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Abstract 

The purpose with this study is to analyze principal´s pedagogical lead-
ership and how principals and teachers interpret it. The studies re-
search questions were about surveying and comparing the understand-
ing of the term rektorns pedagogiska ledarskap. Research shows ana-
lyze principal´s pedagogical leadership is important for school results. 
The surveys method has been a poll.  There were 53 respondents who 
have answered the survey.  

The survey was sent to three different schools. The informants were 
chosen from the same schools, because they were supposed to work 
on the same function. Two versions of the survey were made, but with 
the same questions. One version was directed to principals and the 
other was directed to teachers. The difference between the two polls 
was the formulations. The questions were constructed as statements, 
which the respondents were supposed to take a stand to. 

The result shows that the collegial conversation and learning have an 
important function, showing both previous research and the outcome 
of the study. Besides, it is important that the principal creates the con-
ditions for a clear communication structure. 

Keywords 

Educational Leadership, Pedagogic Leadership, Scool principal, Scool Im-
provement 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka begreppet rektorns pedagogiska 
ledarskap och hur begreppet uppfattas av rektorer och lärare. Studiens 
forskningsfrågor handlar om att kartlägga och jämföra uppfattningarna 
om begreppet Rektorns pedagogiska ledarskap. Forskning visar att rek-
torns pedagogiska ledarskap har en betydelse för skolans resultat. Meto-
den i undersökningen har varit enkät. Det var 53 respondenter som har 
svarat på enkäten.  

Enkäten skickades till 3 olika skolor. Informanterna valdes ut från samma 
skolor, för att de skulle utgå från samma verksamhet. Två versioner av en-
käten formades men med samma frågor. Den ena versionen var riktad mot 
rektorer och den andra mot lärare. det var formuleringarna som skilde 
dem åt. Frågorna var gjorde som påståenden som respondenten skulle 
svara på.  

Resultatet visar att det kollegiala samtalet och lärande har en viktig funkt-
ion, visar både tidigare forskning och resultatet i studien. Dessutom är det 
viktigt att rektor skapar förutsättningar för ett tydligt kommunikations-
strukturer.  

Nyckelord 

Rektorns pedagogiska ledarskap, pedagogiskt ledarskap, indirekt ledar-
skap, direkt ledarskap, rektorns kommunikation, kollegialt lärande, skol-
utveckling 
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INLEDNING  

Denna uppsats handlar om rektorer och lärares uppfattningar om begrep-
pet rektorns pedagogiska ledarskap. Under tiden som jag har varit verk-
sam som lärare och specialpedagog har jag hört lärare och kollegor som 
inte vet vad rektor gör på sitt arbete. Det är genom mitt arbete som jag har 
fått insyn i det komplexa uppdrag som en rektor har. Samtidigt funderar 
jag på vad egentligen begreppet rektorns pedagogiska ledarskap innebär. 
Är det en del av rektorns arbete eller är det allt en rektor gör? Min upp-
fattning är att mina kollegor vet inte vad en rektor gör hela dagen och 
ännu mindre vad rektorns pedagogiska ledarskap innebär. Det pedago-
giska ledarskapet utgör en stor del av rektorsuppdrag och har stor bety-
delse för skolans verksamhet. Men trots det är min uppfattning att lärare 
och rektorer inte delar samma uppfattning om begreppet rektorns peda-
gogiska ledarskap.  

Uttrycket rektorns pedagogiska ledaskap har funnits med sedan de stora 
utredningar som genomfördes på 1940-talet, grundskolereformen 1962, 
SIA-utredningen 1970-talet och decentraliseringen under 1990-talet 
(Skott & Nordzell, 2018). Begreppet rektorns pedagogiska ledarskap an-
vänds även i friskolereformen. Genom reformen ökade fokuset på skolans 
resultat och styrsystem. Rektorns uppdrag ändrades genom att rektorns 
roll och ansvar blev mer tydligt (Skott & Nordzell, 2018). 

Decentraliseringen av skolan, som skedde under 1990-talet, innebar att 
rektorernas ansvar för skolan ökade. Ledarskapet ändrade karaktär, där 
pedagogisk erfarenhet inte hade samma värde längre utan det var andra 
förmågor av betydelse för management, ekonomi och retorik. Tjänsterna 
tillsattes oftast av andra ledare från andra verksamhetsområden som ex-
empelvis från militären eller företagsledare. Ledare med pedagogisk erfa-
renhet visades sig dock vara viktigt (S. G. Hartman, 2012).  

Skollagen, som trädde i kraft 2010, ökade rektors inflytande på skolans 
inre arbete. Enligt skollagen är det rektorn som ”beslutar om sin enhets 
inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter 
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov” (2 kap 9§ skolla-
gen). Denna beskrivning visar att det lagstadgat finns en förväntan på att 
rektor ska, bland många andra arbetsuppgifter, leda det pedagogiska ar-
betet. Internationell forskning visar att rektorns pedagogiska ledarskap 
har en betydande roll för framgångsrika skolor och högre skolresultat 
(Pont, Nusche, & Moorman, 2011).  
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Rektorns roll och uppgifter förtydligades i skollagen 2010. Frekvensen av 
ordet ”rektor” benämndes 20 gånger i skollagen från 1985 men ökade till 
100 benämningar i 2010-års lag. (Lundgren, Säljö, & Liberg, 2014).  

Begreppet rektorns pedagogiska ledarskap har definierats på olika sätt. 
Begreppet beskrivs på olika sätt i styrdokument och forskning. Skolin-
spektionen (2012) definierar begreppet på följande sätt: 

Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva 
aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan 
och förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt 
lärande och utveckling. Det betyder att rektor måste ha kunskap om och 
kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i undervisning, leda och styra 
lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna för samband mellan 
insats och resultat  

(Skolinspektionen 2012, sid 6) 

Sveriges skolledarförbund har definierat begreppet på detta sätt:  

Att rektor styr de tillgängliga resurserna så att de används så strategiskt som 
möjligt i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande och 
undervisning.  

Att rektor leder lärandet genom att han/hon känner ansvar för och påverkar 
skolans interna processer med syfte att nå en ökad måluppfyllelse.  

Att rektor leder organisationen (det vill säga människorna som utgör den) 
genom att tydliggöra sambandet mellan de dagliga aktiviteterna i skolan, 
elevernas resultat och de långsiktiga målen i läroplan och kursplaner.  

Skolledarna 2013 

Vad är en framgångsrik skola? Skolornas framgång mäts i elevernas resul-
tat. En framgångsrik skola har höga resultat på nationella prov och höga 
betyg. Resultatet säger dock mindre om de förutsättningar som skolan 
har. Rapporter från både TIMSS (Trends in International Mathematics and 
Science Study) och PISA (Programme for International Student Assess-
ment) visade att svenska elevers skolresultat försämrades från början av 
2000-talet fram till 2012. Samtliga områden, som både TIMSS och PISA 
undersöker, hade svenska elever signifikant försämrat resultaten, jämfört 
både med andra OECD-länder och med tidigare resultat (Skolverket, 
2016).  

En framgångsfaktor för framgångsrika skolor är rektorns ledarskap.  

Rektors engagemang i den pedagogiska verksamheten och i uppföljningen av 
skolans resultat bedöms ha stor betydelse för lärarnas möjligheter att 
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genomföra sitt uppdrag. Rektorsroll, både som chef och som pedagogisk 
ledare är viktig för skolutvecklingen. 

(Skolinspektionen, 2010, s. 11) 

Berg (2011) menar att ett första steg att försöka förstå begreppet  peda-
gogiskt ledarskap handlar om att belysa de handlingar som skolledaren 
gör för att planera, genomföra och följa upp den enskilda verksamheten.  

Tidigare jämställdes det pedagogiska ledarskapet som en personlig kom-
petens som utgick från individens egenskaper. På senare tid har synen på 
pedagogiskt ledarskap förskjutits mot att ”ledarskapet uppstår i samspe-
let mellan olika individer i en speciell kontext” (Maltén, 2000). Dagens 
skolledare förväntas att kunna förhålla sig till olika arbetsuppgifter och 
olika roller i sitt ledarskap. Skolledare som väljer att leda utifrån styrdo-
kumentens krav och huvudmannens beslut, kan lätt förlora sin legitimitet 
som pedagogisk ledare för att medarbetarna inte blir uppmärksammade. 
Men samtidigt riskerar skolledaren som enbart går efter personalens öns-
kemål riskeras ett korstryck mellan medarbetarna och skolans huvudman 
(Maltén, 2000). 

Tidigare undersökningar visar att majoriteten av lärarna framhåller att 
rektorernas roll som pedagogisk ledare främst handlar om att bygga och 
förvalta skolor som organisation. En annan vanlig uppfattning är att rek-
torer ska göra administrativa arbetsuppgifter som att lägga schema, tjäns-
tefördelning, planera kompetensutvecklingar etcetera (Sverige & Utred-
ningen om rektorernas arbetssituation inom skolväsendet, 2015) .  

Det kan således konstateras att när lärare ombeds definiera rektorernas 
pedagogiska ledarskap, så framhåller en majoritet lärare främst rektorernas 
roll som byggare och förvaltare av skolan som organisation. 

(Sverige & Utredningen om rektorernas arbetssituation inom skolväsen-
det, 2015, s. 108) 

En annan vanlig uppfattning lärare har, är att rektorns pedagogiska ledar-
skap handlar om ett aktivt och direkt relationellt pedagogiskt ledarskap 
mellan lärare och rektorer. I ledarskapet ingår även att rektorn återkopp-
lar kring lärarnas undervisning samt att stötta och handleda lärare som 
behöver utmanas i undervisningen (Berg, 2011).   

En vanlig uppfattning rektorer har om det pedagogiska ledarskapet är ter-
mer som utveckla, samtal, kollegialt dvs. aktivt relationellt pedagogiskt le-
darskap (Sverige & Utredningen om rektorernas arbetssituation inom 
skolväsendet, 2015, s. 111). Men många rektorer anser att de inte har tid 
för det pedagogiska ledarskapet. en annan vanlig uppfattning att inte 
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kunna utföra det pedagogiska ledarskapet är administration och uppgifter 
(Sverige & Utredningen om rektorernas arbetssituation inom skolväsen-
det, 2015). 

 

1.1 Syfte  
Studiens övergripande syfte är att undersöka och identifiera hur rektorer 
och lärare förstår begreppet rektors pedagogiska ledarskap. Genom att 
identifiera rektorers och lärares förståelse för begreppet och sedan jäm-
föra uppfattningarna kan likheter och skillnader mellan grupperna iden-
tifieras. Kunskapen kan bidra till att synliggöra hur rektorer och lärare 
uppfattar begreppet samt vad som kan vara viktigt i rektorers pedago-
giska ledarskap.  

1.2 Frågeställningar 

1. Vilka uppfattningar har rektorer om begreppet rektorers pedagogiska 
ledarskap?  

2. Vilka uppfattningar har lärare om begreppet rektorers pedagogiska le-
darskap  

3. På vilket sätt skiljer rektorers uppfattning om rektorns pedagogiska le-
darskap mot lärarnas uppfattning av begreppet? 

4. På vilket sätt har pedagoger och rektorer samma uppfattningar om rek-
tors pedagogiska ledaskap?  
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2 BAKGRUND 

Föreliggande kapitel har fyra avdelningar: 1. först en begreppshistorik om 
begreppet rektorns pedagogiska ledarskap, därefter en 2. definition av be-
greppet, följt av 3. tidigare nationell forskning och slutligen en avdelning 
om 4. internationell forskning.  

2.1 Tidigare forskning  

I detta kapitel kommer nationell och internationell forskning om rektorns 
pedagogiska ledarskap att belysas.  

2.1.1 Nationell forskning om pedagogiskt ledarskap 

De senaste decennierna har intresset för hur rektorers ledarskap samver-
kar med elevernas resultat varit utgångspunkten för forskare från olika 
discipliner. Forskningen relaterar generellt till fyra övergripande dimens-
ioner av rektorns ledarskap: värdeladdat ledarskap, fokuserat ledarskap, 
ledarskapets kontext samt delat ledarskap (Håkansson & Sundberg, 2016).  

Den första dimensionen är ett värdeladdat ledarskap som handlar om rek-
torers ledarskap med utgångspunkt i normer och värden. Ledarskapet 
fungerar både som mål och medel. För att leda förändring måste rektor 
sätta sig in i organisationens rådande värderingar och dominerande skol-
kultur (Håkansson & Sundberg, 2016).  

Den andra dimensionen är fokuserat ledarskap vilken visar betydelsen av 
det indirekta ledarskapet för elevernas lärande. Rektorns mål är att skapa 
krafter som är drivande för verksamhetens mål och utveckling. Detta sker 
genom långsiktiga visioner och konkreta mål för organisationen. "Resone-
mang kring rektorns fokuserade ledarskap relateras i forskning till dis-
kussioner om hur olika former av ledarskap påverkar elevers lärande och 
studieresultat" (Håkansson & Sundberg, 2016 sid 194).   

Den tredje dimensionen är ledarskapets kontext. Ledarstilar eller former 
av ledarskap medför konsekvenser för den kontext som rektor befinner 
sig i. Ledarstilar är olika effektiva beroende på vilken fas verksamheten 
befinner sig i. Men samtidigt menar andra forskare att miljön kring rekto-
rerna har stor betydelse för vilken ledarstil som är att föredra. Det är kom-
binationen av grundläggande ledarskapsmetoder och sättet att anpassa 
ledarskapet efter kontexten som skiljer de framgångsrika skolorna från de 
mindre framgångsrika skolorna (Håkansson & Sundberg, 2016). 
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Den fjärde dimensionen är delat ledarskap som är förknippat med den 
tredje dimensionen ledarskapets kontext. Forskningen visar att det de-
lade ledarskapet fungerar i alla sammanhang och skeden i skolans ut-
vecklingsarbeten.  Det delade ledarskapet är mer beroende av skolans nu-
varande utvecklingsskede. En skola som befinner sig i kris resultatmässigt 
kan ha mer nytta av centraliserat ledarskap medan skolor i långt framskri-
det utvecklingsarbete är i behov av mer finfördelat ledarskap (Håkansson 
& Sundberg, 2016).  

Forskningen visar att skolledaren har en central funktion i verksamheten. 
Framgångsfaktorerna är ett demokratiskt och relationellt ledarskap som 
har sitt fokus på skolans kunskapsmål samt sociala mål (Ärlestig, 2008). 
Skolinspektionen (2010) har tagit fram en forskningsöversikt över rek-
tors ledarskap. Forskningsöversikten visar att de framgångsrika skolorna 
har även skolledaren fokus på både struktur och kultur. Dessutom kan 
rektor kommunicera skolans mål och skapa engagemang hos medarbe-
tarna i skolan (Skolinspektionen, 2010.)  

I de framgångsrika skolorna tar rektor ansvar för skolans kultur och 
struktur. Lärarna i de framgångsrika skolorna menar att rektorerna i 
högre grad ägnar sig åt kärnverksamheten och det som är direkt kopplat 
till elevens lärande (Ärlestig, 2008).  

En annan framgångsfaktor är rektorns kunskap, att rektorn skapar tillit 
för lärarna och ett fungerande samspel mellan rektor och lärare. Andra 
förutsättningar är ett avgränsat ansvarsområde, kommunala stödfunkt-
ioner och administrativt stöd (Törnsén, 2009).  

2.1.2 Internationell forskning om pedagogiskt ledarskap 

Det är problematiskt att översätta begreppet rektorns pedagogiska ledar-
skap till engelska. Det svenska begreppet har en vidare innebörd än vad 
internationella skolledarskapsmodellerna föreslår (Forssten Seiser m.fl., 
2017). Rektorers uppdrag är enligt skollagen (SFS 2010:800) att leda och 
samordna skolans pedagogiska arbete och verka för att utveckla utbild-
ningen. Beskrivningen av rektors pedagogiska ledarskap som skollagen 
ger kan beskrivas som en kombination mellan transformational leadership 
(Davies, 2009) och ett Instruktional leadership (Robinson, Lloyd, & Rowe, 
2008).  

Ett transformational leadership (Leithwood, Jantzi, & Steinbach, 1999) fo-
kuserar rektorer sin kompetens att stärka verksamhetens förmåga till or-
ganisatoriskt lärande genom att stimulera kollegiet till en professionell 
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och kollektiv gemenskap inom organisationen. Lärarna betraktas som vik-
tiga resurser eftersom målet är att bygga en förbättringskapacitet för sko-
lan som organisation (Fullan, 2014). Det kollektiva lärandet utvecklas ge-
nom att motivera och organisera medarbetare i kollektiva lärande gemen-
skaper.  

Betydelsen av att kommunicera visioner framhålls som centralt i detta 
ledarskap, som är ett förändringsorienterat ledarskap som också kan beskrivas 
som ett karismatiskt, intellektuellt och administrativt sådant  

 
 

Ett forskarteam från Nya Zealand (Robinson m.fl., 2008)jämförde ett för-
ändringsorienterat ledarskap med undervisningsorienterade ledar-
skapet, instruktional leadership. Det är en typ av ledaskap som efterfrågas 
av svenska skolmyndigheter, ett ledarskap som har en direkt koppling till 
elevers lärande och utveckling. Detta ledarskapet är mer effektivt. Jämfört 
med det förändringsorienterade ledarskapet, utifrån dess påverkan av 
elevernas resultat. Orsaken till att det undervisningsorienterande ledar-
skapet är mer effektivt än vad det förändringsorienterade ledarskap för-
klarade Robinson, Lloyd och Rowe (2008) med att det förändringsorien-
terade ledarskapet fokuserade mer på relationen mellan ledare och med-
arbetare vilket medför att effekten på elevers resultat blir osäker.  

Till motpol till de ledarcentreade ledarskapet kan distributed leadership, 
distribuerat ledarskap, sättas (Spillane, Halverson, & Diamond, 2004). 
Inom detta perspektiv anses att det pedagogiska ledarskapet är större och 
mer omfattande för att enbart tillskrivas en person (Liljenberg, 2015). Ge-
nom det distribuerande ledarskapet kan pedagogiskt ledarskap tolkas 
som ett organisatoriskt och fördelat ledarskap. Syftet med ett distribuerat 
ledarskap är att genom att skapa förutsättningar för att få till en bredd och 
djup inom skolan för att få till en positiv inverkan på elevernas resultat. 
Genom denna form av ledarskap finns inte någon klar skillnad mellan rek-
tor och lärare. olika aktörer kan utföra pedagogiska ledaruppgifter 
(Spillane m.fl., 2004). 

Hattie (2014) har i sin metastudie identifierat två olika huvudtyper av pe-
dagogiskt ledarskap: det instruktiva (undervisningsnära) ledarskapet och 
det transformtiva (lärarstödjande) ledarskapet. Det induktiva ledar-
skapet utgår från att skapa ett störningsfritt inlärningsklimat med tydliga 
undervisningsmål och höga förväntningar på läraren att de tar hand om 
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eleverna på ett bra sätt.  Det transformtiva ledarskapet är de skolledare 
som: 

syftar till rektorer som inspirerar sina lärare till nya nivåer av energi och 
engagemang och moraliska föresatser så att de arbetar tillsammans för att 
övervinna utmaningar och nå ambitiösa mål 

(Hattie & Ashing, 2014)  

Metaanalysen visar att instruktiva ledarskapet det är det mest effektiva 
när det gäller effekten på elevernas resultat. Det är skolledaren som 
skapar trygga miljöer där lärare kan stödjas utefter utmanande mål. Skol-
ledaren stödjer läraren genom frågor för att de gemensamt ska komma 
fram till de mål som har störst påverkan på elevernas resultat.  

OECD-rapporten Improving Shool Leadership har sin utgångspunkt i jäm-
förande studier och fallstudier från 19 olika länder. Rapporten visar att 
det viktigaste för att ge eleverna en bra utbildning är ett bra och kvalifice-
rat ledarskap. För att skolsystemet ska kunna utvecklas och moderniseras 
har skolornas rektorer en betydande och avgörande roll. Rapporten iden-
tifierar fyra olika områden som tillsammans kan förbättra skolans ledar-
skapsarbete (Pont m.fl., 2011). 

1. (Om)definiera ansvarsområdena för skolledarna.  
2. Fördela skolans ledarskap 
3. Utveckla kompetens för effektiva skolledarskap 
4. Göra skolledarskap en attraktiv profession 

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

I detta kapitel kommer den föreliggande uppsatsens utgångspunkter att 
presenteras. Studien har sin teoretiska utgångspunkt utifrån fyra olika te-
orier om framgångsfaktorer för skolans verksamhet och rektorns ledar-
skap. Områdena är direkt och indirekt ledarskap, rektorns kommunikation, 
kollegialt lärande samt ledningsfilosofiskt perspektiv. Teorierna har sedan 
varit till stöd för operationaliseringen av begreppet rektors pedagogiska 
ledarskap.  

3.1.1 Framgångsrika kolor 

För att mäta framgångsrika skolor är det elevernas resultat som är i fokus. 
Resultaten baseras på nationella prov, betyg etcetera (Håkansson & Sund-
berg, 2016). Skolinspektionen (2012) sammanställer ett koncentrat av 
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framgångsfaktorer och framgångsrikt ledarskap i punktform, som skolin-
spektionen anser fungerar bra med den svenska skolans styrdokument. 
Skolinspektionen betonar att listan absolut inte är uttömmande. Bland an-
nat dessa punkter listas (utvalda punkter av listan):  

 Rektor är kunnig och kompetent och har lärarnas förtroende (lednings-
filosofiskt ledarskap) 

 Rektor har en ledarstrategi som fokuserar på att skapa en kultur med 
normer och värderingar som stimulerar och inspirerar medarbetarna till 
tydligare engagemang och vilja att utveckla sin kompetens (situations-
betingat ledarskap)  

 Rektor engagerar sig i skolans kärnprocesser, undervisning och lärande 
samt uttrycker höga förväntningar på elevernas resultat (rektorers di-
rekta ledarskap) 

 Rektor organiserar och deltar i diskussioner om vad som genererar 
framgångsrik undervisning och analyserar samband mellanundervis-
ningsmönster och utveckling av kunskapsresultat (rektors kollegiala le-
darskap) 

 Rektor är tydlig, demokratisk, lärande och kommunikativ samt fokuse-
rar på såväl skolans sociala mål som kunskapsmålen (Rektorns kom-
munikation) 

(Skolinspektionen, 2010) 

Att gör en manual över hur en framgångsrik rektor ska vara är omöjligt 
eftersom uppdraget är alldeles komplex (Skolinspektionen, 2010).  

3.1.2 Direkt och indirekt ledarskap 

Ledarskapet konstrueras (Höög & Johansson, 2014). För att förstå hur 
skolledaren kan skapa förutsättningar och engagemang för skolans kärn-
processer eller med andra ord, barns och ungdomars lärande och utveckl-
ing, har två olika modeller konstruerats, direkt och indirekt ledarskap 
(Törnsén, 2009).  Direkta ledarskapet är ett ledarskap som ligger nära 
klassrummet och undervisningen.  Medan det indirekta ledarskapet 
skapar skolledaren förutsättningar för den pedagogiska verksamheten 
genom schema, gemensamma pedagogiska diskussioner i lärarlaget, fas-
tighetsfrågor etcetera. Skolledaren skapar en organisation som ger lä-
rarna möjlighet att reflektera över sin egna pedagogiska verksamhet eller 
att skolledaren lösgör sig från sina administrativa arbetsuppgifter och äg-
nar sig mer åt lärande i och om sin egna verksamhet (Scherp, Scherp, 
2007).  
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Rektorns direkta ledarskap involverar exempelvis klassrumsbesök, feed-
back till lärarna, utmanade samtal med lärare om deras undervisning et-
cetera. I det direkta ledarskapet utmanar rektor genom att ge stöd och dri-
ver lärare till utveckling genom kommunikation och dialog om skolans 
kärnprocesser. I det indirekta pedagogiska ledarskapet skapar rektor för-
utsättningar för lärande, som kan bestå av att hantera strukturer såsom 
scheman för lärare och elever. Det kan även vara att rektor skapar förut-
sättningar för samarbete i arbetslag (Törnsén, 2009).  

Direkt och indirekt ledarskap kan inte ses som åtskilda utan ledarskaps 
påverkanshandlingar är komplexa. Det indirekta och direkta ledarskapet 
ska inte ses som åtskilda utan tenderar till att påverkas av varandra när 
de kombineras på ett lämpligt vis (Yukl & Kaulio, 2012).  

3.1.3 Rektorns kommunikation  

Den andra teoretiska utgångspunkten är rektorns kommunikation. Höög 
och Johansson (2015) har sett i sin undersökning att den mest vanligt fö-
rekommande kommunikation mellan lärare och rektorer är informella 
samtal och information om olika vardagsaktiviteter och enskilda elever. 
Det är sällan som rektorer samtalar med lärare om lärande och undervis-
ning. Det är inte vanligt att rektorerna gör klassrumsbesök och ger pro-
fessionell återkoppling till lärarna. Kommunikationen mellan lärare och 
rektorer sker oftast på den enskilde lärarens initiativ vilket gör att kom-
munikationen mellan lärare och rektor skiljer sig mycket åt beroende på 
att lärare har olika bra kontakt med rektor. Studien visar även att struk-
turer i form av möten och skolans kultur är det som påverkar kommuni-
kationen snarare än rektors individuella kommunikationsförmåga. I fram-
gångsrika skolor är rektorerna mer aktiva gentemot lärarna och kommu-
nicerar med lärarna om undervisning, lärande, skolutveckling och resultat 
(Höög & Johansson, 2015). 

Rektorns kommunikation är en stor del av rektorns arbete. Törnsén 
(2009) visar i sin forskning att det finns skillnader mellan rektorernas och 
lärarnas syn på skolans kommunikationsstrukturer. Rektorerna upplever 
att de ständigt är upptagna av olika slags möten. Lärarna verkar inte vara 
medvetna om rektorernas försök att möta och kommunicera frågor som 
berör utbildning och undervisning. Rektorer och lärare i framgångsrika 
skolor möts, enligt studier, varandra oftare för att diskutera undervis-
nings- och utbildningsfrågor. Den mesta forskningen utgår från hur det 
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pedagogiska ledarskapet kan genera framgångsrika skolor. Återkom-
mande i forskningen är att det pedagogiska ledarskapet är en viktig fram-
gångsfaktor (Törnsén, 2009).  

Ett problemområde som har identifierats är att rektorer inte har samtal 
med lärare om lärande och undervisningens innehåll, arbetsformer och 
metoder. Rektorer behöver således skapa och stärka strukturer för kom-
munikation med tyngdpunkt på undervisning och lärande (Leo, 2013).   

Ärlestig, Helene.  

Det har visat sig att framgångsrika skolor har ett tydligt och demokratiskt 
ledarskap som fokuserar på både skolans kunskapsmål och sociala mål. En 
framgångsrik rektor tar ansvar för både struktur och kultur på skolan och 
arbetar för en god kommunikation och dialog i hela verksamheten (”Rektors 
ledarskap”, 2017) 

 

En viktig uppgift som rektor har är att samordna, organisera och leda 
verksamheten så att lärarna får bästa tänkbara förutsättningar att bedriva 
undervisning och genom kollegialt lärande utveckla sin kompetens som 
lärare. (Sverige & Utredningen om rektorernas arbetssituation inom skol-
väsendet, 2015).  

3.1.4 Kollegiala lärandet 

Den tredje utgångspunkten är det kollegiala lärandet. Det är väsentligt att 
lärare i samarbetet med andra i kollegiet, bygger upp sin egen kompetens 
att kunna handskas med krav och nya arbetsuppgifter. Det ställer även 
krav på att pedagoger bygger upp en gemensam kunskap eftersom de är 
beroende av varandras kunskap och för att kompetenser inom verksam-
heten ska kunna nå läroplanens mål och intentioner. Skolforskningen 
anger ofta att tyngdpunkten för begreppet kollektivt lärande utgår från 
det lärande som sker när samarbetet resulterar i gemensamma rutiner, 
handlingsmönster eller strategier (Granberg & Ohlsson, 2016). 

Det kollegiala lärandet sker i arbetet tillsammans med andra och den en-
skilda individen utvecklar inte enskilt kunskaper utan kan även resultera 
i gemensam kunskap. Forskningen använder sig av begreppet kollegialt 
lärande för att betona att det ska förstås som något som är distinkt an-
norlunda än det individuella lärandet. Genom det kollegiala lärandet lär 
man sig inte enbart att förstå det egna arbetet på nytt utan även hur det 
kollegiala arbetet kan utformas. Det kollektiva lärandet kan ses som en 
process där individer utvecklar sin kompetens i det vardagliga arbetet i 
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samverkan med andra, men även för att samordna och integrera gemen-
samma handlingsstrukturer i sitt arbete (Granberg & Ohlsson, 2016). Ge-
nom denna definition av kollektivt lärande skapas även gemensamma 
handlingsmönster eller ambitioner genom sättet att arbeta. Det kollektiva 
lärandet skapar gemensamma strategier för gruppens medlemmar och 
hur den gemensamma kompetensen kan användas för att nå de uppsatta 
målen (Granberg & Ohlsson, 2016).   

3.1.5 Situationsbetingat ledarskap 

Teorin om situationsbetingat ledarskap tillämpades av Hersey och Blan-
chard (2013) på 80-talet. Teorin grundas i att varje medarbetare kan vara 
mer eller mindre effektiva i varje situation, men kan med olika anpassade 
metoder bli mer effektiva. Medarbetarens kompetens- och engagemangs-
nivå bör skolledaren välja en lämplig ledarstil för att utöka kompetens och 
utveckling hos medarbetaren. Genom att rektor använder sig av situat-
ionsbetingat ledarskap effektiviseras arbetet (Hersey, Blanchard, & John-
son, 2013).  

Ledarskapet ses oftast som en personlig kompetens som präglas av de 
personliga egenskaperna hos ledaren. Idag ser många forskare att ledar-
skapet uppkommer i relationen mellan individer. Ledarskapet uppstår 
mellan människor i en bestämd organisation som har bestämda uppgifter, 
i en bestämd miljö (Eriksson & Wåhlin, 1998).  

Tanken om ett situationsbaserat ledarskap lanserades redan 1964 av Her-
sey och Blanchard (2013). Strategin som rektor väljer i situationsbaserat 
ledarskap väljer ledarstrategier som utgår från en specifik och de förut-
sättningar som exempelvis skolkulturen, som rektor möter (Hersey m.fl., 
2013).  

Situationsbetingat ledarskap utgår från två huvudaspekter, relationsin-
riktat och uppgiftsinriktat ledarskap. Den uppgiftinriktade aspekten foku-
serar rektor på strukturen kring uppgifter, ansvar redogörs och utdelas 
till medarbetaren och gruppen. Den relationsanpassade aspekten inriktas 
mot olika kommunikationsmönster och huruvida rektor kan ge emotion-
ellt stöd och motivation (Eriksson & Wåhlin, 1998). 

3.2 Deduktiv utgångspunkt 

I denna studie används en kvantitativ metod. Arbetssättet är enkät för att 
kunna samla in kvantifierbara data som visar huruvida utgångspunkterna 
stämmer med verkligheten.  
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Denna studie har en deduktiv ansats. En deduktiv ansats innebär att fors-
karen utgår från teorin till praktiken. Sökandet av efter empirin styrs av 
teoretiska antaganden. Forskaren har en klar och tydlig teori innan data-
insamlingen påbörjas (Jacobsen & Andersson, 2017). Med det menas att 
studien har på förhand har identifierat vilka områden som enligt tidigare 
forskning, är en del av rektors pedagogiska ledarskap. 

3.3 Uppsatsens begrepp 

I denna studie används begreppen pedagogiskt ledarskap och rektorns pe-
dagogiska ledarskap. Skillnaden i uppsatsen mellan begreppen är att pe-
dagogiskt ledarskap används för rektorers uppfattningar av begreppet 
och rektorns pedagogiska ledarskap används för lärares uppfattning av be-
greppet.  

Begreppet rektors pedagogiska ledarskap har i denna studie definierats 
med fyra olika områden. Dessa områden är:  

 Direkt och indirekt ledarskap. Det direkta ledarskapet menas att ledar-
skapet ligger nära undervisningen som. Indirekta ledarskapet handlar 
om ska förutsättningar för lärare att bedriva undervisning genom 
schema, fastighetsfrågor etcetera (Törnsén, 2009). 

 Rektors kommunikation det är viktigt att rektorer skapar tydliga kom-
munikationsmöjligheter mellan rektorer och lärare. kommunikationen 
bör ha sin utgångspunkt i undervisning och lärande (Leo, 2018). 

 Kollegiala lärandet. Tyngdpunkten för kollektivt lärande utgår från det 
lärande som sker i samarbete som resulterar i gemensamma rutiner, 
handlingsmönster eller strategier (Larsson, 2018) 

 Ledningsfilosofiskt perspektiv. Framgångsrika organisationer har tyd-
lig ledningsstrukturer (Ekvall, 1990). 

3.4 Sammanfattning 

Den kunskapslucka som finns i forskning och litteratur, handlar om att det 
inte finns en tydlig definition av begreppet rektorns pedagogiska ledar-
skap. Genom denna studie avser se vilka uppfattningar, skillnader och lik-
heter mellan rektorer och lärare som kan finnas när det gäller begreppet 
rektors pedagogiska ledarskap. 

För att hitta forskningskällor till forskningsöversikten har sökning gjorts 
på databaserna Diva-portal och ERIC. Diva-portalen användes för att hitta 
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svenska forskningsartiklar och ERIC användes för internationell forsk-
ning. Sökorden var rektor* pedagogiska ledarskap, pedagogiskt ledarskap 
och rektorns ledarskap. Publikationer från skolverket och skolinspekt-
ionen har sökts genom respektives hemsidor.  
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4 METOD 

Studiens övergripande syfte är att undersöka och identifiera hur rektorer 
och lärare förstår begreppet rektors pedagogisk ledarskap. Genom att 
identifiera rektorers och lärares förståelse för begreppet och sedan jäm-
föra uppfattningarna kan likheter och skillnader mellan grupperna iden-
tifieras. Kunskapen kan bidra till att synliggöra hur rektorer och lärare 
uppfattar begreppet samt vad som kan vara viktigt i rektorers pedago-
giska ledarskap.  

1. Vilka uppfattningar har rektorer om begreppet rektorers pedagogiska 
ledarskap?  

2. Vilka uppfattningar har lärare om begreppet rektorers pedagogiska le-
darskap  

3. På vilket sätt skiljer rektorers uppfattning om rektorns pedagogiska le-
darskap mot lärarnas uppfattning av begreppet? 

4. På vilket sätt har pedagoger och rektorer samma uppfattningar om rek-
tors pedagogiska ledaskap?  

Utifrån frågeställningen har en kvantitativ metod valts. Den kvantitativa 
metoden möjliggör att forskaren kan kartlägga hur fler uppfattar begrep-
pet och kan genom metoden se skillnader och likheter mellan olika grup-
per. Den kvantitativa metoden ger forskaren möjlighet att ”organisera 
data, samfatta fynden, visa beläggen, beskriva fyndens profil och kan även 
utforska kopplingar mellan delar i data (samband och förbindelser)” 
(Denscombe, 2009, s. 327). I kapitlet resultat, kommer data från enkätun-
dersökningen att organiseras och visa olika kopplingar mellan de olika va-
riablerna.  

För att göra begreppet ”rektorns pedagogiska ledarskap” kvantitativt har 
begreppet brutits ner med hjälp av de två modellerna av pedagogiska le-
darskap, direkt och indirekt ledarskap samt styrdokumenten och lagtex-
tens beskrivning av begreppet pedagogiskt ledarskap. 

Enkäten är uppdelad i sex områden efter fem olika teman. Detta gör att 
det blir mer överskådligt och lättare för respondenten att orientera sig i 
enkäten  (Trost & Hultåker, 2016). Samtidigt underlättar tematiseringen 
för studiens faktoranalys och andra analyser. Följande områden som en-
käten handlar om är uppfattningen av rektors pedagogiska ledarskap, om-
fattningen av rektorns pedagogiska ledarskap, ledarskapsmodell för rek-
torns pedagogiska ledarskap, rektorns samtal med lärare och rektorns 
kollegiala ledarskap.  
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4.1.1 Kodning av resultat 

I arbetet har kvalitativa variabler använts (nominal och ordinalskala) i en-
käten (Jacobsen & Andersson, 2017) med följande fyra svarsalternativ:  

- Instämmer helt (kodat till 4) 

- Instämmer till stor del (kodat till 3) 

- Instämmer till viss del (kodat till 2) 

- Instämmer inte alls (kodat till 1) 

4.1.2 Operationalisering av begreppet 

Begreppet rektors pedagogiska ledarskap har operationaliserats med 
hjälp av de fyra områdena som lyftes i studiens teoretiska utgångspunk-
ter. Områdena är direkt och indirekt ledarskap, rektors kommunikation, 
kollegialt ledarskap och ledningsfilosofiskt perspektiv. Rektors pedago-
giska ledarskap har därmed getts en operationell definition (se bilaga 7.1).  

Enkäten har delats upp i fyra delar och varje del utgör ett tema. Detta gör 
att det blir enklare att genomföra faktoranalys, indexera och tillämpa 
andra analyser i studien (Trost & Hultåker, 2016).  Den första delen i en-
käten handlar om bakgrundsvariabler. Frågorna handlade om Kön, Ålder, 
hur lång erfarenhet, typ av gymnasium, programtillhörighet, lärarbak-
grund (rektorsenkäten), rektorsutbildning (rektorsenkäten), hur många 
elever som finns i enheten (rektorsenkäten) och Behörighet (lärarenkä-
ten).  

4.2 Enkätkonstruktion  

Språket i enkäten eftersträvades att vara lättillgängligt språk. Men samti-
digt ska frågorna väcka intresse och engagemang. Intentionen var att frå-
gorna skulle vara neutrala och objektiva som möjligt. Det är en avvägning 
mellan att få en nyanserad bild av verkligheten och förenkla så att obser-
vationerna tydligt blir differentierade (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 
2010). 

Enkäterna har formulerats som påståenden som respondent har fått ta 
ställning till. Utefter operationaliseringen av begreppet rektorns pedago-
giska ledarskap skapades teman som i sin tur har legat till grund för på-
ståendena. För att kunna genomföra en kvalitativ undersökning måste 
problemställningen konkretiseras så mycket att frågorna som ställs i en-
käten har precisa och avgränsade svarsalternativ (Jacobsen & Andersson, 
2017).  
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För att kunna jämföra rektorers och lärares uppfattning av begreppet har 
två olika versioner av enkäten formulerats. Påståendena utformades som 
ett frågebatteri och svarsalternativen är desamma, från ”instämmer helt” 
till ”instämmer inte alls”. Detta sätt att använda frågebatterier kallas för 
Likert-skala (Jacobsen & Andersson, 2017).  

4.3 Urval 

Respondenter i denna undersökning har varit lärare och rektorer som har 
varit verksamma på gymnasiet eller SFI, svenska för invandrare. Respon-
denterna valdes från samma skolor för att utgångspunkten ska vara från 
samma verksamhet för respondenterna. Respondenterna är utvalda för 
att kunna bemöta den information som eftersöks i frågeställningen. De 
kriterier som respondenten skulle uppfylla var att de arbetade som rekto-
rer eller lärare.  

Respondenterna har valts från tre skolor. De valda skolorna var olika 
stora. Den första skolan är en mindre friskola med estetisk inriktning. Sko-
lan har en Waldorfinriktning. Den andra skolan är en kommunal skola 
med studieförberedande program. Den tredje innehåller gymnasium med 
både studieinriktade program och yrkesförberedande program. Dessu-
tom har den vuxenutbildning och SFI. Skolorna är belägna i Linköping.  

Skolorna valdes ut genom att rektorerna på respektive skola kontaktades 
och fick ta ställning till om de var intresserade av att delta i enkätunder-
sökningen. Efter att rektorerna hade godkänt att skolans lärare kunde 
delta i undersökningen skickades länken ut till lärarna via mail. 

4.3.1 Analys 

För att kunna få en bra överblick av resultatet gjordes en deskriptiv analys 
(Univariat analys) av data. Genom denna analys beräknas medelvärde, 
median, standardavvikelse och frekvenstabeller. Svaren i enkäten koda-
des om så att instämmer inte alls omvandlades till ett, och instämmer till 
viss del till två, instämmer till stor del till tre och instämmer helt till fyra. 
Genom att koda de olika variablerna på så sätt, kunde ett medelvärde hos 
de olika grupperna räknas ut.  

Sedan gjordes en korstabulering av grupperna lärare och rektorer. Grup-
perna rektorer och lärare är utgångspunkten i denna studie och är kopp-
lade till studiens frågeställning. Genom korstabulering framställdes de 
olika svarsalternativen fördelade mellan grupperna.  
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Därefter gjordes en faktoranalys för de områden som tidigare i studien 
har identifierats. Områdena är Rektors direkta ledarskap, rektors kommu-
nikation, kollegialt lärande och Situationsbetingat ledarskap. 

För att se samband mellan olika variabler genomfördes en indexering av 
de variabler som identifierades i faktoranalysen. För att säkerställa att va-
riablerna som tillhör indexen, mäter samma sak genomfördes ett 
Cronbachs alfa-test. Indexvariablerna ska ha ett Cronebachs alfa över 0,7 
för att säkerställa att de möter samma sak.  

För att beräkna om variablerna i ett index har samband och signifikans 
med lärare och rektorer har Bivariat korrelationsanalys med Spearman r 
använts.  

För att skillnaderna mellan grupper ska vara statistiska signifikanta får 
inte spridningen inom grupperna vara så stor att den förklarar det mesta 
av den totala variation som vi observerar (Djurfeldt m.fl., 2010). Därför 
har en oneway anova används i denna studie.  

Enkäten är gjord i dataprogrammet Servey and Report. Detta är ett data-
program som administrerar enkätkonstruktioner och sammanställer re-
sultatet av enkäterna. Efter att ha publicerat enkäten skapades en länk till 
enkäten via Survey and Report. Denna länk skickades ut till responden-
terna via mail så de kunde gå in på länken och sedan till enkäten.  

För att kunna analysera data användes dataprogrammet SPSS. Genom 
SPSS har olika analyser gjorts och sammanställts i kapitlet resultat.  

En bivariat korrelationsanalys har gjorts med Pearsons r så kallat pro-
duktmomentkorrelationskoefficient genom att använda och analysera 
Parsons r visar om det finns en systematisk tendens mellan två förhållan-
den samvarierar eller inte. Dessutom visartestet vilken styrka samvariat-
ionen innebär. Det starkaste sambandet har en koefficient som förhåller 
sig till + 1 eller – 1. SPSS beräknar korrelationen mellan olika variabler. En 
tumregel inom samhällsvetenskap menar att korrelationer:  

- Under 0,30 är en svag korrelation 

- Mellan 0,30–0,50 visar en medelstark korrelation  

- Över 0,5 visar en stark korrelation 
 

Det statistiska analysförfarandet har gjorts i följande ordning:  

1. Deskriptiv analys (Univariat analys) av data 
2. Korstabulering av grupperna lärare och rektorer 



Uppfattning om rektorns pedagogiska ledarskap  Mikael Stende 

24 

 

3. Faktoranalys 
4. Indexering 
5. Oneway Anova 
6. Bivariat korrelationsanalys 

 

4.4 Etiskt ställningstagande 

Genom att använda Servey and Report blir respondenterna anonyma. Det 
går inte se vem respondenten är eller vad respondenten har svarat. På den 
första sida av enkäten fanns ett missivbrev. Där beskrevs syftet med stu-
dien och de etiska regler som används. Särskilt lyftes reglerna om anony-
mitet och frivillighet fram.   

Konstruktionen och distribueringen av enkäten har gjorts så att de etiska 
reglerna från vetenskapsrådet ska efterföljas. Vetenskapsrådet (2017) vi-
sar att det finns fyra viktiga begrepp: 

Sekretess. För enskild inom forskning finns det inom lagen ett kapitel som 
gäller för forskning (24kap.). Offentlighetsprincipen gäller för offentliga 
verksamheter (Vetenskapsrådet, 2017). Enkäten och data som har analy-
serats i dataprogrammet Servey and report har sparats i programmet. Rå-
data kommer att raderas när analyserna har gjorts. 

Tystnadsplikt. Tillsammans med sekretess följer även tystnadsplikt ef-
tersom uppgifterna är sekretessbelagda (Vetenskapsrådet, 2017). Re-
spondenternas svar redovisas tillsammans och aldrig enskilt. När respon-
denterna svarade på enkäten uppkom en del frågor. Eftersom responden-
terna hade fått en länk till enkäten via mail, skickade några respondenter 
frågor och kommentarer tillbaka via mail. Kommentarerna och frågorna 
besvarades och sedan raderades mailet.  

Anonymitet. I studier där individernas identitet inte är intressant kan fors-
karna utlova anonymitet. Nackdelen blir att det blir svårt att kontrollera 
forskarnas resultat. Dessutom kan en hel grupp stigmatiseras eller diskri-
mineras när resultaten blir publika, även om enskild individ inte kan iden-
tifieras (Vetenskapsrådet, 2017). I enkäten är respondenten anonym. 
Ingen av frågorna kan spåras till samma enkät och det inte att urskilja vem 
som har svarat på enkäten. Frågorna i enkäten är konstruerad på så vis att 
ingen privat information ska kunna urskiljas.  
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Integritet. Helsingforsdeklarationen lägger stor vikt vid individens in-
tegritet och forskaren ska vidta åtgärder för att skydda försökspersonens 
integritet och insyn i dennes privatliv (Vetenskapsrådet, 2017).  

I missivbrevet förklarade att enkäten var högst frivilligt att besvara och 
respondenten inte alls behövde genomföra enkäten när den hade påbör-
jats.  

Ett dilemma som forskare inom samhällsvetenskapen kan ställas inför är 
avsikten med studien. Hur mycket ska informanten veta om studiens 
syfte? Studiens tillförlitlighet kan hotas genom att respondenterna vet för 
mycket information om studiens syfte (Jacobsen & Andersson, 2017). In-
formanterna har fått veta en del av syftet av studien. Men för att inte på-
verka studiens validitet har inte syftet i helhet delgetts informanterna. 

4.5 Bortfall 

110 lärare och 15 rektorer har bjudits för att svara på enkäten. Efter att 
ha stängt enkäten hade 43 lärare och 10 rektorer svarat på enkäterna vil-
ket innebär att 39 procent av lärarna och 67 procent av rektorerna valde 
att svara på enkäten och totalt var det 42 procent av informanterna som 
valde att svara. Detta gör att det externa bortfallet blev 58 procent.  

Bortfall kan även handla om internt bortfall, vilket sker när informanten 
inte har svarat på alla  frågor i enkäten (Jacobsen & Andersson, 2017). I 
enkätinstruktionen valde jag att alla frågor ska besvaras för att informan-
ten ska kunna gå vidare i enkäten. 12 informanter valde att inte slutföra 
och skicka in sina enkäter.  

Denna studie hade ett bortfall på 58 procent. Det externa bortfallet kan till 
viss del förklaras med att en webbenkät gjordes, då det kan ge ett högre 
bortfall (Jacobsen & Andersson, 2017). Det interna bortfallet (responden-
ter som valde att svara helt på enkäten) var 9,6 procent.  

Bortfallet blir högst på det fristående gymnasiet där tre enkätsvar har in-
kommit. Dessutom är det enbart kvinnor som har svarat från skolan. Här 
är det ett skevt urval med friskolor. Det gäller även rektorsenkäten då det 
är två rektorer från friskola som har svarat och de har uppgett att de är 
kvinnor. Lärarna har fått påminnelse om att genomföra enkäten.  
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4.6 Studiens validitet och reliabilitet 

Vid kvantitativa studier är det viktigt att mätinstrumentet utveckla ut-
vecklas med precision och noggrannhet. Reliabilitet innebär att resultatet 
av en mätning ska kunna ge samma resultat vid ett senare tidpunkt  (Trost 
& Hultåker, 2016).   

Validitet eller med andra ord giltighet innebär att instrumentet mäter det 
som är avsett att mätas. Genom att kombinera enkätkonstruktionen med 
nominal och ordinalskala (Trost & Hultåker, 2016). Validitet handlar 
också om att operationalisera begreppet på ett bra sätt. För att operation-
aliseringen ska vara lyckad krävs stigens, intentionsdjup, precision och 
exakthet (J. Hartman, 2007). I studien har en operationalisering av be-
greppet rektors pedagogiska ledarskap gjorts med hjälp av olika teorier 
om vad som är viktigt för framgångsrika skolor.  

I studien har indexering använts (hopslagning av flera olika variabler som 
mäter samma sak och slås ihop till ett gemensamt index). Det används när 
det är intressant att mäta om det föreligger ett samband mellan de valda 
variablerna. Korrelationskoefficienten anger graden av ett samband och 
kan ta värden mellan -1 till +1. Korrelationer som är +1 innebär ett starkt 
samband mellan variablerna och värdena lägger positiv lutning på den 
räta regressionslinjens utan spridning. Noll innebär ingen att det inte 
finns någon samband mellan variablerna. Korrelationer mellan 0 och –1 
anger negativa samband där höga värden i ena variabeln motsvarar låga i 
den andra variabeln. Cronbachs alfa valdes eftersom den räknar ut korre-
lationskoefficienten för alla variabler och är särskilt lämplig vid indexe-
ringar vis många variabler. Ett Cronbachs alfa över 0,8 anses som mycket 
hög reliabilitet (Cohen, Manion, & Morrison, 2018).  

I studien har Cronbachs alfa används till indexeringen av variablerna för 
att indexen ska ha en hög reliabilitet. För att studien ska vara valid har 
operationaliseringen gjorts med teorier för framgångsrik skola.  

 

4.7 Metoddiskussion  

Jacobsen (2017) menar att det inte alltid är bra att ha med ”vet inte”-svar 
som alternativ. Detta för att alla som besvarar en enkät har starka åsikter 
om ämnet som frågorna behandlar. Genom att inte ha med alternativet 
tvingas respondenten att ta ställning till påståendet. Dessutom är risken 
att respondenten kryssar i ”vet inte”-alternativet för att slippa ta ställning 
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till besvärliga frågor. I uppsatsens enkät har inte respondenterna haft 
möjlighet att svara ”vet inte”.  

Påståendena hade fyra definierade svar i enkäten. Detta valdes eftersom 
respondenten måste ta ställning till påståendena och ”välja sida”. Hade en-
käten haft ett femte svar hade respondenten kunnat hålla sig mer till mit-
ten och vara mer neutral.  

Jag valde även att inte ha med en öppen fråga eftersom frågan blir svår att 
analysera positivistiskt. Dessutom skulle då respondenten ges möjlighet 
att skriva svar som inte är relevanta för studien.  

Fördelarna med att använda webbaserade enkäter är att kostnaden för 
enkäterna är låg. Dessutom är webbaserade enkäter arbetsbesparande. 
När respondenten har gett sina svar summeras det per automatik och re-
sultatet blir klar för analys omgående (Jacobsen & Andersson, 2017).  

För att höja studiens validitet och reliabilitet krävs en del förarbeten 
(Jacobsen & Andersson, 2017). I förarbetet till denna studie har jag valt 
att genomföra kvalitativa tekniker i form av informella intervjuer med ut-
gångspunkt i enkätens frågor. Detta för att skapa en valid grund för att 
skapa ett standardiserat frågeformulär. 

Denna studie är gjord i en medelstor stad. Skolorna ligger i samma stad. 
Detta gör att resultatet inte speglar skolor i andra kontexter såsom på 
landsbygden, i storstäder osv. Det är ett medvetet val att lärare och rekto-
rer är på samma skolor, eftersom detta gör att respondenterna utgår från 
liknande kontext.   

Nackdelar som finns med webbaserade enkäter är att bortfallet blir stort. 
Med tanke på den mängd av e-mail som vi får dagligen är detta föga förvå-
nande. I samband med webbaserade undersökningar kan snabbheten 
vara en nackdel. Enkäterna distribueras snabbt och respondenten får en-
käten snabbt men respondenten väntar med att svara och på så sätt tar 
det lång tid (Jacobsen & Andersson, 2017). Enkäternas externa bortfall var 
58 procent vilket medför att det blev ett skevt urval av skolorna. En trolig 
orsak till detta bortfall var att enkätundersökningen gjordes via webben. 
För att motverka större externa bortfall påmindes de utvalda informan-
terna. Tidigare i uppsatsen belystes att det kom fyra svar från friskolan: 
två lärare och två rektorer. Detta är inte ett bra statistiskt urval att jämföra 
friskolor med kommunala skolor. Därför kan inte en statistisk analys mel-
lan olika skolformer bli ett underlag i denna undersökning.  
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Det interna bortfallet var 12 svar vilket motsvarar 9,6 procent. En orsak 
till det interna bortfallet kan vara att respondenten vill fortsätta svara vid 
ett senare tillfälle och sen inte slutfört enkäten. För att minska det interna 
bortfallet i enkäten, var alla frågor i frågebatteriet nödvändiga att besvara, 
annars kunde inte informanten fortsätta till nästa frågebatteri. Detta kan 
även vara en orsak till att alla inte slutförde enkäten.  

Enkäten hade inga öppna frågor eftersom det blir svårt att analysera. Det 
skulle kunna tillföras för en psykologiskt lugnande effekt. Inbjudan till län-
ken för enkäten skickades ut via mail. Om informanten hade frågor eller 
kommentarer kunde de skicka mail till mig. Det var få frågor eller kom-
mentarer om enkäten.  
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5 RESULTAT 

I detta kapitel kommer studiens resultat att presenteras. Först ges en bak-
grund av respondenterna genom beskrivande statistik. Sedan följer en 
presentation av resultatet utifrån studiens frågeställning. Vidare present-
eras även en faktoranalys av studiens variabler och en följande indexering 
av faktoranalysen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.  

Studiens frågeställning är:  

1. Vilka uppfattningar har rektorer om begreppet rektorers pedagogiska 
ledarskap?  

2. Vilka uppfattningar har lärare om begreppet rektorers pedagogiska le-
darskap  

3. På vilket sätt skiljer rektorers uppfattning om rektorns pedagogiska le-
darskap mot lärarnas uppfattning av begreppet? 

4. På vilket sätt har pedagoger och rektorer samma uppfattningar om rek-
tors pedagogiska ledaskap? 

 

5.1 Bakgrundsinformation om respondenterna 

I enkätundersökningen har 53 respondenter deltagit. Fördelningen mel-
lan könen är 34 procent män och 66 procent kvinnor. Medelåldern för re-
spondenterna är 54 år. Den äldsta är född 1948 och den yngsta är född 
1989. Den vanligaste skolformen är kommunal skola med 90 procent av 
respondenterna medan 9 procent tillhör en fristående skola. Den vanlig-
aste programtillhörigheten är SFI, svenska för invandrare, med 45 pro-
cent och det näst vanligaste är studieförberedande program med 37 pro-
cent. Introduktionsprogram motsvarar 9 procent och på yrkesförbere-
dande programmen är det 8 procent.  

5.1.1 Bakgrundsinformation om lärare  

För antal undervisningsår är medel 22 år och median 20 år. Den lärare 
som har minst undervisningsår har ingen erfarenhet av undervisning me-
dan respondenten som har undervisat längst har undervisat i 48 år. Van-
ligast är att respondenten undervisar i svenska/svenska som andra 
språk/svenska för invandrare med 61procent. De övriga ämnena fördelas 
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relativt lika. Utbildningsbakgrunden för lärare är högskoleutbildning, lä-
rarprogrammet med 72 procent och 16 procent har högre utbildning som 
magister- eller mastersnivå. Fem procent har en annan utbildning.  

5.1.2 Bakgrundsinformation om rektorer 

Det är 50 procent män och 50 procent kvinnor som har svarat på rektors-
enkäten. 80 procent av rektorerna är verksamma vid kommunala skolor 
och 20 procent är verksamma vid friskolor. Rektorerna har varit verk-
samma i genomsnitt 7,5 år medan medianen för verksamhetsår är 8,5 år. 
Respondenten som har kortast erfarenhet av rektorsyrket, har varit rek-
tor i 3 år medan den som har varit rektor längst har varit det i 12 år. Van-
ligast är rektor för studieförberedande program med 40 procent och se-
dan är det jämnt fördelat mellan yrkesförberedande program, introdukt-
ionsprogram och SFI. 80 procent av rektorerna har varit verksamma som 
lärare innan de blev rektorer och 20 procent har inte varit verksamma 
som lärare. 70 procent av rektorerna har genomgått rektorsutbildningen 
och de resterande 30 procent går rektorsutbildningen. 40 procent är rek-
tor för 1–100 elever, 30 procent är rektor för 501–800, 20 procent är rek-
tor för över 800 elever och 10 procent är rektor för 101–300 elever.  

5.2 Rektorer och lärares uppfattning om begreppet 
rektorns pedagogiska ledarskap 

Följande tabeller visar vad lärarna och rektorerna skattar högst respek-
tive lägst för rektorns pedagogiska ledarskap. Alla Variabler har beräknats 
medelvärde för att kunna jämföras mellan grupperna. Den första tabellen 
visar högsta medelvärdet och lägsta medelvärdet som rektorerna har 
skattat i enkäten. följande tabell visar högsta och lägsta medelvärdet som 
lärarna har skattat i enkäten.  

Lärarnas högsta respektive lägsta skattade variabler  

Högst medelvärde  M Lägst medelvärde M 
10.3 I vilken omfattning ägnar 
sig rektor på din skola åt föl-
jande aktiviteter?  - Kollegiala 
samtal om brister i arbetsla-
gens undervisning? 

2,88 
N 43 

8.1 I vilken utsträckning in-
stämmer du i följande på-
ståenden? - I rektorns pe-
dagogiska ledarskap är 
tydliga ledningsfunktioner 
viktigt 

1,26 
N 43 
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 9.3 I vilken omfattning ägnar 
sig rektor på din skola åt föl-
jande aktiviteter? - Samtal 
med lärare om brister i deras 
undervisning? 

2,79 
N 43 

7.3 Rektors pedagogiska 
ledarskap handlar om att 
skapa höga förväntningar 
och gemensamma mål 
som alla kan arbeta mot  

1,3 
N 43 

10.4 I vilken omfattning ägnar 
sig rektor på din skola åt föl-
jande aktiviteter?  - Kollegiala 
samtal om pedagogisk ut-
veckling av deras ämnen? 

2,65 
N 43 

8.4 I vilken utsträckning in-
stämmer du i följande på-
ståenden? - Det är viktigt 
att rektor har god kunskap 
om ledarskap och skol-
forskning etc. 

1,33 
N 43 

Analys: Detta utgår från den första frågan i studiens frågeställning. Vilken 
uppfattning har lärare om begreppet rektors pedagogiska ledarskap? Lä-
rarna uppskattar att rektor i hög grad ägnar sig åt samtal, både individu-
ellt och kollegialt, om vilka brister som finns i undervisningen. Lärarna 
värderar högt att rektor har kollegiala samtal om utvecklingen av lärares 
undervisning.   

Lärarna värderar lägst tydliga ledningsfunktioner, skapa höga förvänt-
ningar och gemensamma mål samt rektorns kunskap om ledarskap och 
skolforskning etcetera.  

Rektorerna högsta respektive lägsta skattade variabler 

Högst medelvärde  M Lägst medelvärde M 
10.3 I vilken omfattning ägnar 
du dig som rektor åt följande 
aktiviteter? - Kollegiala samtal 
om brister i arbetslagens 
undervisning? 

2,8 
N 10 

7.3 För mig som rektor 
handlar pedagogiska le-
darskapet om att skapa 
höga förväntningar och ge-
mensamma mål som alla 
kan arbeta mot  

1,2 
N 10 

10.4 I vilken omfattning ägnar 
du dig som rektor åt följande 
aktiviteter? - Kollegiala samtal 
om pedagogisk utveckling av 
deras ämnen? 

2,4 
N 10 

9.3 I vilken omfattning äg-
nar du dig som rektor åt 
följande aktiviteter?  - 
Samtal med lärare om 
brister i deras undervis-
ning? 

1,3 
N 10 

8.5 I mitt pedagogiska ledar-
skap arbetar jag medvetet att 
skapa förutsättningar för lä-
rande kopplat till ekonomiska 
resurser (klasstorlek, fördel-
ning av tid etc.) 

2,3 
N 10 

8.2 I vilken utsträckning in-
stämmer du i följande på-
ståenden?  - Det är viktigt 
för mig som pedagogiskt 
ledare med en föränd-
ringsvillig och samarbets-
villig skolkultur 

1,4 
N 10 
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Analys: Detta relaterar till studiens andra frågeställning. Vilken uppfatt-
ning har rektorer om begreppet rektors pedagogiskt ledarskap? Rekto-
rerna uppskattade att de i stor utsträckning ägnade sig åt kollegiala samtal 
om brister i arbetslagens undervisning, kollegiala samtal om pedagogisk 
utveckling av lärarnas ämnen samt skapa förutsättningar för lärande 
kopplat till de ekonomiska resurserna. Lärarna och rektorerna uppskattar 
samma variabler högst 10.3 och 10.4. Rektorerna uppskattar mer den eko-
nomiska aspekten än vad lärarna gör. Lärarna å sin sida anser att rekto-
rerna samtalar mer individuellt med lärarna om brister i undervisningen 
än vad rektorerna anser.  

Lärare och rektorer skiljer sig mer när det handlar om vad de lägst har 
prioriterat. Lärarna uppskattar lägst att rektorns pedagogiska ledarskap 
handlar om att skapa tydliga ledningsfunktioner 8.1 (N 43), visioner för 
verksamheten 7.3 (N 43) och god kunskap om ledarskap etc. 8.4 (N43). 
Dock har de gemensamt att skapa visioner och gemensamma mål är verk-
samheten 7.3 (N 43). I studien värderar rektorerna lägst skapa höga för-
väntningar och gemensamma mål som alla kan arbeta mot 7.3 (N10), in-
dividuella samtal om brister i lärares undervisning 9.3 (N10) samt föränd-
ringvillig och samarbetsvillig skolkultur 8.2 (n10). 

5.3 Vilka skillnader och likheter kunde identifieras? 

Jämförelsen av medelvärdet mellan rektorerna och lärarna gjordes om till 
ett diagram för att lättare se vilka frågor som skiljer mest mellan lärarna 
och rektorerna. Det var fem frågor där medelvärdena skilde sig mest mel-
lan grupperna.  
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5.3.1 Skillnader mellan rektorer och lärare 

 

Figur 1:  grafen visar medelvärdet för hur rektorer och lärare har svarat på frågorna. 
Det är dessa frågor som visar de största medelvärdesskillnaderna mellan 
grupperna.  

1. Den största medelvärdesskillnaden är på fråga 8.1 Rektors pedagogiska 
ledarskap handlar om att skapa förutsättningar för lärande kopplat till eko-
nomiska resurser (klasstorlek, fördelning av tid etc.). Rektorerna hade ett 
medelvärde på 2,3 med standardavvikelse 0,675 (N 10). Lärarna hade ett 
medelvärde på 1,35 och standardavvikelse på 0,686 (N 43). Medelvär-
desskillnaden mellan medelvärdena i grupperna är därmed 0,95. Detta vi-
sar att i denna frågan är den största skillnaden mellan de olika grupperna 
i studien. 

2. På fråga 8.4 Rektors pedagogiska ledarskap utgör en stor del av det totala 
rektorsuppdraget hade rektorerna ett medelvärde på 2,2 (N 10) med en 
standardavvikelse på 0,789 medan lärarna hade ett medelvärde på 1,44 
och en standardavvikelse på 0,7 (N 43).  Medelvärdesskillnaden mellan 
grupperna är därmed 0,74. 
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3. Fråga 10.4 I vilken omfattning ägnar sig rektor åt samtal med lärare om 
pedagogisk utveckling av deras ämnen hade rektorerna ett medelvärde på 
1,9 (N 10) med en standardavvikelse på 0,876 och lärarna hade ett medel-
värde på 2,51 med en standardavvikelse på 0,856 (N 43). Skillnaden var -
061 mellan grupperna.  

4. Fråga 10.3 i vilken omfattning ägnar sig åt samtal med lärare om brister 
i lärarnas undervisning, hade rektorerna ett medelvärde på 2,2 med en 
standardavvikelse på 0,919 (N 10) medan lärarna hade ett medelvärde på 
2,79 med standardavvikelse på 0,804 (N 43). Detta medför att det blev -
0,59 skillnad mellan grupperna.  

5. Fråga 9.6 det är viktigt att rektor skapar större frihet att kunna göra pri-
oriteringar för lärare, hade rektorerna ett medelvärde på 2 med standar-
davvikelse på 0,667 (N 10) medan lärarna hade medelvärdet 1,44 med en 
standardavvikelse på 0,666 (N 43). Det är således 0,56 skillnad mellan 
grupperna.  

Analys: Denna del utgår från studiens tredje frågeställning. På vilket sätt 
skiljer rektorernas och lärarnas uppfattning om begreppet rektorns peda-
gogiska ledarskap? 

Det fanns fem områden som sticker ut i en jämförelse mellan rektorer och 
lärare utifrån variablernas medelvärde. Slutsatsen är att rektorer ser mer 
till de ekonomiska förutsättningarna för det pedagogiska ledarskapet. 
Rektorerna ser också i större utsträckning än vad lärarna gör, att det pe-
dagogiska ledarskapet utgör en stor del av rektorns pedagogiska ledar-
skap. Rektorerna anser till större del även att det är viktigt att rektorer 
skapar större frihet för lärarna att kunna göra prioriteringar.  

Lärarna anser i större utsträckning än rektorerna i studien, att rektor har 
pedagogiska samtal med lärare om utveckling av deras ämnen. Lärare an-
ser även i större utsträckning än vad rektorer anser, att rektor ägnar sig 
åt samtal med lärare om brister i deras ämnen.  

Skillnaderna ligger därmed att rektorer ser mer att det pedagogiska ledar-
skapet mer handlar om att skapa förutsättningar för lärare genom ekono-
miska resurser och skapa frihet att kunna prioritera för lärare. rektor an-
ser att det pedagogiska ledarskapet utgör en stor del av rektorns pedago-
giska ledarskap. Lärare däremot anser att det är viktigare med individu-
ella pedagogiska samtal om brister och utveckling av deras ämnen.  
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5.3.2 Likheter mellan rektorer och lärare 

Det är sju frågor som rektorer och lärare har svarat lika. Medelvärdet mel-
lan gruppen rektorer och lärare har beräknats med SPSS och independent 
samples T-test.  

 

Figur 2:  grafen visar medelvärdet för hur rektorer och lärare har svarat på frågorna. 
Det är dessa frågor visar vilka frågor som medelvärdet inom grupperna rek-
torer och lärare har gemensamt.  

 

7.1 Rektors pedagogiska ledarskap handlar om att kommunicera och för-
ankra det nationella uppdraget. Medelvärdet för rektorer var 1,50 (N 10) 
och för lärare 1,49 (N 43). Det gör att medelvärdesskillnaden blev 0,012 
och signifikans 0,963. 

7.2 Rektors pedagogiska ledarskap handlar om att analysera och se sam-
band mellan undervisningsmetoder. Medelvärdet för rektorerna var 2,00 
(N 10) och för lärare 2,05 (N 43) vilket medför en medelvärdesskillnad på 
-0,047 och signifikans 0,889. 

7.3 Rektors pedagogiska ledarskap handlar om att skapa höga förvänt-
ningar och gemensamma mål som alla kan arbeta mot. Medelvärdet för 
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rektorerna var 1,20 (N 10) och för lärarna 1,30 (N 43) med en medelvär-
desskillnad på -0,102 och en signifikansnivå på 0,561.  

8.2 Rektors pedagogiska ledarskap handlar om att tillvarata elever och 
vårdnadshavare som en resurs. Rektorernas medelvärde var 2,10 (N 10) 
och lärarnas medelvärde var 2,14 (N 43). Vilket medför en medelvär-
desskillnad på 0,040 och en signifikans på 0,864.  

9.2 I rektorns pedagogiska ledarskap är det viktigt med förändringsvillig 
och samarbetsvillig skolkultur. Rektorernas medelvärde var 2,10 (N 10) 
och lärarna hade ett medelvärde på 2,14 (N 43). Vilket medför en medel-
värdesskillnad på 0,005 och signifikans 0,983.  

9.7 Det är viktigt att rektor skapa tydlig dokumentation och utvärdering. 
Rektorerna hade ett medelvärde på 1,80 (N 10) och lärarna hade ett me-
delvärde på 1,7 (N 43) med en medelvärdesskillnad på 0,102 med en sig-
nifikans 0,689.  

10.5 I vilken omfattning ägnar sig rektor åt samtal med lärare om skolans 
sociala uppdrag? Rektorerna hade ett medelvärde på 2,20 (N 10) och lä-
rarna hade ett medelvärde på 2,16 (N 43) vilket är en medelvärdesskill-
nad på 0,037 och en signifikans på 0,907.  

Analys: Denna del utgår från studiens fjärde frågeställning, På vilket sätt 
har rektorer och lärare samma uppfattningar om förutsättning för rek-
torns pedagogiska ledaskap?  

Det är sju områden som rektorer och lärare hade gemensamt. Detta har 
identifierats genom att jämföra medelvärdet i grupperna. Det lärare och 
rektorer gemensamt har skattats högst är samtal med lärare om skolans 
uppdrag.  

5.4 Faktoranalys 

I denna studie har faktoranalys av fyra områden används. Dessa fyra om-
råden utgår från skolinspektionens (2012) lista över vad som kan vara 
framgångsfaktorer för framgångsrika skolor. Områdena är situationsbet-
ingat ledarskap, rektorns direkta ledarskap, rektors kollegiala ledarskap 
och rektorns kommunikation.  

Faktor 1: Situationsbetingat ledarskap  

Faktor ett har Cronbachs alfa 0,818.  

De variabler som ingick var:  
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 Det är viktigt att rektorn skapar en gemensam pedagogisk idé för sko-
lan (faktorladdning 0,790) 

 Det är viktigt att rektorn har god kunskap om ledarskap och skolut-
veckling etc. (faktorladdning 0,748) 

 I rektorns pedagogiska ledarskap är det viktigt med förhandlingsvillig 
och samarbetsvillig skolkultur (faktorladdning 0,728) 

 I rektorns pedagogiska ledarskap är tydliga ledningsfunktioner viktiga 
(faktorladdning 0,692) 

 Rektorns pedagogiska ledarskap handlar om att kommunicera och för-
ankra det nationella uppdraget (faktorladdning 0,560) 

 Rektorns pedagogiska ledarskap handlar om att skapa höga förvänt-
ningar och gemensamma mål som alla kan arbeta mot (faktorladdning 
0,345) 

Analys: Faktor Situationsbetingat ledarskap har en tydlig förankring i led-
ningsfilosofiska ideal. Punkterna en gemensam pedagogisk ide, förhand-
lingsvillig och samarbetsvillig skolkultur, tydliga ledningsfunktioner, 
kommunikation och gemensamma mål är punkter som kan kopplas till 
Hersey och Blanchard teori om situationsbetingat ledarskap (2013). Vari-
abeln som har starkast faktorladdning är att det en gemensam pedagogisk 
idé och vision för skolan. Rektor ska ha god kunskap ledarskap och skol-
utveckling och skapa tydliga ledningsstrukturer.  

Faktor 2: Rektorns direkta ledarskap  

Faktor två har Cronbachs alfa på 0,856. 

De variabler som ingick var: 

 I vilken omfattning ägnar sig rektor att samtala med lärare om deras 
undervisning i relation till elevers behov av stöd (Faktorladdning 
0,838) 

 I vilken omfattning ägnar sig rektor att samtala med lärare om peda-
gogiska undervisningsmetoder (faktorladdning 0,819) 

 I vilken omfattning ägnar sig rektor att samtala med lärare om peda-
gogisk utveckling av deras ämnen (faktorladdning 0,751) 

 I vilken omfattning ägnar sig rektor att samtala med lärare om brister 
i deras undervisning (faktorladdning 0,598) 

 I vilken omfattning ägnar sig rektor att samtala med lärare om skolans 
kunskapsuppdrag 
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 I vilken omfattning ägnar sig rektor att samtala med lärare om skolans 
sociala uppdrag (faktorladdning 0,655) 

Analys: Faktor Rektorns direkta ledarskap har en tydlig koppling till det 
direkta ledarskapet. genom samtal med lärare om kärnprocesser (skolans 
kunskap- och sociala uppdrag), undervisning och lärande (undervisning i 
relation till elever i behov av särskilt stöd, pedagogiska metoder, pedago-
gisk utveckling och brister i undervisningen).  

Faktor 3: Rektors kollegiala ledarskap 

Faktor tre hade en Cronbachs alfa 0,907. Variabler som ingick var: 

 I vilken omfattning ägnar sig rektor åt kollegiala samtal om pedago-
giska undervisningsmetoder (faktorladdning 0,888) 

 I vilken omfattning ägnar sig rektor åt kollegiala samtal om pedago-
giskt arbete i relation till elevers behov av stöd (faktorladdning 0,855) 

 I vilken omfattning ägnar sig rektor åt kollegiala samtal om pedago-
gisk utveckling av deras ämnen (faktorladdning 0,821) 

 I vilken omfattning ägnar sig rektor åt kollegiala samtal om skolans 
sociala uppdrag (faktorladdning 0,731) 

 I vilken omfattning ägnar sig rektor åt kollegiala samtal om skolans 
uppdrag (faktorladdning 0,725) 

 I vilken omfattning ägnar sig rektor åt kollegiala samtal om brister i 
arbetslagens undervisning (faktorladdning 0,585) 

Analys: Faktor rektors kollegiala ledarskap har en tydlig koppling till det kol-
legiala lärandet, genom samarbete eller samtal mellan kollegor som sker på 
ett strukturerat sätt och på så sätt tillägna sig kunskaper och färdigheter, eller 
få en bättre förståelse om sin egna undervisning med hjälp av sina kollegor.   

Faktor 4: Rektorns kommunikation 

Faktor fyra hade ett Cronbachs alfa 0,783. Variablerna 7_1, 10_5 och 10_6 
uteslöts från denna faktor till förmån till faktor ett (ledningsfilosofiskt ledar-
ideal) och faktor två (rektorns direkta ledarskap) där variablerna hade 
starkare faktorladdning. Variabler som ingick var:  

 Rektors pedagogiska ledarskap utgör en stor del av det totala rektors-
uppdraget (faktorladdning 0,885) 

 Rektors pedagogiska ledarskap handlar skapa en tydlig struktur för 
kommunikation om undervisning och lärande (faktorladdning 0,759) 
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Analys: Faktor Rektorns kommunikation har en tydlig förankring i att skapa 
en struktur för kommunikation om undervisning och lärande.  

5.5 Lärare och rektorer index 

De olika indexen har analyserats med One way anova.  

Index 1: Situationsbetingat ledarskap innehåller frågorna 7.1, 7.3, 9.1, 9.2, 
9.3 9.4 och 9.7 och har signifikans 0,536. 

Index 2: Rektorns direkta ledarskap innehåller frågorna 10.1, 10.2, 10.4, 
10.5 och 10.6 och hade signifikans 0,347. 

Index 3: Rektorns kollegiala ledarskap innehåller 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 
11.5 och 11.6 och hade signifikans 0,200. 

Index 4: Rektorns kommunikation innehåller frågorna 8.3 och 8.4 och 
hade 0,004 signifikans. 
 
Analys: index 1, 2, 3 har ingen hög signifikansnivå. Index 4 har en hög 
signifikansnivå på 0,004. 
 

 

 
 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Ledningsfilosofiskt_ideal Between Groups ,076 1 ,076 ,389 ,536 

Within Groups 9,940 51 ,195   

Total 10,016 52    

Rektorns_direkta_ledarskap Between Groups ,169 1 ,169 ,903 ,347 

Within Groups 9,530 51 ,187   

Total 9,699 52    

Rektorns_kollegiala_ledar-

skap 

Between Groups ,778 1 ,778 1,687 ,200 

Within Groups 23,520 51 ,461   

Total 24,298 52    

Rektorns_kommunikation Between Groups 3,936 1 3,936 9,366 ,004 

Within Groups 21,432 51 ,420   

Total 25,368 52    
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5.6 Bivariat analys 

Jag har valt att göra en bivariat korrelationsanalys mellan studiens index 
och variabel lärare och rektorer (se bilaga 7.5).  

Index 1: Korrelationen mellan faktor situationsbetingat ledarskap och va-
riabel lärare och rektorer är en svag positiv korrelation med 0,08. Index 
visar en svag korrelation med en signifikans på 0,5364. 

Index 2: Rektorns direkta ledarskap har en negativ svag korrelation med 
variabel rektor och lärare på -0,132 (Sig 0,347).  

Index 3: Faktor rektorns kollegiala ledarskap har en svag negativ korre-
lation mot variabel lärare och rektorer med 0,179 (Sig 0,200 N53).  

Index 4: Faktor rektorns kommunikation visar ett stark positiv korrelat-
ion med variabeln rektorer och lärare 0,694 N53 och signifikansnivå med 
0,04**.  

Analys: Index 1, 2, 3 har ingen hög korrelation eller signifikans. Index 4 
har stark korrelation och en hög signifikansnivå 0,04**. Signifikansnivå 
har en 0.01 level (2-tailed) 

 

5.7 Sammanfattning av resultat 

I denna studie har faktoranalys av fyra områden används. Dessa fyra om-
råden utgår från skolinspektionens (2012) lista över vad som kan vara 
framgångsfaktorer för framgångsrika skolor. Områdena är situationsbet-
ingat ledarskap, rektorns direkta ledarskap, rektors kollegiala ledarskap 
och rektorns kommunikation.  

Första området handlade om situationsbetingat ledarskap. Variablerna i 
denna faktor kan kopplas till teorin för det Situationsbetingade ledar-
skapet. faktorn har en stark reliabilitet (Cronbachs alfa 0,818). Dock hade 
faktorn en svag positiv korrelation med Pearsons R 0,08 och hade signifi-
kans på 0,5364. Variablerna hade ett svagt samband inom faktorn och 
hade ingen hög signifikans.  

Det andra området är rektorns direkta ledarskap. Rektorns direkta ledar-
skap utmanar lärarna genom samtal för att ge lärarna stöd och driver lä-
rare till utveckling genom kommunikation och dialog om skolans kärnpro-
cesser (Törnsén, 2009). Variablerna i denna faktor kan kopplas till rektors 
direkta ledarskap. Denna faktor hade en stark reliabilitet på Cronebach 
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alfa på 0,856. Den hade dock en svag negativ korrelation Pearsons R -
0,132 och hade en svag signifikansnivå på 0,347. Pearsons R visade 

Variablerna i faktor rektors kollegiala ledarskap hade en stark reliabilitet 
med 0,907. Dock hade denna faktor en svag negativ korrelation med Pe-
arsons R -0,179 och hade en svag signifikansnivå på 0,200. Pearsons R vi-
sade 

Faktor rektorns kommunikation hade en hög reliabilitet med Cronebachs 
alfa på 0,783. Faktorn visar ett stark positiv korrelation med 0,694 N53 
och signifikansnivå med 0,04. Pearsons R 394** vilket visar att korrelat-
ionen är signifikant.   

Den största skillnaden mellan rektorer och lärare var värdet av de ekono-
miska förutsättningarna. En annan skillnad var att rektorer i högre ut-
sträckning ansåg att rektorns pedagogiska ledarskap är stor del av rek-
torns arbete.  
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6 DISKUSSION 

Det övergripande syftet i denna studie är att diskutera rektorers och lära-
res uppfattningar om pedagogiska ledarskapet. Vilket föranledde till 
dessa frågeställningarna: 

1. Vilka uppfattningar har rektorer om begreppet rektorers pedagogiska 
ledarskap?  

2. Vilka uppfattningar har lärare om begreppet rektorers pedagogiska le-
darskap  

3. På vilket sätt skiljer rektorers uppfattning om rektorns pedagogiska le-
darskap mot lärarnas uppfattning av begreppet? 

4. På vilket sätt har pedagoger och rektorer samma uppfattningar om rek-
tors pedagogiska ledaskap?  

 I bakgrunden lyftes olika definitioner av begreppet rektors pedagogiska 
ledarskap utifrån forskning, styrdokument och organisationers definit-
ioner av begreppet. I denna studie har den teoretiska referensramen varit 
en induktiv forskningsansats. 

6.1 Resultatdiskussion  

I detta kapitel kommer bakgrund och tidigare forskning knytas ihop med 
analysen i resultatet.  

6.1.1 Vilka uppfattningar har rektorer och lärare om 
begreppet rektorers pedagogiska ledarskap? 

De två första frågorna i studiens frågeställning handlar om vilka uppfatt-
ning rektorer och lärare har om begreppet rektors pedagogiska ledarskap. 
För att kunna undersöka begreppet rektors pedagogiska ledarskap kvan-
titativt operationaliserats.  

Lärare ansåg att det viktigaste uppdraget i rektors pedagogiska ledaskap 
handlade om att diskutera brister i undervisningen, både individuellt som 
kollektivt.  Dessutom är det viktigt att rektor skapar möjlighet att kollek-
tivt diskutera utveckling av ämnena. Detta stämmer överens med det kol-
legiala lärandet. Genom samarbete med andra medarbetare utvecklar lä-
rare sina kollektiva kunskaper. Genom kollegiets gemensamma  kun-
skaper skapas strategier för att nå uppsatta målen för skolan och under-
visningen (Granberg & Ohlsson, 2016). Det lärare skattade som mindre 
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viktigt i rektorns pedagogiska ledarskap handlar om tydliga lednings-
strukturer, höga förväntningar och höga mål samt att rektor har goda kun-
skaper om ledarskap och skolutveckling. Dessa variabler ingår i faktor Si-
tuationsbetingade ledarskap.  

Rektorer ansåg även de att det var viktigt att skapa möjligheter för kolle-
giala samtal om arbetslagens undervisning och utveckling av ämnena. 
Rektorer skatta även den ekonomiska aspekten mer än vad lärarna gjorde. 
De torde vara att rektorer har mer fokus på den ekonomiska aspekten i 
rektors pedagogiska ledarskap. Rektorerna i studien skattade även de va-
riabler som tillhör det Situationsbetingade ledarskapet lägst. Rektorerna 
skattade lägst variablerna skapa förväntningar och gemensamma mål 
samt förändringsbenägen och samarbetsvillig skolkultur. Men de skattade 
även samtal med lärare om brister om deras undervisning lägst. Forsk-
ning visar att rektorer sällan gör klassrumsobservationer och ger profess-
ionell återkoppling till lärare (Höög & Johansson, 2015) vilket även rekto-
rerna i studien har observerat.  

6.1.2 Vilka skillnader och likheter kunde urskiljas? 

Studiens tredje och fjärde forskningsfrågor handlar om vilka likheter och 
skillnader som kunde urskiljas mellan rektorer och lärare.  

Den största skillnaden mellan vad rektorer och lärare skattade var att rek-
tor i det pedagogiska ledarskapet ska skapa förutsättning för lärande 
kopplat till de ekonomiska resurserna. Denna variabeln skattade även 
rektorerna bland de högsta. Detta visar hur viktigt rektorer anser att den 
ekonomiska aspekten av deras arbete medan lärare inte har samma upp-
fattning.  

Rektorer i denna studie, har en uppfattning om att det pedagogiska ledar-
skapet utgör en stor del av det totala rektorsuppdraget.  Vilket stämmer 
överens med tidigare forskning som visar att rektorers uppfattning är att 
de inte har tid med det pedagogiska ledarskapet utan det pedagogiska le-
darskapet består av administrativa arbetsuppgifter (Sverige & Utred-
ningen om rektorernas arbetssituation inom skolväsendet, 2015).  

Lärare skattade individuella samtal om utveckling och brister i lärares 
undervisning. Detta indikerar att lärare anser att de i större utsträckning 
har individuella pedagogiska samtal med rektor än vad rektorerna gör i 
studien. Törnsén (2009) har i sin forskning kommit fram till att rektorer 
oftast inte har samtal med lärare om deras undervisning arbetsformer och 
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metoder. Samtalen mellan rektorer och lärare handlar mer om vardags 
aktiviteter och enskilda elever (Törnsén, 2009).  

6.1.3 Betydelse av resultatet i verksamheten  

Återkommande i denna studie är vikten av rektors kommunikation. 
Törnséns (2009) forskning visar att uppfattningen om vad samtalen 
handlar om skiljer sig åt mellan rektorer och lärare. Detta visar även re-
sultatet i denna studie.  

Min slutsats blir därmed att det är viktigt att rektor skapar förutsättningar 
för en tydlig kommunikationsstruktur för verksamheten. Det gäller både 
individuella samtal mellan rektor om utveckling av undervisningen och 
verksamheten mål.  

En annan slutsats är det är viktigt att rektor skapar förutsättning för ett 
kollegialt lärande. Granberg & Ohlsson (2016) menar att gemensamma 
kompetenser skapas i ett kollektivt lärande. Resultatet i studien visar att 
både rektorer och lärare skattar det kollegiala lärandet högt.  

6.1.4 Förslag till fortsatt forskning 

Då det finns många olika uppfattningar om begreppets innebörd, skulle en 
kvalitativ studie kunna nyansera uppfattningar kring begreppet.  

Det skulle vara intressant att göra en studie som jämför begreppet rek-
torns pedagogiska ledarskap utifrån olika kategorier av skolor såsom 
landsbygdsskolor och storstadsskolor och även att genomföra enkäten 
med andra parametrar som förskola, grundskola, yrkesförberedandepro-
gram, särskola osv.  
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7 BILAGOR 

7.1 Operationalisering av begreppet 

Rektorns pedago-
giska ledarskap 

Situationsbetingat le-
darskap  

9.3 Det är viktigt att rek-
torn skapar en ge-
mensam pedagogisk 
idé för skolan  

 
9.4Det är viktigt att rek-

torn har god kunskap 
om ledarskap och 
skolutveckling etc.  

 
9.2 I rektorns pedago-

giska ledarskap är det 
viktigt med förhand-
lingsvillig och samar-
betsvillig skolkultur  

 
9.1 I rektorns pedago-

giska ledarskap är 
tydliga lednings-
funktioner viktiga  

7.1 Rektorns pedago-
giska ledarskap hand-
lar om att kommuni-
cera och förankra det 
nationella uppdraget 
(faktorladdning 
0,560) 

 
7,3Rektorns pedagogiska 

ledarskap handlar 
om att skapa höga 
förväntningar och ge-
mensamma mål som 
alla kan arbeta mot 
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(faktorladdning 
0,345) 

 
 Rektorns direkta le-

darskap  
10.1 I vilken omfattning 

ägnar sig rektor att 
samtala med lärare 
om deras undervis-
ning i relation till ele-
vers behov av stöd 
(Faktorladdning 
0,838) 

 
10.2I vilken omfattning 

ägnar sig rektor att 
samtala med lärare 
om pedagogiska 
undervisningsme-
toder (faktorladdning 
0,819) 

 
10.4 I vilken omfattning 

ägnar sig rektor att 
samtala med lärare 
om pedagogisk ut-
veckling av deras äm-
nen  

 
10.3 I vilken omfattning 

ägnar sig rektor att 
samtala med lärare 
om brister i deras 
undervisning  

 
10.6 I vilken omfattning 

ägnar sig rektor att 
samtala med lärare 
om skolans kun-
skapsuppdrag 
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10.5 I vilken omfattning 
ägnar sig rektor att 
samtala med lärare 
om skolans sociala 
uppdrag  

 
 Rektorns kollegiala le-

darskap 
9.3 Det är viktigt att rek-

torn skapar en ge-
mensam pedagogisk 
idé för skolan  

 
9.4 Det är viktigt att rek-

torn har god kunskap 
om ledarskap och 
skolutveckling etc.  

 
9.2 I rektorns pedago-

giska ledarskap är det 
viktigt med förhand-
lingsvillig och samar-
betsvillig skolkultur  

 
9.1 I rektorns pedago-

giska ledarskap är 
tydliga lednings-
funktioner viktiga  

 
7.1 Rektorns pedago-

giska ledarskap hand-
lar om att kommuni-
cera och förankra det 
nationella uppdraget  

 
7.3 Rektorns pedago-

giska ledarskap hand-
lar om att skapa höga 
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förväntningar och ge-
mensamma mål som 
alla kan arbeta mot  

 
 Rektorns kommuni-

kation 
8.4 Rektors pedagogiska 

ledarskap utgör en 
stor del av det totala 
rektorsuppdraget  

 
8.3 Rektors pedagogiska 

ledarskap handlar 
skapa en tydlig struk-
tur för kommunikat-
ion om undervisning 
och lärande (faktor-
laddning 0,759) 

 
 

7.2 Bilaga 2 Deskriptiv statistik  

Rektorer: 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ID 10 1 12 6,30 3,889 

Kön 10 1 2 1,50 ,527 

Ålder 10 1952 1975 1964,80 8,779 

verksamhetsår som rektor 10 3 12 7,50 3,274 

skolform 10 1 2 1,20 ,422 

huvudsakliga program 10 1 4 2,40 1,075 

Tidigare lärare? 10 1 2 1,20 ,422 

Har du genomgått rektorsut-

bildningen? 

10 1 3 1,60 ,966 

Hur många elever är du rek-

tor för? 

10 1 5 2,80 1,751 

Valid N (listwise) 10     
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Lärare: 
Statistics 

 Kön Ålder 

Undervis-

ningsår Skolform 

Programtillhö-

righet Ämne 

Utbildningsbak-

grund y 

N Valid 53 53 43 53 53 43 43 53 

Missing 0 0 10 0 0 10 10 0 

Mean 1,66 1964,17 22,16 1,09 2,92 2,30 2,19 1,19 

Median 2,00 1964,00 20,00 1,00 3,00 1,00 2,00 1,00 

Minimum 1 1948 0 1 1 1 1 1 

Maximum 2 1989 48 2 4 6 4 2 

 

 

7.3 Bilaga 1 

Rotated Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 

FR7_1 ,049 ,560 ,331 ,013 ,285 ,206 -,444 

FR7_2 -,021 -,079 ,042 -,090 ,852 ,042 ,163 

FR7_3 ,093 ,345 ,029 ,070 ,211 ,782 -,089 

FR8_1 -,098 ,041 ,130 ,679 ,145 -,185 ,118 

FR8_2 ,219 ,179 ,097 ,238 ,675 ,060 -,096 

FR8_3 ,009 ,144 ,759 ,139 ,316 ,046 ,091 

FR8_4 -,053 ,134 ,885 ,080 -,083 -,043 ,019 

FR9_1 -,054 ,692 ,359 ,090 ,038 ,188 -,113 

FR9_2 -,172 ,728 -,162 -,068 -,048 ,033 ,144 

FR9_3 -,006 ,790 ,076 ,357 ,052 -,105 -,001 

FR9_4 -,022 ,748 ,077 ,273 ,010 ,357 ,166 

FR9_5 -,047 ,156 -,066 ,737 -,092 ,384 ,033 

FR9_6 -,011 ,261 ,103 ,364 ,286 -,186 ,539 

FR9_7 ,151 ,460 ,157 ,678 ,032 ,108 -,156 

FR10_1 ,838 -,057 -,178 -,017 ,053 ,103 -,121 

FR10_2 ,819 ,085 ,030 -,065 -,013 -,103 -,272 

FR10_3 ,598 -,065 ,054 ,109 ,292 -,430 -,093 
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FR10_4 ,751 -,077 -,015 ,034 -,063 -,055 -,435 

FR10_5 ,655 -,316 ,389 ,084 -,032 ,026 ,075 

FR10_6 ,578 -,087 ,556 -,081 ,026 -,019 -,071 

FR11_1 ,855 -,090 -,008 ,006 -,085 ,179 ,127 

FR11_2 ,888 ,026 -,057 -,028 ,076 -,057 ,088 

FR11_3 ,585 -,030 ,027 -,311 ,168 -,418 ,412 

FR11_4 ,821 ,027 ,015 ,013 ,200 -,133 ,062 

FR11_5 ,731 -,120 ,157 ,021 -,091 ,221 ,458 

FR11_6 ,725 ,105 ,205 -,074 ,127 ,178 ,441 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 9 iterations. 

 

 

 

7.4 Frågor  

7.1 Rektors pedagogiska ledarskap handlar om att kommunicera och förankra det nationella uppdraget  
7.2 Rektors pedagogiska ledarskap handlar om att analysera och se samband mellan undervisningsmetoder 
7.3 Rektors pedagogiska ledarskap handlar om att skapa höga förväntningar och gemensamma mål som alla kan arbeta mot  
8.1 
 

Rektors pedagogiska ledarskap handlar om att skapa förutsättningar för lärande kopplat till ekonomiska resurser  
(klasstorlek, fördelning av tid etc.) 

8.2 Rektors pedagogiska ledarskap handlar om att tillvarata elever och vårdnadshavare som en resurs  
8.3 Rektors pedagogiska ledarskap handlar skapa en tydlig struktur för kommunikation om undervisning och lärande  
8.4 Rektors pedagogiska ledarskap utgör en stor del av det totala rektorsuppdraget  
9.1  I rektorns pedagogiska ledarskap är tydliga ledningsfunktioner viktigt 
9.2  I rektorns pedagogiska ledarskap är det viktigt med förändringsvillig och samarbetsvillig skolkultur 
9.3  Det är viktigt att rektor skapar en gemensam pedagogisk idé för skolan 
9.4  Det är viktigt att rektor har god kunskap om ledarskap och skolforskning etc. 
9.5  Det är viktigt att rektor skapar ekonomiska förutsättningar  
9.6  Det är viktigt att rektor skapar större frihet att kunna göra prioriteringar för lärare 
9.7  Det är viktigt att rektor skapa tydlig dokumentation och utvärdering 
10.1 Samtal med lärare om deras undervisning i relation till elevers behov av stöd? 
10.2  Samtal med lärare om pedagogiska undervisningsmetoder? 
10.3  Samtal med lärare om brister i deras undervisning? 
10.4  Samtal med lärare om pedagogisk utveckling av deras ämnen? 
10.5  Samtal med lärare om skolans sociala uppdrag? 
10.6 Samtal med lärare om skolans kunskapsuppdrag?  
11.1  Kollegiala samtal om pedagogiskt arbete i relation till elevers behov av stöd?  
11.2  Kollegiala samtal om pedagogiska undervisningsmetoder? 
11.3 Kollegiala samtal om brister i arbetslagens undervisning? 
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11.4 Kollegiala samtal om pedagogisk utveckling  av deras ämnen? 
11.5 Kollegiala samtal om skolans sociala uppdrag?  
11.5 Kollegiala samtal om skolans uppdrag? 

 

 

7.5 Frekvenstabell 

                  

  Lärarenkäten     Rektorsenkäten    Totalt  

Frågor N Min Max Mean 
Std. De-
viation  N Min Max Mean 

Std. De-
viation  N Min Max Mean 

Std. De-
viation 

VAR07_1 43 1 3 1,49 0,668   10 1 3 1,50 0,850 
 

53 1 3 1,49 0,697 

VAR07_2 43 1 4 2,05 0,975   10 1 3 2,00 0,816 
 

53 1 4 2,04 0,940 

VAR07_3 43 1 3 1,30 0,513   10 1 2 1,20 0,422 
 

53 1 3 1,28 0,495 

VAR08_1 43 1 4 1,35 0,686   10 1 3 2,30 0,675 
 

53 1 4 1,53 0,775 

VAR08_2 43 1 4 2,14 0,915   10 1 3 2,10 0,568 
 

53 1 4 2,13 0,856 

VAR08_3 43 1 4 1,47 0,735   10 1 3 2,10 0,738 
 

53 1 4 1,58 0,770 

VAR08_4 43 1 4 1,44 0,700   10 1 3 2,20 0,789 
 

53 1 4 1,58 0,770 

VAR09_1 43 1 3 1,26 0,492   10 1 3 1,60 0,843 
 

53 1 3 1,32 0,581 

VAR09_2 43 1 3 1,40 0,623   10 1 2 1,40 0,516 
 

53 1 3 1,40 0,599 

VAR09_3 43 1 3 1,56 0,700   10 1 3 1,70 0,675 
 

53 1 3 1,58 0,692 

VAR09_4 43 1 3 1,33 0,522   10 1 2 1,50 0,527 
 

53 1 3 1,36 0,522 

VAR09_5 43 1 4 1,53 0,767   10 1 3 1,70 0,823 
 

53 1 4 1,57 0,772 

VAR09_6 43 1 3 1,44 0,666   10 1 3 2,00 0,667 
 

53 1 3 1,55 0,695 

VAR09_7 43 1 4 1,70 0,741   10 1 3 1,80 0,632 
 

53 1 4 1,72 0,717 

VAR10_1 43 1 4 2,21 0,773   10 1 2 1,30 0,483 
 

53 1 4 2,04 0,808 

VAR10_2 43 1 4 2,40 0,849   10 1 3 1,90 0,738 
 

53 1 4 2,30 0,845 

VAR10_3 43 1 4 2,79 0,804   10 1 4 2,20 0,919 
 

53 1 4 2,68 0,850 

VAR10_4 43 1 4 2,51 0,856   10 1 3 1,90 0,876 
 

53 1 4 2,40 0,884 

VAR10_5 43 1 4 2,16 0,721   10 1 4 2,20 0,919 
 

53 1 4 2,17 0,753 

VAR10_6 43 1 4 1,81 0,732   10 1 2 1,70 0,483 
 

53 1 4 1,79 0,689 

VAR11_1 43 1 4 2,16 0,974   10 1 3 1,60 0,699 
 

53 1 4 2,06 0,949 

VAR11_2 43 1 4 2,60 0,903   10 1 3 2,00 0,667 
 

53 1 4 2,49 0,891 

VAR11_3 43 1 4 2,88 0,762   10 2 4 2,80 0,632 
 

53 1 4 2,87 0,735 

VAR11_4 43 1 4 2,65 0,842   10 1 3 2,40 0,699 
 

53 1 4 2,60 0,817 

VAR11_5 43 1 4 2,26 0,819   10 1 4 2,20 1,033 
 

53 1 4 2,25 0,853 

VAR11_6 43 1 4 2,00 0,724   10 1 2 1,70 0,483 
 

53 1 4 1,94 0,691 

Valid N 
(listwise) 

43           10         

 

53         
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7.6 Bivariat korrelationsanalys 
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Correlations 

 y 

Ledningsfilo-

sofiskt_ideal 

Rektorns_di-

rekta_ledar-

skap 

Rektorns_kol-

legiala_ledar-

skap 

Rek-

torns_kommu-

nikation 

y Pearson Correlation 1 ,087 -,132 -,179 ,394** 

Sig. (2-tailed)  ,536 ,347 ,200 ,004 

N 53 53 53 53 53 

Ledningsfilosofiskt_ideal Pearson Correlation ,087 1 -,040 -,047 ,330* 

Sig. (2-tailed) ,536  ,778 ,739 ,016 

N 53 53 53 53 53 

Rektorns_direkta_ledar-

skap 

Pearson Correlation -,132 -,040 1 ,678** ,225 

Sig. (2-tailed) ,347 ,778  ,000 ,106 

N 53 53 53 53 53 

Rektorns_kollegiala_le-

darskap 

Pearson Correlation -,179 -,047 ,678** 1 ,054 

Sig. (2-tailed) ,200 ,739 ,000  ,700 

N 53 53 53 53 53 

Rektorns_kommunikation Pearson Correlation ,394** ,330* ,225 ,054 1 

Sig. (2-tailed) ,004 ,016 ,106 ,700  

N 53 53 53 53 53 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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7.7 Enkät  
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