning framfört bilden 
av att lärare känner sig sedda vid klassrumsbesök, trots Skolinspektionen granskningar och forskning 
om pedagogiskt ledarskap menar vi att det finns enormt stora enskilda skillnader. Det finns således 
stora svårigheter att dra slutsatser om att klassrumsbesök får lärarna att känna sig sedda eller ska öka 
kvaliteten på undervisningen.  Man kan uppmärksamma frågan om klassrums- eller avdelningsbesök 
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ska vara en del av det pedagogiska ledarskapet som ledare är ålagda att direkt utöva. Studien visar att 
pedagogerna söker en högre autonomi, det kan tyda på mindre klassrumsbesök. Dock är ledarna 
ålagda att styra över undervisningen samt barnens resultat, att besöka klassrummen och se mer 
noggrant på undervisningen kan tänkas vara en förutsättning för att kunna ha ett mer kontrollerande 
ledarskap. Vidare forskning skulle kunna fokusera på hur pedagogers syn på autonomi kan kopplas till 
ledarnas ålagda pedagogiska ledarskap. En balans mellan pedagogers och ledares professioner måste 
vara en utgångspunkt för en fungerande skolverksamhet. Den vidare forskningen kan ämnas fokusera 
till att hitta nya vägar att nå ut till pedagogerna för att de inte ska känna att de förlorar sitt ansvar, men 
samtidigt införliva ledarens större kontroll i verksamheten.  
 
Skolinspektionens definition av pedagogiskt ledarskap baserat granskningar behöver innefatta mer 
fokus på det mellanmänskliga och individuella, att ta hänsyn till att alla lärare och pedagoger är olika 
och lär och utvecklas på varierande sätt. Detta ställer förstås höga krav på ledare som behöver tolka 
sitt uppdrag där strukturer och processer passar kan lyfta medarbetarnas kompetenser och kunskaper. 
Genom att ta tillvara på lärares och pedagogers nya idéer och tankar kan även motivationen öka på ett 
individuellt plan som i förlängningen kan leda till lärande organisation som kulturella aspekter. Ledare 
behöver i högre grad vara medveten om lärares och pedagogers styrkor och utvecklingsmöjligheter, i 
studien hävdade ledarna att man den relationella delen av ledarskapet innebar att man kunde vara 
personlig och öppen i informella sammanhang som småprat i personalrummet. Detta medförde insikter 
om att de relationsbalanserade aspekterna framkom i informella sammanhang som kunde främja det 
formella professionella arbetssättet genom målstyrning samt fokus och tolkning av uppdraget både för 
ledare och pedagog. Studien utfördes vid förskolor och grundskola som låg i framkant i kommunerna 
med stort inflytande, förskoleverksamheterna hade fått bekräftelse från kommun och huvudman att de 
gått från ett relationellt ledarskap till ett professionellt ledarskap och grundskolan sågs som ett 
exempel på en lyckad omorganisation. Trots detta betonades vikten av att ständigt vara medveten om 
de sociala mellanmänskliga aspekterna för att främja pedagogers och organisationens utveckling mot 
uppsatta mål. Fortsättningsvis är författarnas tolkning att det pedagogiska ledarskapet inbegrips av ett 
socialt ledarskap som berör den psykosociala arbetsmiljön för medarbetarnas trivsel. Studien visar att 
pedagoger uppskattade att bli sedda både i informella och formella sammanhang som kunde vara både 
pedagogiska diskussioner eller småprat i personalrummet. Detta bekräftar att det pedagogiska 
ledarskapets multidimensionella aspekter där skolledarskapet tidigare utgick från att ”hålla budget”, 
myndighetsutövning och administration till att högsta möjliga mån se varje individ. 
 
Skolinspektionens granskningar bör i framtiden beakta det relationella mellanmänskliga 
dimensionerna, ett pedagogiskt ledarskap möjliggörs då ledare tillägnat sig pedagogernas legitimitet 
genom tillit och individuellt engagemang. Däremot kan den andra sidan av myntet kan innebära att 
klassrumsbesök i själva verket kan vara påfrestande för pedagogerna om klassrums- eller 
avdelningsbesöken medför en känsla av kontroll. En gråzon är således att Bergs (2003) syn på det 
osynliga kontraktet har grundats på graden av ledares närvaro i undervisningen, studien visar att 
undervisningens kvalitet främjas genom andra insatser som exempelvis att pedagogerna får en inblick 
i varandras arbete genom att offentliggöra pedagogernas arbete på olika plattformar vilket ger ett 
kollegialt lärande. De ledare som intervjuades i studien beskrev att man som ledare måste ha respekt 
för pedagogernas didaktiska förmåga som ibland kunde vara högre än skolledarnas. Studien visar att 
det har skett en förskjutning i hur man som pedagogisk ledare effektiviserar sin arbetsdag som i 
slutändan ska gynna barnen att nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin personliga utveckling. 
Direkta klassrumsbesök uppskattades emellertid av pedagogerna i studien men det framkom att ledare 
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utövade ett pedagogiskt ledarskap genom andra direkta insatser som feedback och relation som hade 
en högre påverkan att nå uppsatta mål och tolkning av huvuduppdraget som i slutändan gynnade barn 
lärande och sociala utveckling. Vidare forskning bör undersöka det direkta pedagogiska ledarskapet 
effekter på pedagogers och barnens organisatoriska lärande och utveckling.  
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9. Bilagor  
 
9.1 Bilaga I: Intervjuguide 
 
Intervjuguide I för pedagoger 
 
Vad betyder pedagogiskt ledarskap för dig? 
- Varför tror du att du uppfattar det så? 
 
Hur tycker du att det syns i det dagliga arbetet?  
- kan du utveckla på vilket sätt det syns?  
 
Kan du beskriva en situation då du anser att pedagogiskt ledarskap har utförts? 
 
Anser du att din chef utför pedagogiskt ledarskap? 
- Kan du beskriva en situation då du anser att din chef utövade pedagogiskt ledarskap? 
 
Känner du till att din pedagogiska ledare har nationella riktlinjer att följa kring pedagogiskt 
ledarskap? 
- hur har du fått den informationen? (tagit reda på det själv/informerad/annat) 
 
Intervjuguide II för ledare 
 
Vad betyder pedagogiskt ledarskap för dig? 
- Varför tror du att du uppfattar det så? 
 
Hur tycker du att det syns i det dagliga arbetet?  
- kan du utveckla på vilket sätt det syns?  
 
Anser du att du utför ett pedagogiskt ledarskap i din vardag? 
- Hur uppfattar du din roll som pedagogisk ledare?  
- Kan du beskriva en situation då du anser att du utövade pedagogiskt ledarskap? 
 
När anser du att dina medarbetare utför pedagogiskt ledarskap? 
- Kan du beskriva en situation då du anser att din chef utövade pedagogiskt ledarskap? 
 
Vad eftersträvar du i det pedagogiska ledarskapet? (målsättning) 
- Känner du till de nationella riktlinjerna om hur pedagogiskt ledarskap ska utföras i 
skola/förskola? 
 
Om ja: utformar du ditt arbete efter dessa riktlinjer? 
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9.2 Bilaga II: Missivbrev 
 
Brev angående förfrågan att delta i forskningsstudie 
 
Hej!  
Vi är två studenter från Stockholms Universitet som nu skriver kandidatuppsats i Pedagogik med 
inriktning på pedagogiskt ledarskap.  
 
Syftet med vår studie är att undersöka hur begreppet pedagogiskt ledarskap uppfattas och utförs i det 
vardagliga arbetet på skola och förskola.   
 
Det vi nu efterfrågar är personer som är intresserade av att delta i en intervju om det pedagogiska 
ledarskapet. Dina upplevelser är viktiga och värdefulla för att kunna utveckla mer kunskap inom 
forskningsfältet pedagogiskt ledarskap. Intervjuerna beräknas ta ca 30 minuter och kan ske på valfri 
plats. Vårt önskemål är att genomföra intervjuerna någon gång under veckorna 44-48. 
 
Ert deltagande kommer att anonymiseras så att inga enskilda individer kan identifieras. Du kan när 
som helst välja att avbryta din medverkan. Materialet som samlas in kommer enbart att användas i vårt 
Examensarbete.  
 
Vid intresse går det bra att maila/ringa direkt till oss. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning  
Moa Kronbrink & Toni Azar 
191016 
 

Moa Kronbrink, 0737225354, moa.kronbrink@gmail.com 
Toni Azar, 0736451969, toni.azar@live.se 
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