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Svenska rektorer har ett nationellt uppdrag att vara pedagogisk ledare och chef. Det 

pedagogiska ledarskapet betonas dock allt mer, som en av de viktigaste delarna i en 

skolledares uppdrag. Pedagogiskt ledarskap kan betyda att vara ledare för en 

pedagogisk verksamhet, men det kan också innebära att utöva ett ledarskap som är 

pedagogiskt. Pedagogiskt ledarskap kan ses i relation till skolans mål i läroplanen 

och det kan vara allt från rektors pedagogiska och metodiska utövanden till en 

medveten grundsyn som genomsyrar allt det som rektor gör. Begreppet är otydligt 

och svårtolkat. I syfte att identifiera dominerande forskningstraditioner och trender 

inom området ”pedagogiskt ledarskap” har jag studerat framför allt svenska texter, 

men också internationella, om skolledning. Litteraturen har avgränsats till 

tidsperioden 1990-2011 samt svenska och anglosaxiska texter. Resultatet, som 

presenteras i en forskningsöversikt, visar att pedagogisk ledning kan utövas på flera 

nivåer och i olika organisationer. Det pedagogiska ledarskapet i skolan tecknar 

konturerna av den framgångsrike rektorn och rektorn som inte lever upp till 

förväntningarna. Orsakerna till varför rektor inte lever upp till förväntningarna om 

det pedagogiska ledarskapet kan ses utifrån fyra perspektiv; rektor har inte kunskaper 

och kompetens, rektor får tolka själv, rektor har inte kontroll samt rektor befinner sig 

i korstryck. Inom det beskrivna perspektivet att rektor får tolka själv ges exempel 

från de dimensioner av pedagogiskt ledarskap, som finns beskrivna i den 

genomgångna litteraturen. 
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1 Introduktion 

Mitt intresse för skolledning väcktes tidigt under min pedagogiska yrkesbana. Jag har haft 

förmånen att följa olika skolledares arbete ur flera perspektiv genom åren, till exempel som 

elev, lärare, förälder, kollega och ur ett förvaltningsperspektiv. En egen reflektion jag gjort är 

att rektorer sällan kommunicerar om pedagogik och ledarskap, det vill säga om sitt uppdrag 

som ledare för en pedagogisk verksamhet. Detta är något som bekräftats av forskningen (Leo, 

2010; Ärlestig, 2008). I styrdokumenten för den svenska skolan talas om rektor som 

”pedagogisk ledare” (Skolverket, 2011). Då mitt intresse främst har varit inriktat mot 

skolledningens praktiska utövande följer att jag sökt lära mig mer om vad som egentligen 

menas med begreppet ”pedagogisk ledare” och hur pedagogisk ledning utövas i praktiken. 

Syftet med detta arbete blir således att försöka identifiera ledande forskningstraditioner och 

trender inom området ”pedagogiskt ledarskap”, framför allt inom området skolledning. Min 

uppfattning är att den pedagogiska ledaren betonas allt mer och att de flesta är överens om att 

”det pedagogiska ledarskapet” är den främsta arbetsuppgiften för en skolledare. Men hur man 

gör och vad man gör när man utövar det – om det finns olika uppfattningar. Jag har läst en hel 

del dokument och litteratur inom området och vid flera tillfällen har jag stött på författare som 

hänvisar till Nestors (1993) definition av pedagogiskt ledarskap; ”det inflytande en skolledare 

utövar i förhållande till lärarna genom olika handlingar, som syftar till att påverka dem att 

utveckla undervisningen i enlighet med de mål och riktlinjer som anges i läroplan och 

skollag” (a.a., s. 183).  Nestors slutsats är att ”pedagogiskt ledarskap” är ett begrepp som det 

råder delade meningar om innebörden av. ”Pedagogisk ledning” används som ett synonymt 

begrepp, men inte heller detta är lätt att förstå. Kanske är det just ordet 

”pedagogisk/pedagogiskt” som leder till begreppsförvirringen. Ordet pedagog kommer 

ursprungligen från grekiskans ”paidagogiko´s” (Nationalencyklopedin, 1994), vilket betyder 

”uppfostran” eller ”undervisning”. En pedagog (paido´s =barn, agago´s=ledare) var en slav i 

antikens Grekland som ledsagade barn till och från skolan och ibland också undervisade dem i 

hemmet. Denna förklaring leder oss osökt in på läraren som pedagogisk ledare och som 

utövare av pedagogiskt ledarskap. Vi kan vidare tala om den pedagogiska processen, vilken 

utifrån ovanstående definition av pedagogik innebär att ställa upp mål för uppfostran och 

undervisning, att organisera inlärningstillfällen samt utvärdering och kontroll av inlärningen 

(a.a.). Under 1900-talet har pedagogiken varit den akademiska hemvisten för teorier och 

forskning om skola och utbildning i Sverige för att vid decenniumskiftet bytas ut mot 

utbildningsvetenskapen. 
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1.1 Arbetets disposition 

För att teckna en bakgrund till det pedagogiska ledarskapet vill jag inledningsvis beskriva de 

begrepp som ligger i det pedagogiska ledarskapets kärna. Närmast till hands ligger begreppen 

”pedagogik” och ”ledarskap”, men jag vill även beröra ord som ”didaktik” och 

”utbildningsvetenskap”. Det pedagogiska ledarskapet måste ses i den rådande kontext, där det 

ska utövas. Inte någon gång tidigare, som under 1990- och 2000-talet, har så många reformer 

inom svensk skola genomförts. Hänsyn måste tas till den omstrukturering som svensk skola 

genomgått, framför allt utifrån dess styrning. Som utgångspunkt för studien används i 

huvudsak de resultat som Nestor (1993) kommit fram till vid sina studier av skolledaren som 

pedagogisk ledare. På samma sätt som Nestor har jag valt att studera texter om pedagogiskt 

ledarskap. Jag kommer däremot att välja texter från 1990 och fram till idag samt utöka urvalet 

till att omfatta både olika typer av texter och internationell litteratur. I metoddelen beskrivs 

hur arbetet med forskningsöversikten växer fram. Resultaten från översikten visar att 

pedagogisk ledning kan utövas på flera nivåer och i olika typer av organisationer. Framför allt 

är det så kallade ”lärande organisationer” man syftar på. Pedagogisk ledning kan också ses 

utifrån ett genusperspektiv. När det pedagogiska ledarskapets konturer för skolledare ska 

beskrivas görs detta utifrån två bilder av förväntningar. Samtidigt som det pedagogiska 

ledarskapet ses som ett positivt begrepp, finns det också en mörkare sida av den bild som 

tecknas av skolans pedagogiska ledare. Den pedagogiska ledaren förväntas å ena sidan vara 

framgångsrik, samtidigt som skolledaren som pedagogisk ledare inte lever upp till sitt 

uppdrag. Detta kan ses som en paradox. Med utgångspunkt i föreställningen om att rektor inte 

lever upp till sitt uppdrag som pedagogisk ledare delas litteraturen in i fyra kategorier. Dessa 

kategorier, på olika nivåer, beskriver orsakerna till varför det pedagogiska ledarskapet är så 

svårt att leva upp till. Avslutningsvis diskuteras de resultat som framkommit och en utblick 

görs om möjligheterna till och behovet av framtida forskning inom området. 
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1.2 Pedagogik 

Lindberg & Berge (2008) ger en bild av hur den pedagogiska vetenskapen innehållsmässigt 

har utvecklats i Sverige under 1900-talet. Det är installationsföreläsningar i pedagogik som 

tecknar bakgrunden. Den bild som växer fram från den första föreläsningen 1910 till den 

avslutande 1947 är en bild av hur pedagogiken från början har omfattat ”filosofi som den 

vetenskap med vars hjälp uppfostrans mål bestäms och psykologin som den vetenskap med 

vars hjälp lämpliga medel anvisas” (a.a., s. 29) och vidare tydligt visar på psykologin som den 

vetenskap som haft den starkaste ställningen inom pedagogiken i den studerade tidsperioden.  

Sellbjer (2006) har utifrån pedagogisk kurslitteratur studerat förändringar i 

pedagogikundervisningens innehåll under 1900-talets slut. Under denna period har en 

utveckling skett som kännetecknas av en nedgång för psykologins påverkan och en uppgång 

för sociologin. 1980-talet kan benämnas som ”didaktikens decennium” (Englund, 2004). 

Englund menar att vi kan se en förskjutning i riktning mot en så kallad språklig och 

kommunikativ vändning under 1990-talet i svensk pedagogisk forskning. Pedagogiken på 

1990-talet riktar sig allt mer bort från uppfostran, undervisning och utbildning mot att istället 

handla om sociala former för lärande. Kommunikation och lärande uppstår som nya begrepp. 

Sellbjer (2006) argumenterar för att disciplinen pedagogik befinner sig i ”ett tillstånd av 

tilltagande identitetslöshet alternativt diversifiering” (a.a., s. 1). Sellbjer ställer också frågan 

om pedagogiken befinner sig i ett flerparadigmatiskt tillstånd. De paradigm som 

utkristalliserar sig är neobehaviourism, hermeneutik, kritisk teori och postmodernism. Från 

1990 har det postmoderna paradigmet ökat och runt 2000 låg också frågor kring genus i tiden 

inom det samhällsvetenskapliga området, vilket också kan noteras inom skolledarlitteraturen 

(Brüde Sundin, 2007; Franzén, 2006; Olofsson, 1998; Söderberg Forslund, 2000; Wingård, 

1998). Det som förvånar mig i Sellbjers analys är hur det efter 1990 blivit allt ovanligare att 

jämföra effekter av utbildning och titta på andra länder. Min egen erfarenhet är att de 

internationella utblickarna ökat efter 2000. Då Sellbjers studie endast sträcker sig fram till 

2000, hade det varit intressant att studera vidare om det verkligen förhåller sig som Sellbjers 

resultat visar även längre in på 2000-talet. Lindberg (2002) beskriver hur pedagogiken som 

disciplin rör sig mot ett interdisciplinärt synsätt. Om vi studerar hur kommittén för 

utredningen av en ny lärarutbildning i slutet av 1990-talet ser på pedagogiken, verkar det som 

om denna har en något ambivalent syn på densamma. Eftersom pedagogiken under 1900-talet 

spelat en viktig roll i den svenska lärarutbildningen, får en förändring av utbildningen också 

bäring på själva pedagogikdisciplinen i olika avseenden.  
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1.3 Utbildningsvetenskap 

Staten har i Sverige utövat en stark styrning över högre utbildning. I slutet av 1900-talet 

genomfördes reformer, vilket ledde till förändringar inom pedagogikdisciplinen och i 

relationerna med lärarutbildningen. Spänningen mellan pedagogik som disciplin och den 

professionella förberedelsen av lärare var ett huvudtema under 1900-talet, menar Lindberg 

(2002). När vi ser tillbaka på närheten mellan de statliga intressena och disciplinen verkar det 

som om det finns två sidor av myntet; ”one is about input to the discipline (research funds) 

and the other is the delivery side” (a.a., s. 77). Regeringen utsåg 1997 en särskild kommitté 

för att arbeta fram ett förslag på en förnyad lärarutbildning (Fransson & Lundgren, 2003; 

Lindberg, 2002). Bland annat lade kommittén fram ett förslag på en forskningsstrategi för 

lärarutbildningen och det pedagogiska arbetet. Tre år senare lade sedan regeringen fram en 

proposition till riksdagen om förslag till ny lärarutbildning (Prop. 1999/2000:135). 

Propositionen innehöll ett förslag om en förstärkning av lärarnas professionella yrkesidentitet. 

För att möta de nya och förändrade kraven på decentralisering och målstyrning föreslogs en 

välutvecklad och diversifierad forskningsmiljö, där en god kontakt med skolans praktik var en 

nödvändighet. Det slogs fast att forskningen måste anpassas till skolans kontext och att 

universiteten och samhället skulle närma sig varandra i syfte att ge lärarna ökade möjligheter 

att forska i och på skolan. Lärarutbildningen skulle få en tvådelad uppgift – att förbereda 

lärarstudenterna i arbetsrelaterad forskning och att fungera som en länk mellan 

utvecklingsarbete i skolan och pågående forskning vid universitet och högskolor. 

Forskningsstrategin skulle stärka den professionella identiteten bland lärarpersonalen i skolan. 

Lindberg (2002) menar att skrivningarna om pedagogik i propositionen var negativa. Dels för 

att man menade att lärarutbildningen inte hade någon egen forskningsbas, vilket föranleder 

oss att förstå detta resonemang som att pedagogiken alltså inte hade format denna bas. Det 

vidhölls att pedagogikinstitutionerna inte hade vidgat sin forskningsbas för lärarutbildningen 

eller framgångsrikt producerat tillräckligt många doktorer att fylla lärarutbildningarna med. 

En mer indirekt kritik bestod i att den största andelen av lärarstudenterna hindrades från att 

avancera till forskarutbildning efter att ha avslutat sina grundläggande studier. När ett nytt 

forskningsområde, ”utbildningsvetenskap”, föreslogs innebar detta också ett förtydligande 

avseende pedagogikinstitutionerna och deras roll i förhållande till lärarutbildningen å ena 

sidan och samhällsvetenskapen å andra sidan. Det verkar som en annan kunskapsbas för 

lärarutbildning än pedagogik eftersöks, vilket Lindberg ifrågasätter. När begreppet 

”utbildningsvetenskap” introducerades i Sverige (Fritzell, 2006) inbjuds i princip alla 
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discipliner och akademiska fält att delta i forskning om utbildning. Beslut togs att ett särskilt 

forskningsråd inom området ”utbildningsvetenskap” skulle inrättas, vilket i sin tur ledde till 

att en särskild utbildningsvetenskaplig kommitté inrättades inom Vetenskapsrådet. De medel 

som ställdes till denna kommittés förfogande innebar en förstärkning av medel till forskning 

om utbildning. Begreppet utbildningsvetenskap omfattar som sagt ett vetenskapsområde som 

omfattar olika discipliner. Fransson & Lundgren (2003) menar att det inte är ett namn på en 

vetenskap i meningen vetenskaplig disciplin, utan istället ett namn på ett av flera 

vetenskapsområden som är ekonomiska och administrativa styrmedel. De har sett att 

utbildningsvetenskap idag finns vid flera svenska universitet och argumenterar för att från att 

ha först använts som en allmän vetenskaplig grund för lärarutbildningen, har det sedan vidgats 

till att bli likställt med pedagogik och didaktik. Det finns en risk, menar Fransson & 

Lundgren, att begreppet kommer att användas som nästan utbytbart med pedagogik och 

kanske till och med överordnat pedagogiken och didaktiken. Det som Fransson & Lundgren 

utmålade som en risk 2003 har idag inträffat. I ”Standard för svensk indelning av 

forskningsämnen 2011” (Statistiska Centralbyrån & Högskoleverket, 2011) kan vi se att 

pedagogik, didaktik och lärande ingår som forskningsämnen underordnade 

forskningsämnesgruppen ”Utbildningsvetenskap”. Collberg (2006) beskriver utmaningen att 

utbilda i utbildningsledarskap. Den består i att ”tala ledarskap med relevans för utbildning och 

tala utbildning utan att ständigt tala skola” (a.a., s. 35). Utbildningsledarskap innebär ett 

”ledarskap inom lärverksamheter, där produkten/verksamhetens resultat är kunskap och 

personlig utveckling – men också genom medborgarfostran det demokratiska samhällets 

fortbestånd och framsteg” (a.a., s. 37). Collberg använder i detta sammanhang begreppet 

”lärande organisation”, men också ”pedagogiskt ledarskap”. Han menar att det senare 

begreppet är än mer mångtydigt än det föregående. Det är svårt att veta om pedagogiskt 

ledarskap syftar på ett ledarskap av pedagogisk verksamhet eller ett särskilt, pedagogiskt, sätt 

att leda. Collberg menar att det på samma sätt som begreppet lärande organisation snarare är 

hämtat från managementkulturen i företagsvärlden än från skolans värld, även om det är där 

man använder det mest. Det kan beskrivas som ett tidsfenomen, skriver Collberg vidare, då 

det till exempel har växt fram ur New Public Management (NPM). Med övergången från 

regelstyrning till målstyrning förändrades rektorsfunktionen. Från att ha varit en förvaltare 

skulle nu rektor bli kommunal mellanchef, pedagogisk ledare, coach, mentor och entreprenör. 

”Samtidigt började man tala om utbildningsledarskap, kanske som svar på behovet av en 

samlingsbeteckning på alla dessa nya roller, funktioner och relationer” (a.a., s. 44). Collberg 



9 
 

vill beskriva utbildningsledarskap som ett typiskt postmodernt begrepp då det är flytande, 

oklart och tvetydigt. 

1.4 Didaktik 

Kroksmark (1989) talar om ett vägskäl, med tre vetenskapliga vägar för didaktiken. Den 

första vägen håller fast vid den traditionellt vetenskapliga synen på didaktiken med 

ambitionen att hitta vägen till en fundamentalteori för undervisning. Den andra vägen lämnar 

den vetenskapliga ambitionen och konstaterar att didaktik aldrig kan bli vetenskap. Istället är 

didaktiken ett hantverk, med konkret innehåll och som bara blir giltig i tillfälligheten. Till 

denna väg kan idéer om undervisning som beprövad erfarenhet föras. Den tredje och sista 

vägen menar att ”den konkreta undervisningsvardagen kan göras till föremål för vetenskaplig 

analys och producera kunskap som leder till att den konkreta och vardagliga undervisningen 

kan tillföras kunskap av metodisk och innehållslig karaktär, en kunskap som leder till att 

eleven lär sig något som en direkt effekt av undervisning” (a.a., s. 15). Didaktikbegreppet är 

lika gammalt som människan själv (Kroksmark, 1989) och som begrepp inom 

undervisningens teori och praktik har det funnits i nästan 400 år. Inom pedagogiken hittar vi 

begreppet didaktik för första gången någon gång på 1600-talet. Enligt Comenius (1989) 

betyder didaktik ”konsten att undervisa”, vilket är ungefär detsamma som ”undervisningslära” 

(Svedner & Säfström, 2000). Så som Comenius ser på didaktik, eller undervisningslära, är 

den ett eget och avgränsat kunskapsområde. Didaktiken är inte något som primärt är 

underordnat pedagogiken eller ämnesteorin.  

Didaktik har med undervisning att göra och då främst med dess val av innehåll och 

behandling av detta. Därmed utgör didaktiken […] den arena där undervisning är 

central och där pedagogik, metodik och ämnesteori (i betydelsen disciplinär 

kunskap) kan mötas som skilda förutsättningar för den goda undervisningen. 

Pedagogik, metodik och ämnesteori utgör då nödvändiga men ej tillräckliga 

komponenter inom undervisningsläran, didaktiken, eftersom denna konstituerar sitt 

eget kunskapsområde (Hudner, 2000, s. 22).  

 

Så småningom blev didaktik en sammanfattande benämning för frågor som handlar om vad 

utbildningen har för innehåll och mål och hur den bedrivs. Didaktik har genom åren fått en 

mängd olika innebörder, vilket gjort begreppet svårt att bestämma och tolka innebörden av. 

Enligt Jank & Meyer (1997) handlar didaktiken om vem som ska lära sig, vad man ska lära 

sig, när man ska lära sig, med vem man ska lära sig, var man ska lära sig, hur man ska lära 

sig, genom vad man ska lära sig, varför man ska lära sig samt för vad man ska lära sig. De 

definierar vidare didaktik som ”undervisningens och inlärningens teori och praktik” (a.a., s. 



10 
 

18). Med utgångspunkt i denna definition handlar didaktik inte bara om skolans undervisning 

och lärande utan om hur denna process förverkligas i en mängd olika sammanhang. Jank & 

Meyer skiljer mellan didaktisk teorikunskap och didaktisk-metodisk handlingskompetens.  

 

Undervisningsteknologi och läroplansforskning är två riktningar inom en vidare didaktisk 

definition som bidragit till didaktikens kunskapsutveckling i Sverige. Utbildningsteknologin 

kan beskrivas som en systemansats eller som en systematisk ansats till pedagogiska problem 

(Ahlström & Wallin, 2000). I denna ligger fokus på planering för framgångsrikt pedagogiskt 

handlande och på anvisningar och material för inlärning i kombination med olika hjälpmedel 

samt planering av omgivningen där inlärningen ska ske. Utbildningsteknologins fokusering på 

metod, inspirerad från USA, innebär att både mål och medel tas för givna och att 

värdefrågorna inte diskuteras. Någon vidare problematisering av didaktikbegreppet, där 

undervisningens vad, hur och varför diskuteras, har knappast genomförts. I och med 

decentraliseringen av svensk skola, med målstyrning, avreglering, valfrihet och ökat lokalt 

inflytande kan de standardiserade lösningarnas tid nått sitt slut (a.a.). Lärarens auktoritet samt 

utbildningens och undervisningens innehåll ifrågasätts, både av elever och föräldrar.  Det har 

blivit allt viktigare för skolledare och lärare, som är ansvariga för det som händer i 

klassrummen, att definiera didaktik och didaktisk planering. De didaktiska frågorna Vad?, 

Hur? och Varför? blir centrala. Att reflektera över sin egen verksamhet och dess relation till 

styrdokumenten blir nödvändigt.  Ahlström & Wallin (2000) argumenterar för en återkomst 

av didaktikbegreppet, då en ”förändrad politisk och administrativ kultur har skapat en 

situation där behovet av didaktik som en värdebaserad uppfattning av och ansats till skola och 

utbildning har växt fram” (a.a., s. 39). De menar vidare att styrkan i didaktikbegreppet ligger i 

att det riktar sig till den som har ansvaret för den enskildes eller en grupps fostran eller 

utbildning och därmed svarar mot de krav som ställs på skolans personal. Didaktiken i 

Sverige omfattar idag två grenar, skriver Ahlström & Wallin. Den ena är läroplansteori, som 

problematiserar utbildningens innehåll, och den andra är undervisningsmetodik, vilken prövar 

sätt att behandla ett givet innehåll. Det blir en snäv definition, eftersom det också finns andra 

dimensioner i didaktikbegreppet, som rör till exempel etik/moral och demokrati, vilka kan ses 

i en vidare samhällskontext. ”Det finns alltså en vardagslivets och hemmets didaktik som 

förefaller att vara obeaktad men som är intressant bl a med tanke på det samspel som äger rum 

mellan vad som i socialisationssyfte sker i utbildningssystemet och utanför det” (a.a., s. 41). 

Englund (2000) menar att didaktiken som forskningsfält i Sverige hänger samman med 

framför allt två pedagogiska forskningstraditioner; den fenomenografiska didaktiktraditionen, 
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som problematiserar innehållet som lärandeinnehåll, och den läroplansteoretiska 

didaktiktraditionen, vilken problematiserar innehållet som undervisningsinnehåll. Under 

1970- och 1980-talen gick den pedagogiska-didaktiska forskningen emot de tidigare 

dominerande psykologiska och sociologiska forskningsperspektiven, som inte lade 

tyngdpunkten på innehållsfrågorna. Nu riktades istället fokus mot innehållsfrågan som 

lärandeinnehåll respektive undervisningsinnehåll. Det är just denna problematisering av 

innehållsfrågan som förenar den fenomenografiska didaktiktraditionen och den 

läroplansteoretiska. Utifrån dessa växer ”didaktikens två komponenter” (a.a., s. 48) fram – de 

läroplansteoretiska och den undervisningsmetodiska. Englund menar att ”den traditionella 

pedagogiska metaforiken” har utmanats av didaktikens interaktiva kommunikationsperspektiv 

(a.a., s. 48).  

 

Kansanen (1997) skiljer mellan skolpedagogik och didaktik, men menar samtidigt att de 

överlappar varandra. Skolpedagogik och didaktik kan ses som parallella delområden av 

pedagogiken. Skolpedagogikens egenskaper kan sägas vara beroende av hur skolan som 

institution är tänkt att fungera. Läroplanen, till exempel, kan ses som ett skolpolitiskt begrepp, 

medan didaktiken kan utvecklas över alla läroplaner förutsatt att målens innehåll är lika. Det 

kan nog påstås att skolpedagogiken är mer känslig för samhällets förändringar än vad 

didaktiken är. Didaktiken är mer allmän och neutral. Men, ”eftersom didaktiken ändå är 

skolpedagogikens kärna, kan skolpedagogiken inte ändras speciellt snabbt eller radikalt. Det 

väsentliga är dock att skolpedagogiken kan påverkas genom lagstiftning och andra officiella 

direktiv, medan didaktiken främst ses som relaterad till lärarens tänkande” (a.a., s. 160). 

Uljens (1997) talar om en särskild ”skoldidaktik”. Han menar att en allmändidaktisk teori är 

giltig för vilken undervisningssituation som helst. En pedagogisk situation som är utvecklad 

specifikt för undervisning och fostran i den institutionaliserade skolan kan benämnas 

skoldidaktik. Uljens menar att skoldidaktiken kan ses som en del av både allmändidaktik och 

skolpedagogik. Skoldidaktiken kan omfatta flera olika typer av läroplaner, men kan inte sägas 

vara det samma som läroplansteori. Skoldidaktikens uppgift är inte att undersöka hur 

läroplanen kommit till som ett resultat av samhälleliga intressen, men däremot ser den 

undervisningsprocessen i en läroplansteoretisk belysning. Uljens åskådliggör relationerna 

mellan skoldidaktik och närliggande begrepp i följande modell (a.a., s. 186). 
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Figur 1 Uljens bild av relationerna mellan skoldidaktik och relaterade begrepp. 

 

Hopmann (1997) lyfter tre moment som lagt grunden till dagens didaktik; retoriken, 

kateketiken och metodiken. Hur undervisningsverkligheten ska gestaltas estetiskt eller 

schematiskt är enligt Hopmann en av didaktikens viktigaste frågor. I ”den didaktiska 

triangeln” åskådliggörs de tre grundpelarna innehållet, läraren och eleven och den 

växelverkan som sker dem emellan. Retorikens arv handlar om lärarens framställning av 

innehållet, kateketiken rör interaktionen mellan lärare och elev och metodiken grundar sig i 

elevens erfarenheter och inlärning.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Hopmanns didaktiska triangel. 
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1.5 Utbildningens omstrukturering 

I Sverige finns två motstridiga uppfattningar om utbildning (Gustavsson, 2009). Den ena 

uppfattningen reducerar utbildning till en ekonomisk investering. Kunskapen blir en vara på 

marknaden och människan blir en ekonomisk varelse som lever och verkar på denna marknad. 

Denna uppfattning hänger samman med ett pedagogiskt synsätt att kunskap kan reduceras till 

små paket som på ett så effektivt sätt som möjligt ska levereras in i elevernas huvuden. Det är 

härifrån som kvalitetsmätningar och rankinglistor mellan länder och skolor samt uttryck som 

effektivitet, mål- och resultatstyrning, kvalitet och evidens har sitt ursprung. Den andra 

uppfattningen om utbildning innebär ett försvar och talan för olika former av humanism och 

demokrati, vilket man anser hotat av ovanstående utveckling. Sundberg (2008) beskriver hur 

det svenska skolsystemet genomgått stora förändringar från 1990-talet, och hur 

utbildningspolitiken blivit både mer lokal och mer global. Alla dessa internationella 

förändringar kan kallas skolsystemets omstrukturering. Skolan har blivit mål- och 

resultatstyrd och vi kan se New Public Management som ny styrningsregim (a.a.). Sundberg 

menar att styrningen av skolan kan sägas ha blivit alltmer diskursiv då makten att definiera 

skolans uppgifter sprids ut över fler aktörer och kontexter. Under 1990- och 2000-talet har 

fler reformer genomförts i svensk skola än någonsin tidigare. Vid 1990-talets början 

decentraliserades den politiska styrningen av och ansvaret för skolan, styrdokument formades 

utifrån ett mål- och resultattänkande och utvärdering och uppföljning introducerades på alla 

skolans nivåer. Samtidigt har skolan har blivit en högt prioriterad fråga, inte bara i Sverige, 

utan också internationellt inom ekonomi, politik och kultur. Vi kan se en ökad internationell 

standardisering och en omstrukturering med ”förändrade relationer mellan globala, nationella 

och lokala kontexter och flöden” (a.a., s. 31). Dessa omstruktureringsprocesser samspelar med 

sociala, politiska, ekonomiska och kulturella förändringar i samhället. Att det inom det 

svenska skolsystemet har skett en omstrukturering följer en trend av reformer som vi även ser 

i andra länder, till exempel USA och Storbritannien.  Sundberg hänvisar till Daun (2002) som 

menar att olika nationella utbildningspolicys alltmer liknar varandra, men att 

implementeringen av dessa varierar mycket mellan olika nationella kontexter. De 

gemensamma mönster som växer fram då Daun jämför olika länder är att mätinstrumenten 

skrivs in i marknadens diskurs och metaforik, att många regeringar svarar till ekonomiska 

imperativ i sin utbildningspolicy samt att en omstrukturering av utbildningssystemen kopplas 

till en världsomfattande ekonomisk nedgång och konkurrens. Sundberg (2008) visar på några 

av de mest påtagliga förändringarna i styrningen av skolsystemet.  
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1. Från ”masterplan” mot flexibel specialisering 

En förskjutning från långsiktig, lineär och rationell styrning mot flexibilitet och 

differentierad profilering och specialisering. Ett exempel är skolans läroplaner som 

både ska fungera som ett nationellt och fast ramverk, samtidigt som en flexibel lokal 

anpassning ska tillåtas. ”Staten som en försvarare av kollektiva värden och skolan som 

en del av det allmänna välfärdsprojektet töms på legitimitet” (a.a., s. 35). 

2. Från utbildningsplanering mot styrning via prestations- och resultatsystem 

Det ställs krav på att målen och arbetet ska göras explicit samt mät- och jämförbart. 

Sundberg har lånat Bernsteins (2000) ord ”contract replaces covenant” (a.a., s. 169) 

för att illustrera detta. Expertbaserade utvärderings- och resultatsystem är 

framträdande och New Public Management premierar teknisk rationalitet och 

kontraktsbaserade relationer av typen beställare- utförare. Kvalitet, resultat och 

kompetens är centrala begrepp utifrån vilka policys formeras. Prestationssystem som 

baserar sig på kvalitetssäkring och resultatindikatorer. ”Den nya common-sense som 

etablerar sig inom utbildning, arbetsmarknad och politik kan uttryckas såsom ”vad 

som inte mäts och utvärderas ordentligt, blir inte gjort ordentligt!”” (Sundberg, 2008, 

s. 36). 

3. Från ”government” till ”governance” 

Den statliga styrningen har ändrats från att ha varit byråkratisk, med tydlig hierarki 

och suverän makt mot att vara en process med förhandlingar mellan olika aktörer på 

olika nivåer. I ett senmodernt komplext och snabbt föränderligt samhälle ska skolans 

aktörer vara lokalt samarbetande, arbeta i flexibla team och arbetslag. I allt högre grad 

utövas styrning och kontroll genom samverkan och förhandling. ”Governance handlar 

således mer om att reglera relationer och processer i komplexa system” (a.a., s. 37).    

4. Från läroplaner mot den självreglerande skolaktören 

Från en yttre reglerad kontroll av skolan sker den diskursiva konstruktionen av den 

självreglerande skolaktören ”med hjälp av starka signaltermer som anger mentala och 

social dispositioner” (a.a., s. 38). Man ska kunna navigera i sin omgivning på egen 

hand och den statliga styrningen blir mer av karaktären självreglering i kombination 

med kontrolluppföljningar. I skolan kan vi se en ökad betoning på individualisering.  

Sundberg (2008) visar vidare på fyra framträdande diskurser som skolans aktörer har att 

förhålla sig till: 
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I. Den administrativa-rationalistiska styrningsdiskursen som vilar på antaganden om att 

skolan och dess aktörer är rationella och följer sitt förnuft. Skolreformer i denna 

diskurs blir neutrala, tekniska processer som grundar sig på en linjär styrningskedja. 

Skolan framställs administrativt och organisatoriskt och som ett system som det gäller 

att utnyttja på det mest effektiva och målrationella sättet. Organisatoriska lösningar 

och metoder är fokus. ”Skolans resurser måste utnyttjas mer effektivt” är ett begrepp i 

denna diskurs. Transparens, effektiv måluppfyllelse, dokumentation, lokal 

redovisningsskyldighet, kvalitetssäkringsinstrument är andra centrala begrepp.  

II. Lokalt självförvaltande som styrningsdiskurs handlar om att påverkan av värden och 

normer är avgörande för hur aktörerna ställer sig till förändring. Självstyre, 

självbestämmande och lokalt engagemang är grunden. I denna diskurs blir reformer en 

lokal, kulturell process, där professionerna tillmäts en hög grad av institutionell och 

individuell autonomi. ”Tolknings- och genomförandemandat överlåts nedåt i 

styrkedjan, där skolans aktörer förväntas finna lösningar i samverkan med 

närsamhället. De centrala direktiven (från stat och kommun) lämnas relativt vaga och 

öppna för att inte bli alltför föreskrivande" a.a., s. 40).  

III. Strategisk-management som styrningsdiskurs vilar på att den lokala verksamheten ska 

ledas och styras lokalt för att kunna anpassas till avnämarna och effektiviseras 

maximalt.  Genom reformer som decentralisering, ökad valfrihet och brukarinflytande 

sker en ”avbyråkratisering” och marknadsanpassning. Konsekvenser blir att skolans 

aktörer positioneras som strateger på en alltmer konkurrensutsatt 

”utbildningsmarknad”.  

IV. Den moralisk-politiska styrningsdiskursen tar sin utgångspunkt i att förändringar 

grundar sig i om de kan rättfärdigas i termer av rättvis, jämlik och gynnar det 

gemensamma bästa. Här ligger fokus på långsiktiga gemensamma mål, och samhällets 

demokratifostran är ett exempel i skolan från denna diskurs. Andra exempel är social 

inkludering och jämlikhet. Utifrån etiskt/moraliskt omdöme fattas beslut om 

långsiktiga förutsättningar för en mer likvärdig och jämlik skola. 

1.6 Ledarskap  

I tidig ledarskapsforskning, fram till 1940-talet, menade man att ledarskap var en fråga om 

personlighet och karaktär (Alvesson & Sveningsson, 2009). Det goda ledarskapet tänkte man 

sig berodde på ett antal goda egenskaper hos chefen, så kallade ”Great Man Theories” 
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(Sandahl, Falkenström & von Knorring, 2011). Fortfarande ses ibland ledarskap som en 

personlig kompetens, som utgår från ledarens personliga egenskaper, vilket troligtvis beror på 

att det under 1980-talet uppstod ett förnyat intresse för betydelsen av personliga egenskaper. 

Enligt de ledarskapsteorier som då växte fram kom man att framhålla att rätt egenskaper är en 

förutsättning för ett effektivt ledarskap. Fram till i slutet på 1960-talet dominerade 

ledarskapsforskningen på fokus om ledarstilar, där ledares olika beteenden, framför allt i 

förhållande till underordnade, undersöktes. Syftet var att hitta det mest effektiva ledarskapet, 

oberoende av organisation och kontext. Vi hittar i den här genren till exempel idéerna om 

auktoritärt, demokratiskt eller låt-gå-ledarskap (a.a.). Mot slutet av 1960-talet utvecklades 

situationsteorin. Den innebär att försöka finna ett ändamålsenligt ledarskap utifrån olika 

situationer. Framför allt lyfts den interpersonella relationen mellan chef och underordnad fram 

i detta perspektiv, avseende vilken typ av ledarskap som ska utövas. Relationen utgår från i 

vilken grad medarbetaren själv kan ta ansvar för och genomföra sina arbetsuppgifter. Från 

1980- och 1990-talen växer det som Alvesson & Sveningsson (2009) benämner ”the new 

leadership approach” fram, vilket kännetecknas av vision, karisma och förändring. Här talas 

det om det transformativa (utvecklande) ledarskapet, vilket handlar om ledarskap som 

förmågan att åstadkomma förändring utifrån personliga egenskaper, karisma. Dessa nya idéer 

om ledarskap kan sägas omfatta tre förhållanden (a.a.). Skillnaden mellan chefskap 

(management) och ledarskap, en skillnad mellan transaktionellt och transformativt ledarskap 

samt fokus på det karismatiska ledarskapet. I sättet att se chefskap i förhållande till ledarskap 

handlar chefskapet om ett traditionellt, förvaltande administrativt planerings- och 

budgetarbete medan ledarskapet handlar om att genom inspirerande kommunikation och 

agerande få sina medarbetare med sig och arbeta mot samma mål. Ett transaktionellt 

ledarskap innebär att ledaren byter materiella villkor som lön och trygghet mot lydnad och 

utförande av rutinuppgifter, medan ett transformativt ledarskap handlar om att skapa ett 

förändringsinriktat, inspirerande och visionärt engagemang. I ett förändringsinriktat och 

karismatiskt ledarskap blir det viktigt att kommunicera visioner. Andra centrala begrepp är 

samarbete, teamwork, kreativitet och lärande. På 2000-talet har forskningen allt mer beskrivit 

ledaren som meningsskapare för organisationen. I ett sådant ledarskap handlar det om ledning 

som kulturella och symboliska verksamheter, där ledaren utövar ett ledarskap som handlar om 

att skapa och forma en kultur. Vi kan också tala om idéstyrning, vilket innebär att leda en 

organisation genom visioner och värderingar. Motsatsen är att leda genom regler och kontroll. 

En skillnad kan även göras mellan ledarskap och management. Ledarskap handlar om att 

bestämma inriktning, rikta in medarbetarna i den bestämda inriktningen och motivera och 
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inspirera. Management är de verktyg som ledaren använder för att styra; planering, 

budgetering, organisering, bemanning, uppföljning och problemlösning. Sandberg & Targama 

(1998) talar om ett konsultativt ledarskap, vilket de beskriver som att vägleda och stimulera 

människor i de processer som pågår i verksamheten. Det handlar om att få något att hända och 

att personalen skapar sin egen vision. Förståelsebegreppet är centralt för Sandberg & 

Targama.  

 

Sandahl et al. (2011) menar att utvecklingen allt mer går mot att se ledarskap som ett 

kollektivt fenomen. Teorier om till exempel fördelat ledarskap eller komplext ledarskap 

diskuteras allt mer.  De skriver också att det finns lika många definitioner av ledarskap som 

det finns personer som någon gång har försökt att formulera vad ledarskap är. Om nu själva 

ledarskapet är så svårfångat som begrepp, kommer vi inte heller att finna några enkla recept 

på hur man ska göra.  

1.7 Skolledaren som pedagogisk ledare 

Flera internationella forskningsrapporter visar på skolledarens påverkan på elevernas 

måluppfyllelse (Hattie, 2010; McKinsey & Company, 2007; OECD, 2009; Pont, Nusche & 

Moorman, 2008). Att skolledaren har betydelse, direkt eller indirekt, för i vilken utsträckning 

eleverna når utbildningens mål är nog alla överens om. Det som forskningen däremot har 

olika uppfattningar om är i vilken grad denna påverkan sker.  

 

Skolledaren har ett nationellt uppdrag som beskrivs i skolans styrdokument. Rektor ska vara 

pedagogisk ledare och chef (Skolverket, 2011). Om en skolledare ska vara chef eller ledare 

eller både chef och ledare har diskuterats. Sitt chefskap har rektor genom sitt formella mandat 

i organisationen. Utifrån en arbetsgivarroll ska rektor ha ansvar för ekonomi, personal och 

resultat. Barnard (1968) har definierat chef som ”authority of position”, med vilket kan menas 

någon som fått befogenheter att företräda arbetsgivarens intressen. Ledarskap, däremot, 

bygger på förtroende och en acceptans för att leda. Att vara ledare, innebär då något som 

rektor måste skapa utifrån sin person och det förtroende och det resultat man skapar. 

Om vi återvänder till det pedagogiska ledarskapet, var Nestors (1993) ambition att studera hur 

begreppet har uppstått, formulerats och uttolkats av olika aktörer. Syftet var att få en 

uppfattning om vad pedagogiskt ledarskap innebär för en skolledare och vilka 

skolledaruppgifter det i så fall kan medföra i praktiken. Som teoretisk referensram har Nestor 
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använt en idéskiss till samband mellan skolans styrning, skolledares legalitet, legitimitet, 

styrfaktorer, omvärldssanktion och skolledning/skolledarskap. Metoden som Nestor använt är 

dokumentstudier och enkätundersökningar. De dokument som studerats är officiella 

dokument som till exempel skollag, förordningar, stadgar, läroplan samt förarbeten i form av 

utredningar och propositioner för tiden 1940-1992. Dessutom har handböcker för skolledare 

utgivna 1975-1991 studerats och forskningsrapporter med skolledarinriktning utgivna 1984-

1991. De skolpolitiska dokumenten för tiden 1946-1989 pekar på vikten av att rektor ska 

utöva ett pedagogiskt ledarskap. En viktig förutsättning för att kunna utöva ett pedagogiskt 

ledarskap är att rektor har en lärarutbildning, vilket bland annat är kopplat till den 

undervisningsskyldighet som rektorerna haft som en del av sitt uppdrag.  Under den studerade 

perioden har en gradvis betoning på det pedagogiska ledarskapet som den viktigaste uppgiften 

för skolledarna vuxit fram. Samtidigt konstateras också att skolledarna har ett 

administrativt/organisatoriskt ledarskap som konkurrerar om deras tid. Det är även svårt att 

skilja det administrativa ledarskapet från det pedagogiska eftersom det pedagogiska 

ledarskapet omfattar deluppgifter av större eller mindre administrativ karaktär. ”Från att i 

huvudsak varit inriktat mot undervisningen i klassrummet har det pedagogiska ledarskapet 

gradvis kompletterats och utökats med att utveckla undervisningen och att hävda mål och 

riktlinjer i läroplanen och främja förverkligandet av dem” (a.a., s. 155). Under de sista åren i 

perioden framträder utvecklingen av skolverksamheten i allmän bemärkelse utifrån 

läroplanens mål som den viktigaste delen i det pedagogiska ledarskapet. I de skolpolitiska 

dokumenten konstateras vid flera tillfällen att de förväntningar som ställts på skolledare att de 

ska vara pedagogiska ledare och utvecklare inte har motsvarats i verkligheten. Det som 

påpekas är att skolledarna inte påverkat lärarnas arbete genom lektionsbesök och samtal och 

inte heller har utvecklat skolan och undervisningen i enlighet med läroplanens mål och 

riktlinjer. I de skolpolitiska dokumenten finner inte Nestor någon klar och entydig definition 

på vad pedagogiskt ledarskap är. I de tydligaste dokumenten finns så gott som alla 

skolledaruppgifter med i beskrivningarna av det pedagogiska ledningsansvaret. En helt ny 

situation för skolledarna och det pedagogiska ledarskapet inträder när propositionen 

”Ansvaret för skolan” (Prop 1990/91:18) presenteras, enligt Nestor. Nu fick kommunerna 

själva en betydande frihet att själva organisera skolledningen. Bestämmelserna om rektor tas 

bort ur skolförordningen. Föreskrifterna om rektor begränsas till två uppgifter: att hålla sig väl 

förtrogen med det dagliga arbetet i skolan samt att särskilt verka för att utbildningen 

utvecklas. Nu finns inte längre någon bestämmelse om att rektor behöver ha en 

lärarutbildning och inte heller att rektor ska undervisa. För att anställas som rektor bör man 
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dock ha en allsidig pedagogisk insikt. Eftersom det för första gången på många år i dessa 

sammanhang inte talas om ”pedagogiskt ledarskap” eller ”pedagogisk ledning”, menar Nestor 

att man skulle kunna tro att det nu sätts punkt för en nästan 40-årig epok med pedagogiskt 

ledarskap för skolledarna. Mot detta talar förslaget till ny rektorsutbildning (Skolverket, 1992) 

där det föreslås att rektorerna ska utbildas till ”pedagogiska ledare” med ansvar för ”den 

pedagogiska ledningen av verksamheten i skolan och att verka för att utbildningen utvecklas”.  

Nestor (1993) har sökt efter handböcker som riktats till skolledare och såg att denna typ av 

litteratur särskilt ökade i antal under åren 1989-91. I flertalet av dessa belyses pedagogiskt 

ledarskap och/eller pedagogisk ledning. Sju böcker valdes ut och i dessa studerades hur 

författarna definierar pedagogiskt ledarskap och eventuellt beskriver eller ger råd om hur det 

praktiskt ska utövas.  Analysen visade att de flesta på något sätt och mer eller mindre tydligt 

försöker klargöra vad pedagogiskt ledarskap/pedagogisk ledning är och hur en skolledare ska 

utöva det. Flera författare erkänner dock att begreppet är svårtolkat. När författarnas 

tolkningar av pedagogiskt ledarskap jämförs finns det hos de flesta en tydlig koppling till 

skolans mål i läroplanen. Begreppet pedagogisk ledning är däremot svårt att finna 

gemensamma utgångspunkter för. Den pedagogiska ledningen kan kopplas till handlingar 

som kan betecknas som påverkan av individer på olika sätt. Vi kan se en förskjutning i 

begreppet pedagogisk ledning från att 1975 ha handlat om skolledarnas pedagogiska och 

metodiska till 1983-1991 då den pedagogiska ledningen handlar om en medveten grundsyn. 

En samlad bedömning av hur det pedagogiska ledarskapet ska utövas visar att nästan alla 

syftar till att utveckla skolan och undervisningen mot läroplanens mål. Primära uppgifter är att 

utveckla lärarna genom ett antal åtgärder som fortbildning, lektionsbesök, rådgivning, 

utvärdering, utvecklingsprojekt, trivselskapande åtgärder och en gemensam grundsyn. 

Administrativa, ekonomiska och organisatoriska skolledaruppgifter anses vara pedagogiska 

om de hela tiden relateras till skolans mål. En av författarna anger tydligt sociala 

ledarhandlingar som särskilt viktiga i det pedagogiska ledarskapet. Det kan noteras att i två av 

de sju utvalda handböckerna förekom begreppet pedagogisk ledare/pedagogiskt ledarskap inte 

alls. 

 

Som Nestor (1993) konstaterar, har det inte genomförts någon svensk forskning enbart 

inriktad mot pedagogiskt ledarskap/pedagogisk ledning. Däremot har det uppmärksammats 

som delområde i annan forskning om skolledning. En analys av resultaten från de sex 

forskningsrapporter som studerats visar på en tydlig linje avseende pedagogiskt ledarskap och 

pedagogisk ledning. Nestor sammanfattar: 
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Begreppet pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning är svåra att definiera och 

klarlägga innebörden av. Trots detta har det pedagogiska ledarskapet alltmer 

betonats och förstärkts under hela efterkrigstiden i olika officiella dokument. 

Begreppet har också fått en inriktning som anger ett önskvärt ledarskap för en mer 

decentraliserad skola (a.a., s. 170). 

 

Det pedagogiska ledarskapet upplevs som svårt, särskilt inom de områden som är förknippade 

med klassrummet och undervisningen. Nestor skriver att man skulle kunna säga att ”lärarna 

sköter undervisningen och skolledarna administrerar och organiserar skolan” (a.a., s. 171). 

Konsekvenserna blir att den pedagogiska ledningen bedrivs indirekt genom andra åtgärder än 

i den direkta klassrumssituationen. Anledningen beror på en brist på legitimitet för det 

pedagogiska ledarskapet hos lärarna vilket gör det pedagogiska ledarskapet till ett 

ledningsideal som är svårt att uppnå. I det dagliga arbetet upptar de administrativa och 

organisatoriska arbetsuppgifterna mycket mer tid i anspråk för skolledare än vad de borde 

göra i förhållande till de pedagogiska ledningsuppgifterna. Rektorer säger sig vilja ägna mer 

tid åt pedagogiska frågor. Nestor skriver att: 

Den utveckling som man från olika håll försökt styra där det pedagogiska 

ledarskapet skulle bli mycket mera framträdande för ledningsfunktionen och leda 

moten skolledarprofession har inte lyckats. Den mest framträdande orsaken till detta 

är att de målsättningar och arbetsuppgifter som styr den pedagogiska ledningen inte 

bestäms av skolledaren utan av system ovanför det enskilda rektorsområdet/skolan. 

Detta medför konfliktfyllda val för skolledaren där de administrativa, 

organisatoriska uppgifterna väljes före de pedagogiska” (a.a., s. 171). 

 

Nestor sammanfattar sina resultat med att alla skolledaruppgifter, både de administrativa och 

de pedagogiska kan hänföras till det pedagogiska ledarskapet. Han definierar pedagogiskt 

ledarskap som ”det inflytande en skolledare utövar i förhållande till lärarna genom olika 

handlingar, som syftar till att påverka dem att utveckla undervisningen i enlighet med de mål 

och riktlinjer som anges i läroplan och skollag” (a.a., s. 183). De handlingar som Nestor avser 

i sin definition är i första hand de som kan hänföras till verksamhetsutveckling, utvärdering 

samt i någon mån administration och organisation. Men endast om dessa handlingar hela tiden 

relateras till skolans mål. Det pedagogiska ledarskapet kan då illustreras med nedanstående 

figur: 
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      Figur 3 Pedagogiskt ledarskap, tolkat av Nestor. 

Vidare menar Nestor att vi skulle kunna definiera pedagogisk ledning som ”ledning, 

samordning, utveckling och utvärdering av verksamheten utifrån skollag och läroplan” (a.a., 

s. 183). Samma definition skulle kunna användas för ledning av vilken organisation som helst, 

men det som skiljer är att verksamheten är utbildning och att den utgår från de särskilda 

styrdokumenten skollag och läroplaner. Nestor föreslår att pedagogisk ledning skulle kunna 

bytas ut mot ”ledarskap i skolan” eller ”skolledarskap”. Att man, som Nestor skriver, ”envisas 

med att använda ett så väldokumenterat svårfångat begrepp som ”pedagogiskt ledarskap”” 

(a.a., s. 184), skulle kunna vara för att markera att skolledaren ska vara pedagog (utbildad 

lärare), en övergång från ett tidigare förvaltande ledarskap till ett nytt målstyrt ledarskap eller 

en ny skolledarprofession. Nestor argumenterar för att behålla begreppet, bland annat 

avseende en ny skolledarprofession, där det pedagogiska ledarskapet blir en särskild del av 

ledarskapet i skolan som inriktas mot att verka för att utveckla utbildningen. Det pedagogiska 

ledarskapet kommer då att handla om att påverka genom att stödja, motivera och utveckla 

individer och grupper i skolan, men också om att utvärdera skolans verksamhet. Det 

pedagogiska ledarskapet måste sättas in i ett större sammanhang och ses som en integrerad del 

i skolledarskapet. Nestor delar in det ”nya” skolledarskapet i tre delar; det sociala, 

pedagogiska och det administrativa.  

 

Det är nästan 20 år sedan Nestor (1993) slår fast att begreppet pedagogiskt ledarskap är svårt 

att definiera och klarlägga innebörden av samtidigt det pedagogiska ledarskapet allt mer 
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betonats och förstärkts i officiella dokument. Mig veterligen har inte någon uppföljning gjorts, 

liknande Nestors, sedan början av 1990-talet. ”Intet nytt under solen” är ett känt talesätt. De 

resultat som Nestor presenterar känns igen i dagens debatt om rektorer och det pedagogiska 

ledarskapet. Begreppet ”pedagogiskt ledarskap” används flitigt i den officiella och politiska 

argumentationen. Fortfarande rapporteras om hur rektorer inte lever upp till det pedagogiska 

ledarskap som de förväntas från stat och kommuner. Kan en av anledningarna till detta vara 

att begreppen pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning är just så svårfångade som 

Nestor beskriver? Vilka konsekvenser får det i det praktiska utövandet att varje rektor i så fall 

ges möjlighet att själv tolka innebörden i dessa otydliga begrepp? Nestors ambition var att 

studera hur begreppen ”pedagogiskt ledarskap” och ”pedagogisk ledning” har uppstått, 

formulerats och uttolkats av olika aktörer. Syftet var att få en uppfattning om vad pedagogiskt 

ledarskap innebär för en skolledare och vilka skolledaruppgifter det i så fall kan medföra i 

praktiken. Jag har en önskan att med utgångspunkt från Nestors dokumentstudier göra en 

liknande studie som omfattar de senaste 20 åren. Jag vill undersöka hur begreppen 

”pedagogiskt ledarskap” och ”pedagogisk ledning” beskrivs och eventuellt definieras i olika 

dokumenttyper fram till idag. Jag vill också, precis som Nestor, få en uppfattning om vad 

pedagogiskt ledarskap innebär för en skolledare och vilka skolledaruppgifter det i så fall kan 

medföra i praktiken.  

1.8 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att identifiera dominerande forskningstraditioner och trender i det 

nationella, men också till viss del i det internationella forskningsfältet ”pedagogiskt 

ledarskap” under de senaste 20 åren. Jag kommer främst att inrikta mig på skolledning och de 

två frågeställningar som jag utgår från är: 

- Vad är pedagogiskt ledarskap/pedagogisk ledning? 

- Hur utövar en skolledare pedagogiskt ledarskap? 
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2 Metod 

Kunskapsteoretiska eller epistemologiska frågeställningar handlar om vad som är eller vad 

som ska betraktas som kunskap inom ett område. Pedagogisk forskning kan sägas grunda sig i 

två olika sätt att se på hur den sociala verkligheten kan eller bör studeras (Bryman, 2004; 

Cohen, Manion & Morrison, 2003). Det ena synsättet har sin utgångspunkt i den traditionella, 

kunskapsteoretiska uppfattningen, vilken förespråkar naturvetenskapliga metoder vid studier 

av den sociala verkligheten. Det andra synsättet bygger på förståelse och tolkning. Här anses 

att människan skiljer sig från naturvetenskapens studieobjekt - men också från varandra (a.a.). 

Att ha ett tolkande perspektiv omfattar en empatisk förståelse av människors handlingar 

(Bryman, 2004). Någon sann kunskap om världen är inte möjlig utan var och en tolkar utifrån 

sina egna och delvis unika utgångspunkter. Det tolkande perspektivet har enligt Bryman bland 

annat sitt ursprung i den hermeneutiska och fenomenologiska traditionen.  

2.1 Forskningsöversikten som metod 

Forskningsöversikter, och framför allt internationella sådana, har inom utbildningsområdet 

fått en allt större betydelse (Alexander, 2010; Hattie, 2010) och forskningssammanhang kan 

forskningsöversikten ses som en självständig forskningsdisciplin (Backman, 2006). I 

internationella sammanhang används ”research synthesis” för den verksamhet som har till 

syfte att sammanfatta och integrera empirisk forskning (a.a.). Med ”research synthesis” avses 

att ”åstadkomma generalisationer, söka kausalsamband, utveckla teorier eller söka praktiska 

tillämpningar (a.a., s. 66). Backman menar att forskningsöversikten som forskningsdisciplin 

främst främjar det traditionella perspektivets rapportering. Skäl för behov av en 

forskningsöversikt kan enligt Backman bland annat vara (a.a., s. 67): 

- En saknad av översikt över ett område 

- Att ny kunskap tillkommit inom ett område sedan den senaste översikten 

- Att ett nytt perspektiv behöver tillföras ett forskningsfält 

- En ny och annorlunda aspekt  

- Ett syfte att visa på luckor i kunskapsfältet 

- Ge vetenskapligt stöd för praktiken 

Backman (2006) skiljer mellan forskningsöversikten och litteraturgranskningen. Den senare 

har som syfte att sammanställa all litteratur som finns inom ett givet område och sällan 

presenteras här nya idéer eller analyseras litteraturen på ett djupare plan. En 
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litteraturgranskning används främst för att beskriva bakgrunden i en vald forskningsfråga. 

Jesson, Matheson & Lacey (2011) gör en skillnad mellan ”traditional literature review” och 

”systematic review”. Den förstnämnda är en skriven utvärdering av det som redan är känt, det 

vill säga redan existerande kunskap inom ett ämne eller område. I den systematiska 

litteraturgenomgången däremot, arbetar man systematiskt med en föreskriven metod (a.a.). 

Traditionella genomgångar har ofta en kritisk ansats och bygger inte så sällan på ett personligt 

urval av texter. Till den traditionella litteraturgenomgångens nackdelar kan föras att den 

riskerar att producera en ensidig och en kanske till och med fördomsfull och/eller förutfattad 

åsikt. Å andra sidan ligger en sådan genomgångs styrka i att den kan fånga de insikter som 

kan förbises eller ignoreras i de steg av uteslutning och kvalitetskontroll, som krävs i en 

systematisk genomgång. Systematiska genomgångar kan vara till hjälp för att identifiera 

kunskapsglapp lika väl som att klarlägga varför inte någon vidare forskning inom ett område 

behövs för stunden. Det tilltalande i den systematiska genomgången ligger i dess anspråk på 

att vara en neutral, teknisk process, som är rationell och standardiserad, och därför visar på 

objektivitet och en transparens (a.a.). Dessa kännetecken passar väl in i ett vetenskapligt 

ramverk, men inte lika bra i ett öppet, kvalitativt och tolkande paradigm, som är vanligt inom 

de sociala vetenskaperna.  

 

Hart (2009) skriver om ”the research imagination” och menar att det tar tid och krävs en vilja 

att möta utmaningar, tillägna sig ny förståelse och ha en tillräcklig ”openness of mind” (a.a., 

s. 11) för att värdesätta att det finns andra sätt att uppfatta välden på än den egna. Hart skriver 

vidare att en forskare måste utveckla en ”imaginative approach” till forskning (a.a., s. 29). En 

sådan utgångspunkt handlar bland annat om att ha en bred syn på ett ämne, att vara öppen för 

idéer oberoende av hur och varifrån de uppstått, ifrågasätta och kritiskt granska idéer, metoder 

och argument oberoende av vem som uttalat dem, leka med olika idéer för att se om de kan 

länkas samman samt följa idéer för att se vart de kan leda. 

 

Min ambition har varit att teckna en bakgrund till framtida fortsatta studier inom området, 

men också att förhoppningsvis fylla ett tomrum inom forskningsområdet, tillföra nya 

perspektiv samt finna ”vetenskapligt” stöd för praktiken. Mitt val föll på att göra en 

forskningsöversikt. Då jag hade en ambition att analysera en del av den litteratur jag fann och 

sammanställde, kom också forskningsöversikten att ha inslag av litteraturgranskning. När man 

på 1980-talet började betrakta litteraturgranskning som en egen forskningsdisciplin 

argumenterades för att följa en strikt metodik på samma sätt som inom andra etablerade 
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forskningsområden. Jag arbetade så långt som möjligt systematiskt utifrån en föreskriven 

metod, som var inspirerad av den traditionella litteraturgenomgångens metod. En 

forskningsöversikts forskningsprocess kan illustreras som ett hjul (Backman, 2006): 

 

 
 

Figur 4 Forskningsöversiktens forskningsprocess, enligt Backman. 

 

Inledningsvis formuleras en fråga, som ibland av olika anledningar innehåller 

begrepp/fenomen som är odefinierade, diffusa eller mångtydiga. En forskningsöversikt kan 

genomföras så snart vi har två eller fler primärdokument (originaldokument). En sådan 

översikt kan genomföras utifrån två strategier; antingen en kombinatorisk då dokument 

kombineras eller jämförs med varandra. Då blir avsikten att beskriva, summera och integrera. 

Om vi istället utgår från den komparativa, eller jämförande strategin, siktar vi över det 

summativa. Nu blir istället syftet att utreda och förklara. De problem som formuleras i en 

forskningsöversikt utgår från fyra generella frågor eller avsikter; generalisering, kausalitet, 

teoretisering och tillämpning (Backman, 2006, s. 70). Slutligen formuleras ett problem ” i 

begrepp med precisa definitioner, som gör det möjligt att särskilja relevanta från irrelavanta 

studier” (a.a., s. 70). Litteratursökningen blir den metod som används för att samla data och 

den består av primärdokument och originalartiklar. De källor som jag använt i denna studie är 

vetenskapliga rapporter och artiklar, offentliga publikationer, monografier, bibliografier, 

handböcker med mera. Innan man startar litteratursökningen måste man bestämma sig för 

vilka referensdatabaser och procedurer man vill använda. Det rekommenderas att använda sig 
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av flera databaser, då en enda inte täcker hela området. När man funnit relevanta 

primärdokument ska de läsas och evalueras (värderas), vilket är ett tidskrävande moment som 

förutsätter en hel del kreativitet. 

 

När det är dags att börja läsa är ett tips att dokumentera alla sina iakttagelser och då kan man 

använda ett slags protokoll, eller kodningsschema. Ett dokument bör granskas avseende 

förutsättningar och antaganden, giltighet, konsistens, implikationer och betydelse (Backman, 

2006). Vid analysen handlar det om att analysera eventuella relationer mellan olika 

karakteristika och vid tolkningen av dokumenten försöker man till exempel finna förklaringar 

till likheter och skillnader mellan studier. Kreativitet och uppslagsrikedom är viktiga 

utgångspunkter i detta moment. För författandet av den slutliga rapporten finns det inte någon 

generell standard eller norm som passar alla slags översikter. Det finns flera typer av 

översikter (Backman, 2006). De kan vara representativa (heltäckande) eller selektiva 

(begränsade) och bara omfatta en viss tidsrymd. En översikt kan också vara kritisk, vilket 

innebär ett ställningstagande eller neutral. Backman skriver att ”forskningsöversikter lämpar 

sig särskilt väl för utbildningssammanhang, där granskningen kan tjäna den dubbla funktionen 

att samtidigt som den är en redogörelse för en samlad vetenskaplig kunskapsmassa, utgör den 

också ett kunskaps- och lärandestoff” (s. 76).  

 

Denna översikt har inte ambitionen att vara heltäckande. Ett begränsat antal böcker och 

dokument har valts ut och inte alla typer av källor har använts. Översikten avser även en 

begränsning avseende tid (1990-2011).  

2.2 Genomförande 

När väl jag formulerat syfte och frågeställning, kunde jag påbörja litteratursökningen, vilken 

har genomförts både manuellt och genom datorbaserad sökning. Vid den manuella delen av 

sökningen har referenser i forskningsöversikter, artiklar, böcker, och avhandlingar använts. 

Jag har sedan gått vidare till primärdokumenten, det vill säga originalarbetena. Vid mina 

besök på universitetsbiblioteket har jag tittat i bokhyllor, bläddrat i böcker och lånat med mig 

hem och läst. En sådan bläddringsteknik kallas också ”browsing” (Backman, 2006). De typer 

av källor jag valt ut är vetenskapliga artiklar och avhandlingar, böcker – både monografier 

och bibliografier, forskningsöversikter, forskningsrapporter (utgivna av forskningsbedrivande 

institution, organisation eller motsvarande samt rapporter utgivna av myndighet eller 
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liknande), officiella dokument (lagar och policys) samt det som Jesson et al. (2011) kallar 

”grå litteratur”. Denna term används för alla de dokument som inte är artiklar som återfinns i 

vetenskapliga tidskrifter. Tekniska rapporter, olika kommittéers forskningsrapporter, 

arbetsmaterial, statliga rapporter är några exempel. Den ”grå litteraturen” är inte formellt 

publicerad. Den är skriven för en begränsad publik och är inte så lättåtkomlig. Ett urval 

avseende tid har också gjorts, endast källor från 1990 fram till idag har valts ut.  

 

Frågor om skolledning är aktuella i alla skolor och i alla länder. Samtidigt har olika länder 

sina egna system, policys och politiska diskurser. De senaste årens internationella 

kunskapsmätningar och kunskapsutbyten har lett till att internationella begrepp håller på att 

etableras också inom skolledningens fält. Ökade möjligheter att sprida kunskaper, 

erfarenheter och information via internet leder till ett ökat utbyte mellan olika skolor och olika 

länder. Det finns skäl till att i ett internationellt perspektiv göra en avgränsning till svensk 

(samt i viss mån nordisk) litteratur samt källor från de anglosaxiska länderna (England, USA, 

Kanada, Australien). En större internationell skiljelinje kan sägas gå mellan anglosaxisk och 

nordisk skola och utbildning. Det anglosaxiska perspektivet präglas av ”curriculum” och 

”instruction” medan det nordiska perspektivet kännetecknas av ”didaktik”.  

2.2.1 Datorbaserad sökning, svensk litteratur 

En systematisk och datoriserad sökning har genomförts. De referensdatabaser som använts är 

”LIBRIS” och ”LibHub”. Den första centrala sökterm jag utnyttjade var ”pedagogiskt 

ledarskap”. I LIBRIS fick jag då 74 träffar. Vid en avgränsning avseende titlar utgivna från 

1990 och framåt begränsades träffmängden till 71. Tabellen i bilaga 1 visar antal träffar 

fördelade på typ och språk med mina egna korta kommentarer. Litteraturen är sorterad i 

tidsordning med den senaste utgivningen först. Av de titlar som återfinns i tabellen sorterades 

först samtliga examensarbeten bort. Därefter utsorterades alla läromedel avseende 

gymnasieskolan. Innan jag även plockade bort de titlar som berör folkbildning, ledarskap i 

svenska kyrkan och vid universitet och högskolor noterar jag just det som kan vara en 

akilleshäl i arbetet med en forskningsöversikt. Eftersom urvalet, även om det genomförs 

systematiskt, kommer att färgas av min egen förförståelse finns en risk att litteratur som 

skulle kunna berika och ge idéer till nya perspektiv sorteras bort redan tidigt i processen. Av 

denna anledning fick den litteratur som rör lärares pedagogiska ledning finnas kvar i listan. I 

bilaga 2 återfinns den litteratur som återstod efter en första urvalsprocess. Dessutom är 

litteraturen sorterad utifrån typerna; artiklar/kapitel, avhandlingar, böcker, film, rapporter.  
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Nästa steg i sökprocessen blev att istället använda söktermen ”pedagogisk ledare” i LIBRIS. 

Resultatet från denna sökning blev totalt 5 träffar, med titlar från år 1990 och framåt och 

dessa redovisas i bilaga 3. Alla dessa sorterades bort, då de var examensarbeten, handlade om 

musikskolechefer och vårdlärare. Därefter genomfördes en sökning med ”pedagogisk 

ledning”, vilken resulterade i 5 träffar med avgränsad tidsram. Dessa redovisas i bilaga 4. Vid 

en fortsatt sökning med söktermerna ”pedagogisk AND leda AND skolledare” blev träffarna 

två. Också dessa träffar redovisas i bilaga 4. Vid en sökning med termerna ”pedagogiskt AND 

ledarskap AND skolledare” blev resultatet 19 träffar. Av dessa var tre nya titlar. Vid sökning 

med så kallad trunkering och söktermerna ”pedagogisk* AND led*” fick jag så många som 

349 träffar. Vid en avgränsning av ämnet ”uppfostran och undervisning” blev resultatet 150 

träffar (avgränsning från år 1990). Vid en snabb genomgång av titlarna är min uppfattning att 

denna sökning blev för vid. 

 

Som komplement till sökningen i LIBRIS genomfördes även en sökning i LibHub, som är en 

databas som innehåller artiklar i fulltext från en rad andra databaser. Jag genomförde 

sökningar med samma söktermer som i LIBRIS och resultaten återfinns i bilaga 5. Resultaten 

blev enligt följande: ”pedagogiskt ledarskap” – en träff, ”pedagogisk ledare” – 0 träffar, 

”pedagogisk ledning” – 0 träffar, ”pedagogisk AND leda AND skolledare” – 0 träffar, 

”pedagogiskt AND ledarskap AND skolledare” – 0 träffar och pedagogisk* AND led* – 10 

träffar varav två ytterligare relevanta för området. Träffarna i LibHub redovisas i bilaga 5.  

2.2.2 Manuell sökning, svensk litteratur  

Den manuella sökningen kan liknas vid att nysta upp en garnhärva med trådar i olika färger 

och av olika längd. Detta nystande har pågått under hela forskningsprocessen. Mitt intresse 

för pedagogisk ledning och skolledarskap har gett mig en förförståelse för ämnet och jag har 

sedan flera år tillbaka samlat på mig olika texter inom området. Referenser i böcker, 

rapporter, avhandlingar och artiklar har hjälpt mig att kunna ”nysta” vidare till ny, intressant 

och relevant litteratur. Texterna från den datorbaserade sökningen har jag arbetat med på 

samma sätt. Vid besök på universitetsbiblioteket har jag bläddrat mig fram till nya texter som 

jag lånat med mig hem och läst. I bilaga 6 finns en sammanställning med de texter som 

sorterats ut, indelade i; artiklar/kapitel, avhandlingar, bibliografier, forskningsöversikter, grå 

litteratur, monografier, samt offentligt tryck. Avhandlingar och artiklar avser tyngre 

vetenskapliga arbeten med empiri och/eller vilka har självständiga teoretiska ambitioner. 

Monografier (en författare) och bibliografier (flera författare) avser böcker (handböcker) och 
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forskningsöversikter är sådan litteratur som har till syfte att sammanfatta och integrera 

empirisk forskning (Backman, 2006). Grå litteratur är sådana som till exempel utgivits i 

tidskrifter utan vetenskaplig granskning. Dessa texter är ofta korta. Till kategorin grå litteratur 

förs också utvärderingar och ett antal andra skrifter. Offentligt tryck avser politiska texter, 

planer, policys och liknande. Här finns statliga utredningar, propositioner, riksdags- och 

regeringsskrivelser, lagtexter och förordningstexter.  

2.2.3 Urval av texter 

Min läsning började med de svenska texterna, eftersom jag till att börja med måste sätta mig 

in i det studerade området och så småningom få en fördjupad förståelse för och kunskap om 

vad skolledares pedagogiska ledarskap innebär och utförs. Planen var att efter hand även läsa 

den engelska litteraturen, vilket först kom att kräva en översättning innan jag kunde förstå 

dess innebörder och tolka författarnas budskap. Den engelska litteraturen kom att kräva 

betydligt mer av mig som läsare och det finns en risk att viktiga delar fallit bort och/eller 

feltolkats. Med utgångspunkt i de svenska texterna var min avsikt att välja ut ett antal 

strategiska texter utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. Det innebar att jag ville finna 

centrala texter som beskriver det pedagogiska ledarskapet/pedagogisk ledning och/eller 

beskriver hur detta utövas i praktiken. Eftersom det är ett stort antal texter som skulle läsas 

kunde dessa av förklarliga skäl inte läsas från ”pärm till pärm”. Första steget blev att läsa titel, 

sammanfattning och eventuellt inledningen. Nästa steg blev att översiktligt ”scanna” igenom 

varje text för att söka efter ”nyckelinformation” för att sedan också kunna sortera vilken 

litteratur som skulle sorteras bort och vilken som skulle finnas kvar. Bildligt skulle 

urvalsprocess kunna liknas vid att sortera materialet i en hög med ”in” och en hög med ”ut” 

(Jesson et al., 2011). De kriterier jag använt i urvalsprocessen tar sin utgångspunkt i det 

tidigare formulerade syftet och frågeställningarna. I bilaga 7 presenteras den svenska 

(nordiska) litteratur från bilaga 2, 4 och 5 som valts ut. Litteraturen är sorterad utifrån typ, 

utgivningsår samt om den ska inkluderas eller exkluderas i den fortsatta processen. Kriteriet 

för att den ska inkluderas är att den uppfyller något eller några av kriterierna avseende 

studiens syfte och frågeställningar. Tabellen innehåller också i förekommande fall mina egna 

kommentarer. Målsättningen är att kodningstabellerna ska vara transparanta så att läsaren ska 

kunna följa varje steg i processen och kunna upprepa samma sak. I nästa steg har den data/det 

innehåll som är relevant för mitt forskningsområde extraherats. I bilaga 8 finns återstående 

litteratur angiven, med kommentarer.  
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2.2.4 Sökning, engelsk litteratur 

Innan den datorbaserade sökningen med engelska söktermer påbörjades gjorde jag en 

inventering av de texter på engelska som jag sökt fram i den svenska sökningen (Bilaga 9). 

Parallellt hade jag också genom den manuella sökningen av svensk litteratur också funnit 

litteratur på engelska inom området. Det främsta skälet för att inventera den engelska litteratur 

jag redan samlat på mig var att hitta relevanta söktermer på engelska. Jag kom inledningsvis 

fram till att följande söktermer var aktuella: ”educational leadership”, “educational 

management”, ”instructional leadership”, “classroom management”, ”distributed leadership” 

samt “transformational leadership”.  

 

En datorbaserad sökning med söktermen ”educational leadership” i LIBRIS resulterade i 363 

träffar där inte någon källa var äldre än från 1990. I LibHub blev resultatet med samma 

sökterm 717 poster. Då jag istället sökte med termen ”educational management”, med samma 

tidsperiod som avgränsning, blev resultatet 86 träffar i LIBRIS och 1 760 träffar i LibHub. 

Med söktermen ”classroom management” blev resultatet 277 träffar i LIBRIS och 471 i 

LibHub. Sökning med ”instructional leadership” gav ett resultat med 5 träffar i LIBRIS och 

155 träffar i LibHub, sökning med ”distrubuted leadership” gav 7 träffar i LIBRIS och 158 

träffar i LibHub, sökning med ”transformational leadership” resulterade i 28 träffar i LIBRIS 

och 902 i LibHub. 

 

Då ”pedagogiskt ledarskap” och ”pedagogisk ledning” inte direkt kan översättas till någon av 

de engelska termerna, bestämde jag mig för att utgå från de engelska texter jag fått fram i den 

svenska sökningen, samt den sökning jag genomfört manuellt. Min förhoppning var att söka 

fram de anglosaxiska författare som den svenska litteraturen i hög utsträckning refererar till. 

På så sätt hoppades jag kunna ringa in och välja ut ett antal relevanta författare och ett urval 

av deras texter. Den manuella sökningen avseende anglosaxiska texter har genomförts på 

samma sätt som för de svenska och har kodats utifrån samma förutsättningar. En 

sammanställning av dessa finns i bilaga 10.  

2.2.5 Att läsa 

Nästa steg blev att börja läsa den litteratur jag sökt fram. Hart (2009) beskriver hur stor 

skillnaden är mellan att läsa litteratur i syfte att så småningom producera en översikt och att 

läsa för det rena nöjets skull. Att läsa analytiskt är en process som går från det generella till 
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det särskilda. Jag har i så stor utsträckning som möjligt försökt följa den lästeknik som både 

Hart (a.a.) och Jesson et al. (2011) föreslår. De menar att man först ska läsa titeln och texten 

på omslaget innan man tittar igenom innehållsförteckningen och förordet innan man börjar 

läsa själva texten. Ett vanligt misstag är sedan att börja läsa ”från pärm till pärm” och läsa 

varje ord och mening i texten. Istället ska man komma ihåg att detaljerna kan man återkomma 

till senare, när man har bekantat sig med textens grundstruktur. Om man låter en tid gå mellan 

den första mer översiktliga läsningen och den senare mer detaljerade, så kommer man att ge 

sitt eget intellekt tid att ta in just det man söker efter, menar Hart. Förmodligen kommer då 

också den detaljerade läsningen att bli mer effektiv. När jag har läst böcker har jag gjort det i 

följande steg (Hart, 2009; Jesson et al., 2011): 

1. Vid den första läsningen ”scannas” texten igenom, bokens disposition noteras och man 

försöker uppfatta det huvudsakliga budskapet. Verkar det som står rimligt? Bekräftar 

det eller motsäger det dina tidigare erfarenheter och din tidigare kunskap? Tillför det 

ny information och nya idéer? En bra teknik är att ”snabbläsa” sidorna i boken och 

försöka hitta särskilda ord, uttryck och begrepp.  

2. En andra läsning kan påbörjas med att läsa introduktionen och försöka identifiera idén, 

målet och syftet med boken. Man söker efter de ”vägvisare” som författaren förser 

läsaren med för att förstå arbetets logik. Läsningen den här gången måste genomföras 

mer noggrant, för att man även ska kunna ta in detaljer. Ett bra tips är att använda 

överstrykningspennor i olika färger och göra noteringar. Det är viktigt att hålla i 

minnet att försöka läsa snabbt för att komma till de viktigaste delarna av boken.  Man 

bör även stämma av så att boken fortfarande är relevant för det fortsatta arbetet.  

3. Vid en tredje läsning läses delarna av de kapitel som har identifierats som viktiga för 

arbetet. Boken behöver inte läsas från pärm till pärm. Det är nu man ska förstå och 

reflektera över det man läst, hålla med om det som författaren skriver eller 

argumentera emot.  

Jesson et al. (2011) sammanfattar denna teknik med ”scan, skim and understand” (s. 49).  

2.3 Metoddiskussion 

Min första reflektion när jag började studera de anglosaxiska texterna var att det inte finns 

någon engelsk översättning som direkt motsvarar begreppen ”pedagogiskt ledarskap” och 

”pedagogisk ledning”. Det begrepp som används vid översättning från svenska till engelska är 

”educational leadership”, vilket innehållsmässigt är betydligt vidare än ”pedagogiskt 
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ledarskap”. Det har lett till att jag i första hand manuellt fått söka mig fram till relevant 

litteratur inom området, via den svenska litteraturen. På samma sätt har det engelska 

begreppet ”instructional leadership” ingen direkt svensk motsvarighet. En invändning kan 

göras att jag fortsättningsvis kommer att blanda svenska och engelska begrepp. ”Instructional 

leadership” använder jag konsekvent det engelska uttrycket för, men övriga 

ledarskapsbegrepp översätter jag så långt det är möjligt – med risk för att särskilda nyanser i 

de engelska uttrycken går förlorade. Ett annat problem jag stött på är den översättning av det 

anglosaxiska materialet som krävts av mig. Jag är medveten om att jag kan ha feltolkat vissa 

delar och/eller att väsentliga delar har fallit bort. Valet av anglosaxisk litteratur kontra svensk 

gjordes utifrån en skiljelinje mellan olika perspektiv. I den litteratur jag gått igenom ser jag 

tendenser att dessa perspektiv allt mer håller på att flyta samman. Utbudet av anglosaxisk 

litteratur inom området är stort och framför allt finns en mängd vetenskapliga artiklar inom 

området. Jag har i min översikt gjort en snäv begränsning avseende litteraturen på engelska 

och nästan enbart studerat böcker. Den anglosaxiska litteraturen har jag i stor utsträckning 

valt ut personligen och självklart har min egen förförståelse och mina egna förutfattade 

meningar kommit att påverka detta urval. Med en mer omfattande genomgång av 

vetenskapliga artiklar hade jag förmodligen fått både en större bredd och ett ökat djup i min 

förståelse av pedagogiskt ledarskap i de anglosaxiska länderna.  Frågan är också i vilken 

utsträckning och omfattning studier av texter från andra delar av världen skulle ha kunnat 

berika översikten.  Gällande den svenska litteraturen om pedagogiskt ledarskap anser jag den 

som relativt heltäckande. Jag är dock medveten om att det finns svenska texter, framför allt 

vetenskapliga avhandlingar som i och för sig inte behandlar begreppen ”pedagogiskt 

ledarskap” och ”pedagogisk ledning”, men som ändå kan tänkas vara relevanta för mitt 

resultat. Exempel på sådana avhandlingar finns redovisade i bilagorna, men har utifrån den 

avgränsning jag gjort, sorterats bort tidigt i processen. Ett problem uppstår avseende de olika 

texternas kvalitet och status. Inbäddat i begreppet pedagogiskt ledarskap ligger förväntningar 

från skolans alla aktörer. Därför känns det relevant att redovisa olika typer av texter och 

litteratur, trots olika kvalitet och status, för att både ge översikten substans och aktualitet. I 

bilagorna är referenserna sorterade utifrån typ för att kunna hjälpa läsaren att värdera 

respektive källa. Beträffande de olika källornas olika kvalitet och status, skiljer sig 

värderingen mellan olika länder. Det som anses tungt vetenskapligt inom svensk forskning 

värderas till exempel annorlunda i USA. Begreppet ”evidens” återkommer främst i de 

anglosaxiska texterna. Leithwood, Harris & Strauss (2010) anger till exempel att de med stöd 

i forskningen vill presentera evidensbaserade riktlinjer för hur skolledare ska lyckas vända 
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utvecklingen för en lågpresterande skola. Evidensbaser kunskap syftar just till en ambition att 

kunna ange de rätta metoderna, de som visat sig mest framgångsrika (Gustavsson, 2009). 

Begreppet evidens kommer ursprungligen från den medicinska vetenskapen och vilket syftar 

till att ange vad som är mest vetenskapligt, det vill säga att arbeta efter de mest beprövade 

vetenskapliga metoderna med det bästa resultatet (a.a.). Jag vill trots allt mena att jag strävat 

efter att hålla en balans mellan de olika typerna av texter, framför allt mellan de strikt 

vetenskapliga och de offentligt, politiska. Att blanda dessa olika källor ger ändå dynamik och 

helhet åt översikten. 

 

Att ha ett tillräckligt öppet sinne för att eventuellt fånga in det som tidigare forskning inte 

redovisat, försöka finna kunskapsluckor och ”blinda fläckar” och hitta idéer till nya 

perspektiv är kanske den största utmaningen av dem alla. Min egen förförståelse av det 

studerade området har självklart kommit att påverka urvalet av texter, särskilt i den manuella 

delen av sökningen. Samtidigt har jag försökt att finna nya perspektiv och utmana mina egna 

tankemönster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

3 Resultat 

Redan i de första litteratursökningarna kunde jag se att begreppet pedagogiskt ledarskap oftast 

syftar på ett ledarskap i verksamheter som har med utbildning att göra. Jag fann att 

pedagogisk ledning bland annat kan utövas på universitet och högskolor, inom 

folkbildningen, på musik- och kulturskolor och yrkesutbildningar. I skolan kan det 

pedagogiska ledarskapet utövas i alla skolans verksamheter, från förskola till 

vuxenutbildning. Dessutom kan pedagogisk ledning/pedagogiskt ledarskap utövas som 

parallella processer av förskollärare och lärare å ena sidan och av skolledaren å andra sidan. I 

dessa parallella processer ser det pedagogiska ledarskapet olika ut. Framför allt ligger en 

skillnad i att skolledaren också har ett formellt uppdrag som chef, vilket bland annat 

innehåller personalansvar och ekonomiansvar. När pedagogiskt ledarskap och pedagogisk 

ledning beskrivs utifrån ett allmänt ledarperspektiv och man tänker sig att pedagogisk ledning 

kan utövas i vilken organisation som helst, är det framför allt ett ledarskap i ”lärande 

organisationer” man syftar på. 

3.1 Pedagogisk ledning på flera nivåer 

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning kan alltså studeras utifrån olika perspektiv och 

på olika nivåer. Ett sådant är att se det pedagogiska ledarskapet som överförbart på i stort sett 

vilken organisation som helst. Jag har i min litteraturgenomgång funnit flera exempel. Thier 

(1994) ger i sin bok ”Det pedagogiska ledarskapet” inledningsvis en historisk beskrivning av 

ledarskap. I boken liknas en ny ledarroll vid pedagogens. Ett sådant ledarskap innehåller 

andra uttrycksformer, tekniker och metoder än de gängse. Thier betonar en rik 

flervägskommunikation, där ledaren själv delar med sig av sin kunskap i syfte att öka andras 

kunskap. På det sättet blir ledaren själv delaktig i lärprocessen. Ledaren ska hela tiden vara 

nära sina medarbetare och samverka med dem. Ledaren ska följa upp och ge snabb 

återkoppling, men också lyssna, tala, fråga, ta hänsyn, anpassa sig och lära. Samtidigt ställer 

den pedagogiska ledaren krav och uttalar förväntningar – precis som läraren. En pedagogisk 

ledare stimulerar sina medarbetare så att de vågar, vill och förmår klara sina uppgifter men 

också en vilja att lära. Genom att använda många olika former av belöning bygger den 

pedagogiska ledaren upp en ständig beredskap inför nya uppgifter. ”Den pedagogiska ledaren 

är öppen för impulser i omgivningen i syfte att ständigt utveckla sitt kunnande. Ledaren själv 

är ett föredöme för den pedagogiska processen i arbetet” (a.a., s. 42). Thier presenterar också 

en teori om den inre hälsan, vilket innebär en balans mellan de tre områdena jaget, 
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omgivningen och dynamiken. Det pedagogiska ledarskapet kräver en speciell beredskap och 

en speciell förmåga. Denna beredskap och förmåga grundar sig på de underliggande attityder 

som ledaren har, vilka består av människosyn, rollupplevelse, kunskapssyn och värderingar.  

Utan dessa blir det omöjligt att praktisera ett pedagogiskt ledarskap. Den pedagogiska 

ledarens kompetensprofil beskrivs, vilken som ställer höga krav på social, 

personlighetsbaserad, affektiv, pedagogisk/kommunikativ, kreativ och strategisk kompetens 

samt på simultanitet.  

För den pedagogiska ledaren, som har en öppen och positiv kunskapssyn, är organisationen snarare 

lik en hjärna med rikt samspel och kontakter mellan individer och grupper horisontellt, vertikalt och 

diagonalt, som en levande organism eller som ett självreglerande och – styrande system. Kontakterna 

är mångdimensionella och kommunikationen rik (a.a., s. 66).  

 

Thier ser den pedagogiska ledaren som utvecklingsagent. Ledaren måste analysera 

värderingsklimatet inte bara i den egna organisationen utan också i omvärlden, på marknaden. 

Thier belyser teorin om mål- och resultatstyrning och menar att den pedagogiska ledaren 

måste följa de logiska riktlinjerna för ledarteknisk verksamhet. Den pedagogiska ledaren 

måste initiera och driva diskussionen om mål- och resultatstyrning i sin verksamhet, men även 

ansvara för att en vision utformas och att alla medarbetare lär den. 

I sin ”ledarskapsblomma” beskriver Maltén (2000) hur det pedagogiska ledarskapet kan 

illustreras som en integration av de fem ledardimensionerna mål, relationer, förnyelse, 

situation och etik. 

 

 

Figur 5 Malténs pedagogiska ledarskapsblomma. 
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Maltén talar också om målstyrning, vilket enligt honom förutsätter en omfattande dialog. 

Fokus måste vara på människan i organisationen. Från Thiers och Maltén tankar om det 

pedagogiska ledarskapet kan paralleller dras till det som brukar kallas ”lärande 

organisationer”. 

3.1.1 Lärande organisation 

Maltén (2000) talar om det pedagogiska ledarskapet som det ideala i en lärande organisation. 

Ett pedagogiskt ledarskap innebär ett integrerande och dynamiskt ledarskap i vilket olika 

ledarfunktioner vävs samman. En av hörnstenarna i en lärande organisation är reflektion. 

”Lärande organisationer” är ett begrepp som syftar till föreställningar om hur man kan formge 

en organisation som främjar lärande och därigenom på sikt förbättra till exempel 

effektiviteten (Huzzard & Wenglén, 2009). Bolman & Deal (1997) menar att det har 

utvecklats två huvudsakliga perspektiv på den lärande organisationen. Det ena kan illustreras 

med Senges (1990), vars arbete är inriktat på de mentala modeller som människor använder 

sig av för att förstå komplexiteten i organisationer. Senge menar att lärandet misslyckas på 

grund av att individerna tillämpar förenklade modeller på komplicerade system. Senge 

fokuserar på krafter i strukturen och omgivningen och betonar vikten av ”systemkartor”. 

Dessa kartor är visuella diagram som förklarar hur systemen fungerar. Om människorna inte 

förstår systemets dynamik, fångas de i en ond cirkel som består av att man skyller på andra 

och försvarar sig själv, menar Senge. Huzzard & Wenglén (2009) menar att vi tenderar att ta 

för givet att lärande alltid är förenat med progression och förbättring. Vi utesluter då 

lärandeprocesser som medför regression, och som kan leda till sämre handlingsmönster, 

tokiga föreställningar och skeva självbilder. Huzzard & Wenglen skriver också att många 

populära visioner om lärande organisationer kan ses som utopiska. Senge (1990), till exempel, 

underskattar i viss mån att organisationer är röriga, politiska arenor med olika och skiftande 

intressekoalitioner. Ofta presenteras lärande organisationer som instrumentella lösningar och 

man glömmer lätt bort att de många gånger är skapade av ledningen för att gynna dess 

intressen och mål. Författarna vill istället förespråka en pluralistisk version av den lärande 

organisationen, med en dialog som baserar sig på respekt för skillnader och syftar till att 

utveckla en ökad förståelse av olika perspektiv mellan aktörerna. Argyris & Schön (1978, 

1996) står för ett annat perspektiv avseende lärande organisationer. De lägger mindre vikt vid 

systemets dynamik och fokuserar istället på individens och gruppens försvarsmekanismer. 

Fullan (2000) menar att ledarskap i affärsverksamhet och utbildning har mycket gemensamt. 

Inom affärsvärlden inser man mer och mer hur viktigt det är att ha ett moraliskt syfte för att 
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nå hållbar framgång och i här har man mycket att lära från skolan. Skolan kan i sin tur lära 

från de mest framgångsrika företagen om hur man lyckas och når bra resultat. I 

kunskapssamhället är affärsvärlden och skolan lika i det avseendet att båda måste bli lärande 

organisationer om de över huvud taget ska överleva. Viggósson (1998) skriver med 

hänvisning till Lortie (1975) att teorin om ”lärande organisationer” syftar till att överbrygga 

gapet mellan olika zoner, att skapa gemensamma värderingar bland personalen samt en 

professionell inställning till arbetet och arbetsmiljön. En lärande organisation kräver en stor 

närhet mellan ledare och personal.  

3.2 Pedagogisk ledning ur ett genusperspektiv 

På samma sätt som Sellbjer (2006) noterade att frågor om genus låg i tiden från 1990-talet och 

framåt kan vi se samma trend inom litteratur som handlar om skolledarlitteratur. År 2000 

utkom Skolverket med sin forskningsöversikt om kvinnor och skolledarskap, som bland annat 

hänvisar till Olofssons (1998) studie över kvinnligt skolledarskap. Olofsson såg att de mest 

betydelsefulla arbetsuppgifterna, enligt de kvinnliga skolledarna är att stimulera till 

utvecklingsarbete, att vara personalvårdare och att vara pedagogisk ledare i lärarzonen, det 

vill säga sådant som hör samman med ansvarsrationalitet. Många kvinnliga skolledare betonar 

sociala relationer. Kvinnligt ledarskap handlar om relationer, personal- och elevvård samt 

konfliktlösning (a.a.). De kvinnliga skolledarna använder social kompetens där förmågan 

empati framträder. Bland de viktigaste uppgifterna där teknisk rationalitet behövs är att leda 

och fördela arbetet, administrera och förbättra den fysiska miljön. Dessa uppgifter anses 

mindre viktiga. De ledningsnivåer där de kvinnliga skolledarna kan sägas befinna sig på är 

den förändrande, den initierande och den stödjande. Olofsson säger sig ha kunnat se att de 

kvinnliga skolledarna uttrycker en mer medveten professionell position som pedagogiska 

ledare. I deras pedagogiska ledarskap ingår bland annat att se till att enskilda lärare utvecklas.  

3.3 Pedagogisk ledning i skolan  

Fuglestad (1999) pekar på olika dimensioner i den pedagogiska ledningen; den didaktiska, 

den kommunikativa och den analytiska, vilken hänvisar till olika sidor av lärares 

yrkeskunskap. 
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 Figur 6 Fuglestads dimensioner i den pedagogiska ledningen. 
 

Fuglestad betonar den pedagogiska ledaren och de pedagogiska ledningsuppgifterna inom 

trilogin undervisning, lärande och ledning. Pedagogisk ledning finns på flera nivåer i skolan, 

till exempel pedagogisk ledning av läraren i klassrummet och pedagogisk ledning av rektor på 

organisationsnivån. På rektorsnivån är utveckling och lärande i skolan som organisation den 

viktigaste pedagogiska ledningsuppgiften och skulle då kunna föras över som en viktig 

ledningsuppgift i alla typer av organisationer – inte bara i skolan. Fuglestad menar att 

rektorsrollen på skolnivå i vissa fall är en parallell till lärarens roll på klassrumsnivån. Men, 

det finns en skillnad. Rektor är ledare för en arbetsgemenskap som består av professionella 

yrkesutövare, som också själva känner ett ansvar för utvecklingen av den egna organisationen.  

3.3.1 Läraren som pedagogisk ledare 

Thiers bok ”Det pedagogiska ledarskapet” (1994) bidrog aktivt till att ge begreppet ett 

konkret innehåll. Thier liknade den pedagogiska ledarrollen vid ledarens eller pedagogens. 

Det finns flera exempel i litteraturen som belyser läraren som pedagogisk ledare. I de 

anglosaxiska texterna är begreppet ”classroom management” snarlikt.  

 

Wikberg (1998) skriver om lärares pedagogiska ledarskap och menar att själva ledarskapet är 

centralt i lärarrollen. Lärarens personlighet, livserfarenheter, kunskaper, attityder, värderingar 

och praktiska lärarkunskap kommer att interagera med elevens personlighet, livserfarenheter 

och kunskaper vilket tar sig uttryck i ett ledarskap som med konkreta åtgärder skapar ett 
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optimalt inlärnings- och arbetsklimat. De viktigaste delarna i detta består av trygghet, tillit, 

närvaro, engagemang och reflektion. Jensen & Löw (2011) skriver tillsammans med andra 

författare om läraren som pedagogisk ledare i klassrummet. Det pedagogiska ledarskapet 

definieras här som ”ledning av undervisning, lärande och relationer” (a.a., s. 5). Pedagogiskt 

ledarskap ses som ett dialogiskt och relationellt begrepp som kännetecknas av interaktion och 

samarbete och beaktar både didaktiska och etiska frågor. Ett dialogiskt ledarskap i skolan 

omfattar framför allt en didaktisk aspekt (planering, organisation, samordning, 

målformulering, vägledning, ramar, kontroll och utvärdering), en relationell aspekt (kultur, 

position, roll, makt, kommunikation och språk) samt en etisk aspekt (mening, syfte, moral och 

etik). Utifrån dessa aspekter kan pedagogiskt ledarskap även definieras som ”lärarens förmåga 

att skapa en positiv, samarbetsinriktad och inkluderande kultur i klassen, att motivera eleverna 

till aktivt deltagande och att skapa arbetsro” (a.a., s. 16). Jensen (2011) menar att ett 

kvalificerat pedagogiskt ledarskap inte enbart kan utövas med en enskild teknik. Det måste 

utgå från demokratiska värden och grundläggande insikter om undervisning och lärande inom 

ramen för den gemenskap som en grupp elever och lärare utgör. I undervisningens gemenskap 

omfattar det pedagogiska ledarskapet processer som har med elevens lärande (studiemässigt, 

personligt, socialt), utveckling (biologiskt) och trivsel (omsorg) att göra. Jensen definierar 

undervisning som ”skapande av mening i en grupp som strävar mot det gemensamma målet 

att lära sig något” (a.a., s. 57). Ledning av undervisningen ses som ”ledning av processer som 

tillsammans skapar mening” (a.a., s. 58). När en lärare planerar och organiserar 

undervisningen använder hon/han inte bara sin ämneskunskap utan också sina pedagogiska, 

psykologiska och didaktiska insikter.  

3.4 Det pedagogiska ledarskapets konturer 

I de studerade texterna framträder konturerna av det pedagogiska ledarskapet som rektor 

förväntas utöva. Både svensk och anglosaxisk litteratur målar upp en bild av en framgångsrik 

skolledare som leder en framgångsrik skola.   

3.4.1 En pedagogisk ledare ska vara framgångsrik 

Hur ledarskapet utformas har stor betydelse för om en skola blir framgångsrik eller inte (Day 

& Leithwood, 2007; Ekholm, 2000; Hart & Bredson, 1995; Mortimore, 1998). Hallinger & 

Heck (1998) har visat att en skolledning som koncentreras till mål och inriktning, strukturer 

och sociala nätverk samt den lokala organisationens interna klimat kommer att bli 
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framgångsrik. Skolledare kommer att få störst effekt på sina skolors resultat om de arbetar 

mer indirekt, framför allt med att bygga upp en intern kapacitet att lösa sådana pedagogiska 

och sociala problem som återkommer i skolans inre liv (Hallinger & Heck, 1998; Leithwood, 

Chapman, Corson, Hallinger & Hart (eds), 1996). Framgångsrika rektorer tar ansvar för 

medarbetarnas utveckling och att verksamheten inriktas mot målen och skolans vision 

(Törnsén, 2011) och rektor utvecklar undervisningen genom att utöva ett ledarskap som 

relaterar till skolans huvuduppdrag - elevers fostran och lärande. Vidare påverkar rektor 

lärarnas sätt att arbeta genom närhet och interaktion. Rektor arbetar inte bara med att göra 

kulturförändringar, utan också strukturförändringar. I internationell forskning beskrivs två 

typer av ledarskap (a.a.); ett ledarskap som förändrar (transformational leadership) och ett 

ledarskap som liknar pedagogiskt ledarskap, men med en snävare betydelse (instructional 

leadership). Genom att ”instructional leadership” fokuserar på lärarnas och undervisningens 

kvalitet, det vill säga skolans kärnverksamhet, kommer ett sådant ledarskap att ha stor 

betydelse för elevernas resultat. Törnsén identifierar fem dimensioner av ”instructional 

leadership”: sätta upp mål och ha höga förväntningar, strategisk resursallokering kopplat till 

pedagogiska syften, planering, koordinering och utvärdering av undervisningen och 

undervisningsplaner, att aktivt stödja och delta i lärares lärande och utveckling samt 

säkerställa en välordnad och stödjande omgivning genom sociala förväntningar och regler. 

Relationsorientering kan ses som ännu en dimension av ”instructional leadership”. Det är 

viktigt att rektor har en förmåga att ha goda relationer och ett bra samspel med andra (a.a.). 

Även ett mångsidigt ledarskap kan leda till ett framgångsrikt ledarskap i komplexa situationer 

och organisationer.  

 

Det är viktigt att rektor tillsammans med sina medarbetare måste arbeta för att skapa en 

sammanhållen kultur på skolan (Skolinspektionen, 2010). Att aktivt driva utveckling innebär 

också att delegera och ge stöd. En god pedagogisk ledare är inkännande, lyssnar och för en 

dialog. På så sätt arbetar man också fram den viktiga vi-känslan som är grundläggande för en 

god skolkultur (Skolverket, n.d.). Att tillsammans arbeta med uppföljning och utvärdering 

innebär att nya dörrar öppnas och nya möjligheter skapas så att alla i skolan ständigt kan 

utvecklas. Rektors engagemang och lektionsbesök har ett positivt samband med lärarnas 

upplevelse av sina arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Ärlestig (2008) har studerat 

samspelet mellan skolans struktur, kultur och rektorers och lärares kommunikation. I fokus är 

kommunikationen om undervisning och lärande, elevers resultat samt skolförbättring, vilket 

är en del av det som rektor förväntas kommunicera som pedagogisk ledare. Ärlestig har 
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studerat lärares och rektorers kommunikation i både framgångsrika och mindre framgångsrika 

skolor och bland annat sett att rektorer och lärare oftare kommunicerar om frågor som rör 

undervisning och lärande i de framgångsrika skolorna. Där gör rektorerna fler klassrumsbesök 

och ger oftare feedback på lärarnas professionella roll. Ärlestig definierar en framgångsrik 

skola i relation till läroplanen och dess kunskaps- och sociala mål. I de skolor där rektor 

uppfattas som en pedagogisk ledare visar Skolinspektionens granskning 2010 att rektor har ett 

tydligt professionellt fokus. Rektor förmedlar målen för skolan, samt nuläge och 

förväntningar på elever och lärare i sin kommunikation. Rektor ger information om skolans 

resultat och har strukturer för att lärarna ska kunna diskutera detta. Rektor har på dessa skolor 

också ett undervisningsnära perspektiv. För Lingard, Hayes, Mills & Christie (2011) handlar 

ledarskapet i skolan ytterst om att maximera elevernas resultat avseende både kunskapsmål 

och sociala mål, genom förbättringar av undervisningspraktiken – pedagogik och bedömning. 

Ett så kallat ”produktivt ledarskap” framhålls, och med stöd från forskning från 

framgångsrika skolor argumenteras för fördelarna med att sprida ledarskapet enligt det som de 

kallar ”dispersed leadership”. 

 

Samtidigt som bilden av en framgångsrik skolledare tecknas, framträder en annan bild tydligt. 

Framför allt i de politiska dokumenten, men också i media, ser vi bilden av rektor som inte 

lever upp till förväntningarna om det pedagogiska ledarskapet. Rektor klarar helt enkelt inte 

av sitt uppdrag.  

3.4.2 Rektor lever inte upp till förväntningarna om det pedagogiska ledarskapet 

Orsakerna till att rektor inte klarar av uppdraget som pedagogisk ledare är många och 

komplexa. Skolinspektionen (2010) har i sin regelbundna tillsyn av skolor uppmärksammat 

brister i rektors förtrogenhet med verksamheten och det pedagogiska ledarskapet. Lärarna 

saknar pedagogisk ledning och upplever att tiden för utvecklingsarbete mest används till 

elevvård och konflikthantering. Rapp (2009) skriver om rektors personliga ansvar och att 

rektor inte har kontroll på elevernas måluppfyllelse. I litteraturen finner vi också att många 

rektorer är ”trötta på och irriterade över ”tjatet” om at de ska vara pedagogiska ledare. Dels 

vet de inte riktigt vad som krävs av en sådan, dels förstår de inte hur de rimligen ska kunna 

hinna med fler uppgifter än de redan har. Administrativa och organisatoriska frågor tar 

mycket tid för många rektorer. Till dessa svårigheter kommer också att många lärare är 

negativa till en rektor som ”lägger sig i” undervisningen ” (Axiö & Palmquist, 2000, s.33).  
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3.5 Orsaker till att det pedagogiska ledarskapet är svårt att leva upp till 

Med en indelning i fyra kategorier, har jag utifrån den studerade litteraturen försökt att teckna 

en bild av orsaker till varför det pedagogiska ledarskapet är så svårt att leva upp till.  

 

 Systemnivå Relationsnivå 

 

 

Individnivå 

 

 

1. Rektor har inte 

kunskaper  

            och kompetens 

 

 

 

2. Rektor får tolka 

själv 

 

 

 

Organisationsnivå 

 

 

3. Rektor har inte 

kontroll/följer 

inte upp och 

utvärderar 

 

 

 

4. Rektor befinner 

sig i korstryck  

 

Figur 7 Orsaker till varför det pedagogiska ledarskapet är svårt att leva upp till.  

1. Rektor har inte kunskaper och kompetens 

 

Pedagogiskt ledarskap kan ses som en fråga om kompetens. ”Den korta utbildning som 

rektorer i allmänhet har svarar mot dessa kompetensområden endast i en begränsad 

omfattning, vilket kan vara ett skäl till att dessa uppgifter tenderar att hamna i skymundan” 

(Svedberg, 2000, s. 200). Skolinspektionens (2010) slutsatser är att rektorer inte tycks känna 

sig tillräckligt kompetenta för att kunna diskutera undervisningens innehåll och kvalitet 

tillsammans med lärarna. Inspektionens bedömning är att rektor behöver ha en allmän 

didaktisk och pedagogisk kunskap för att kunna skapa legitimitet i den professionella 

lärargruppen. Rektor måste, för att kunna vara pedagogisk ledare, tala med sina lärare om vad 

som händer i undervisningen. Det räcker inte med det, vanligtvis, årliga medarbetarsamtalet. 

Av en pedagogisk ledare krävs att rektor kontinuerligt skaffar sig kunskap om den 

undervisning som bedrivs i skolan, för att kunna föra pedagogiska samtal och vidta 

förbättringsåtgärder där det finns problem. Wahlström & Wahlström (2000) ifrågasätter om 

rektor verkligen är den som är bäst lämpad att diskutera pedagogisk utveckling och 

pedagogiska frågor med sina medarbetare.  
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Det nya statliga rektorsprogrammet (Skolverket, 2010), syftar till att ge rektorer, 

förskolechefer och andra skolledare de kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda 

verksamheten mot målen. Rektorsprogrammet omfattar tre kunskapsområden: skoljuridik och 

myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning samt skolledarskap. Dessa kunskapsområden 

ses som centrala för skolledarskapets praktiska genomförande. De är starkt relaterade till 

varandra och rektor måste kunna hantera dem tillsammans då de bildar ett komplext system. I 

måldokumentet för det statliga rektorsprogrammet (a.a.) läser vi vidare att rektor som 

pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal enligt läroplanerna 

har det övergripande ansvaret för verksamheten. Rektor är ansvarig för skolans resultat och 

för att uppföljning och utvärdering sker i förhållande till de nationella målen. Enligt skollagen 

ska rektor hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan och särskilt verka för att 

utbildningen utvecklas. 

2. Rektor får tolka själv 

Otydliga begrepp 

Den lästa litteraturen visar tydligt att någon tydlig definition för begreppen ”pedagogiskt 

ledarskap” och ”pedagogisk ledning” inte existerar (Axiö & Palmquist, 2000). Inte heller i 

skolans styrdokument finns någon entydig definition av pedagogiskt ledarskap eller 

pedagogisk ledning. Det vi kan läsa är att ”som pedagogisk ledare och chef för lärarna och 

övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet 

inriktas mot de nationella målen” (Skolverket, 2011, s. 15). Staten har under hela 

efterkrigstiden betonat att skolledarna ska utöva ett pedagogiskt ledarskap, menar Nestor 

(1993), men någon klar definition har aldrig fastställts. Wahlström & Wahlström (2000) 

skriver att: ”Ett stort problem i diskussionen om pedagogiskt ledarskap är att trots att 

begreppet används så ofta så finns det ingen etablerad definition på vad som egentligen menas 

med denna form av ledarskap” (s. 119). Viggósson (1998) skriver att lagar och direktiv inte 

tar upp hur rektor konkret ska utföra sina uppgifter, där finns bara angivet vad rektor ska göra.  

Utförandet av uppgifterna läggs i rektors händer. Detta ger den enskilda rektorn ett handlingsfrirum 

att välja sitt eget sätt att leda skolan. Handlingsfrirummet begränsas dock av de formella och 

informella förutsättningarna inom och utanför den enskilda skolan (s. 63-64).  

 

Det finns ett stort utrymme för rektor att själv bestämma hur det pedagogiska ledarskapet ska 

utövas (Rapp, 2009) och definitionen av pedagogiskt ledarskap varierar från person till person 

(Nilsson, 1995). Det finns inte någon enkel eller samstämmig tolkning av vad det 

pedagogiska ledarskapet innebär och innehåller. Nilsson menar att begreppet förknippas med 

förskole- och skolverksamhet, för att skilja det från ledarskap i till exempel 
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tillverkningsindustri. Brüde Sundin (2007) ser att det är skillnad mellan män och kvinnor när 

de positionerar sig som pedagogiska ledare. Kvinnors konstruktioner av en pedagogisk ledare 

har sin tyngdpunkt mot reflektion, medan männens konstruktion innebär att styra. Män anser 

att skolledarna ansvarar för att leda skolans pedagogiska utveckling, medan kvinnor talar mer 

om vilka konsekvenser utövandet av ett pedagogiskt ledarskap kan få.  

 

Det finns en skillnad mellan i vilken omfattning rektorerna själva anser sig utöva pedagogiskt 

ledarskap och lärarnas uppfattning (Sandén, 2007). Pedagogiskt ledarskap kan ses utifrån hur 

lärare och rektorer själva tolkar begreppet (Kåräng, 1997). Dessa har ofta individuella och 

personliga uppfattningar (Nestor, 1993), som till exempel handlar om personalomsorg, 

arbetsmiljö, verksamhetsutveckling, målfrågor, utvärdering och elevvård. Kåräng (1997) 

hänvisar vidare till Nestors (1993) definition av pedagogiskt ledarskap, men talar också om 

”det osynliga kontraktet” (Berg, 1994, s. 179-182) mellan skolledare och lärare. Det 

pedagogiska ledarskapet kan även ses utifrån ett serviceinriktat (avvaktande och ödmjukt) 

ledarskap kontra ett utmanande (aktivt och ifrågasättande) ledarskap (Scherp, 1998). Det 

pedagogiska ledarskapet kommer då att handla mer om förhållningssättet till lärarna än 

innehållet i arbetet.  

Denna administrative upptagenhet och den självförståelse som härav följer, kommer att konkurrera 

med egna ambitioner och andras eventuella förväntningar rörande pedagogiskt ledarskap. I 

sammanhanget ska påpekas att behandlingen av vissa ekonomiska och organisatoriska frågor 

visserligen kan vara ett uttryck för pedagogiskt ledarskap, men behöver med nödvändighet inte vara 

det (Svedberg, 2000, s. 199). 

 

Det pedagogiska ledarskapet är en svårfångad ledarmodell. På ett tankemässigt plan har det 

pedagogiska ledarskapet fått ett tydligt genomslag, men inte i praktiken (Sandén, 2007). Det 

pedagogiska ledarskapet är en dunkel tankefigur, med egentlig avsikt att vara ledstjärna för 

rektorer i själva ledandet. De ledarfilosofiska elementen blir ”käcka men svårfångade” och i 

den mån de ingår i olika styrinstrument blir de svårtolkade. ”Glappet mellan det pedagogiska 

ledarskapets realitet och det pedagogiska ledarskapets retorik är påfallande” (s. 41). 

 

Kåräng (1997) skriver att pedagogiskt ledarskap har blivit ett positivt värdeladdat begrepp, 

men att olika aktörer ger det olika innebörd och över tid har en gradvis ökad betoning skett, 

på det pedagogiska ledarskapet som den viktigaste uppgiften för skolledaren.  

Leda och ansvara för en pedagogisk verksamhet/utöva ett pedagogiskt ledarskap 

Pedagogiskt ledarskap uttryckas som att leda en pedagogisk verksamhet, vilket Brüde Sundin 

(2007) noterat utifrån skolledarnas egna beskrivningar. De uttrycker att en pedagogisk ledare 
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är en ledare för skolans pedagogiska verksamhet. Axiö & Palmquist (2000) skriver att 

”Pedagogiskt ledarskap kan stå för att man leder och ansvarar för en pedagogisk verksamhet 

som skolan. Det kan också betyda att man utövar ett ledarskap som i sig är pedagogiskt” (s. 

33). Pedagogisk ledning kan beskrivas som att utöva ett inflytande på lärarna (Sandén, 2007).  

Pedagogiskt ledarskap handlar om att ha inflytande över personalens arbete så att detta leder fram 

till målen för skolan och att verksamheten utvecklas både individuellt och kollektivt. Detta kräver att 

rektor använder en vuxenpedagogik som grundar sig i en medveten syn på ledarskap och en 

genomtänkt människosyn och kunskapssyn (Axiö & Palmquist, 2000, s.35).  

Skapa så goda förutsättningar och möjligheter som möjligt 

En pedagogisk ledare kan också se som sin främsta uppgift att skapa så goda förutsättningar 

som möjligt. Wallin (2000) menar att som pedagogisk ledare ser rektor som sin främsta 

uppgift att bidra till att skapa så goda möjligheter som möjligt för undervisningen och den 

övriga skolverksamheten. Skolan måste istället för att vara en egen inramad enhet öppna sina 

gränser mot samhället och vad som där sker. Skolan måste närma sig det omgivande 

samhället.  

 I detta perspektiv får 

 - rektors vision sin mening: den uttrycker värden och tolkning av målen, mot vilka 

verksamheten ska ställas 

- tydlighet en mening: rektor måste vara så genomtänkt och ha så goda argument att de kan 

övertyga 

- ledarskapet en innebörd av både styrning och kontroll 

 Detta förefaller vara hjärtpunkten i det pedagogiska ledarskapet (a.a., s. 27). 

Utveckla och förbättra undervisningen och leda mot målen 

Pedagogiskt ledarskap beskrivs också som att utveckla och förbättra undervisningen. Grosin 

(2003) menar att pedagogiskt ledarskap är ett multidimensionellt begrepp som består av ett 

antal formella och informella strategier och handlingsmönster som syftar till att förbättra 

undervisningen. Detta förbättringsarbete syftar till att nå målen.  

Ett pedagogiskt ledarskap innebär sammanfattningsvis att rektor ska påverka sin personal att 

utveckla sin undervisning genom att inte bara stödja, stimulera, entusiasmera utan också korrigera 

lärarna, för att uppnå de mål och följa de riktlinjer som styr skolan (Augustinsson & Brynolf, 2009, s. 

178). 

 

Som pedagogisk ledare är skolledarens uppgift att styra skolan mot pedagogiska 

verksamhetsmål (Rapp, 2009; Brüde Sundin, 2007). Skolledaren måste ligga steget före, hålla 

sig ajour med aktuella skolfrågor och veta vad som händer, både i samhället och på en lokal 

nivå. Rektor ska sedan kunna leverera rätt information till berörda i skolan. Att vara 

pedagogisk ledare innebär också att reflektera över ledarskapet och dess konsekvenser. 

Betoningen på den pedagogiska delen av rektors ledarskap har blivit starkare under flera år. 

Med hänvisning till Nestor (1993) har det också gradvis kommit att betyda att utveckla 

undervisningen och att hävda mål och riktlinjer i läroplanen och förverkliga dem (Axiö & 
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Palmquist, 2000). Det pedagogiska ledarskapet innehåller enligt Stålhammar (1991) följande 

komponenter: 

a. Organisatoriska, administrativa och ekonomiska på förvaltningsnivån 

b. Sociala, moralisk-etiska, värdebaserade och kulturbyggande på den stabiliserande 

nivån 

c. Psykologiska, motiverande och individuellt analyserande på den stödjande nivån 

d. Pedagogiska, kreativa, metodiska och didaktiska på den initierande nivån 

e. Ideologiska och holistiska på den målhävdande nivån 

Med pedagogiskt ledarskap menas ”rektors förmåga att professionellt leda sin organisation 

skolan så att arbetet leder till en så hög grad av målförverkligande som möjligt” (Stålhammar, 

1991, s. 67-68). 

Det pedagogiska ledarskapet ur ett helhetsperspektiv 

Skolledarens uppdrag ses ur ett helhetsperspektiv, vilket innebär att pedagogiskt ledarskap 

inte är en ytterligare arbetsuppgift för rektor, utan istället ett förhållningssätt och tänkande 

som ska genomsyra allt som rektor gör. En tyngdpunktsförskjutning behövs av rektors fokus 

från planering och organisering av skolans verksamhet till att leda det gemensamma lärandet 

(Scherp & Scherp, 2007). ”Pedagogiskt ledarskap och skolutveckling kan i stället ses som den 

helhet eller det mönster, som byggs upp av skolledarens alla arbetsinsatser. Pedagogiskt 

ledarskap förändras därmed från att vara ett innehåll, en specifik arbetsuppgift, till att vara 

själva lednings- och utvecklingsprocessen” (s. 274). Skolinspektionen (2010) skriver att det i 

det pedagogiska ledarskapet ingår att leda skolans kärnprocesser, undervisning och lärande 

och att kunna analysera och tolka resultaten. Allt i rektorsrollen som handlar om att nå de 

nationella målen i skolan och förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som 

möjligt i sitt lärande och sin utveckling, kan sägas ingå i det pedagogiska ledarskapet. 

Skolinspektionen menar att det med ledning av styrdokumenten och dess förarbeten är viktigt 

att se pedagogiskt ledarskap som en del av hela lednings- och skolutvecklingsarbetet, inte som 

en enstaka och specifik arbetsuppgift som kan utföras någon dag i veckan. 

 

Nilsson (1995) utgår från att det pedagogiska ledarskapet rymmer tre dimensioner. Det 

handlar för det första om att använda grundläggande pedagogiska principer i sitt ledarskap, 

vilket innebär att leda gruppen mot målen, ge alla goda förutsättningar att utvecklas, bygga på 

styrkan hos individen, ha tydliga krav och förväntningar, etablera personlig relation med var 

och en samt entusiasmera. Det pedagogiska ledarskapet handlar också om att vara ledare för 
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en pedagogisk verksamhet. Denna dimension handlar om att se vad som händer i 

verksamheten, vara intresserad av pedagogik, röra sig mycket ute i skolan, samtala, ha en 

levande pedagogisk diskussion, samla in och analysera prov med mera. Slutligen rymmer det 

pedagogiska ledarskapet ett uppdrag att utveckla en lärande organisation, med vilket bland 

annat menas att förstärka måluppfyllelsen, höja kvaliteten på arbetet, se till att lärare har stöd 

för att utveckla arbetssättet, ha en balans mellan att utveckla det man har och att ifråga sätta 

och ompröva samt skapa ett tryggt klimat. De tre dimensionerna kan vidare beskrivas utifrån 

tre roller. Den första av dessa roller är lärarens, vilken har en pedagogisk utbildning, kan 

använda pedagogiska principer och där vi kan se likheterna mellan ledarskapet i klassrummet. 

Andra kännetecken för lärarens roll är ”framgång föder framgång”, att bygga på styrka, 

tydliggöra krav och förväntningar, att utlärning och inlärning inte är samma sak, att lära 

genom lek/ha roligt och att uppmärksamma individen. Den andra av dessa tre roller är 

infiltratörens. Här handlar det om handlar om innehållet, ”classroom management”/chefskap i 

klassrummet, att ha ett levande intresse för det som händer i verksamheten, att ha ingående 

kunskaper i pedagogik, att ledaren måste vara en duktig pedagog, att rektor bör undervisa, att 

genomföra lektionsbesök, att ”gå ronden”, att genomföra planerade besök i verksamheten, att 

bli inbjuden till verksamheten, genomföra provanalys, att använda samtalet som 

ledningsredskap, genomföra personalsamtal, samtala med grupper, ha elevsamtal och arbeta 

med team. Den sista rollen, utvecklaren, handlar om att leda verksamheten vidare, att se till 

både det individuella och det kollektiva, att utveckla en lärande organisation, att skapa ett 

utvecklingsinriktat klimat. I rollen som utvecklare drar Nilsson paralleller till Vygotsky och 

den proximala utvecklingszonen.  

3.6 Det pedagogiska ledarskapets dimensioner 

I min litteraturgenomgång har jag funnit beskrivningar av olika typer av ledarskap, som kan 

relateras till det pedagogiska ledarskapet. Jag har valt att inledningsvis gruppera dem utifrån 

Malténs (2000) ledarskapsdimensioner.  
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Figur 8 Olika typer av pedagogiskt ledarskap. 

3.6.1 Relationsinriktad dimension  

Nära ledarskap 

Axiö & Palmquist (1995) beskriver förskolechefers pedagogiska ledarskap, som kännetecknas 

av ett nära ledarskap. Två aspekter på skolans organisation är mycket viktiga – den fysiska 

storleken på skolan och sambandet mellan ledare och ledda. Wallin (2000) talar om ledarskap 

som en social relation, vilken kräver närhet och närvaro för att främja förverkligandet av det 

arbete som ska leda mot verksamhetens mål. Närhet är en förutsättning för pedagogiskt 

ledarskap. Att leda nära handlar för rektor om att kunna påverka lärares attityder (a.a.). För att 

kunna utöva pedagogisk ledning måste de hinder som försvårar närhet plockas bort. Dessa 

hinder kan vara fysiska eller psykosociala. Även Viggósson (1998) talar om ett nära 

ledarskap: 

I samtliga skolor upplever lärarna stor autonomi. I de skolor, där rektor lyckats bäst med att skapa 

närhet mellan rektor och lärare, verkar rektor vara mycket väl insatt i undervisningen, antingen 

genom egen närvaro eller genom diskussioner och/eller genom övervakning av skolans profil. Rektors 

direkta eller indirekta inblandning i lärarnas arbete verkar inte alls ha en negativ inverkan på 

lärarnas syn på rektors ledarskap. Lärarna har tvärtom större förtroende för ”nära-rektorers” sätt 

att leda skolan, än för en rektor som håller större distans ( s. 205). 

 

Ledarskapet har betydelse för lärares och elevers psykosociala arbetsmiljö. För att hålla sig 

väl förtrogen med det dagliga arbetet krävs en närhet till lärarnas vardag - en stark trend som 

påbörjades vid kommunaliseringen (Augustinsson & Brynolf, 2009). För att rektor ska kunna 

bedriva pedagogiskt ledarskap krävs att ansvarsområdet inte är för stort och att rektor har 

kvalificerat stöd i administrativa och ekonomiska frågor (Axiö & Palmquist, 2000). En 

minskad storlek på ansvarsområdet leder inte självklart till ett nära ledarskap. Det ligger i 
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tradition, kultur och föreställningar om ledarskap på skolan. Hur rektorer hanterar 

komponenterna struktur, kultur och ledarskap (Höög & Johansson, 2011) är viktigt för det 

pedagogiska utvecklingsarbetet.  

3.6.2 Målinriktad dimension 

Målstyrt ledarskap 

Den målstyrda skolan har förändrat rektorsrollen mot det pedagogiska ledarskapet (Olofsson, 

1998). Förväntningarna på rektor som pedagogisk ledare var höga när målstyrningen av 

svensk skola infördes 1991 (Wahlström & Wahlström, 2000). Rektors viktigaste uppgift var 

att se till att verksamhetens mål uppfylldes. Samtidigt som rektorerna ser sig själva mer som 

ledare för en verksamhet än som administrativa chefer, upplever de att de administrativa 

arbetsuppgifterna dominerar. Läroplanen talar om att rektor är pedagogisk ledare och chef för 

sin skola och dess personal (Utbildningsdepartementet, 2001). Rektorn har därmed det 

övergripande ansvaret för att leda verksamheten och genomföra skolans både nationella och 

lokala politiskt satta mål. Skolans personal tycker i ännu högre grad än rektor, att för mycket 

tid ägnas åt det administrativa arbetet. Wallin (2000) menar att den målstyrda skolan kräver 

skolledare med strategisk kompetens. Rektor måste ha en vision och klara föreställningar om 

målen. Rektor måste också ha en genomtänkt uppfattning om vad förändring betyder och ha 

en förmåga att skapa förutsättningar för förändring i riktning mot målen genom en förändrad 

inställning hos medarbetarna. Den strategiska kompetensen innebär att rektor inte verkar för 

omedelbara förändringar av praktiken utan att istället skapa förutsättningar för dessa.  

Föreställningen om pedagogiskt ledarskap har också under senare år alltmer kommit att framstå som 

en bärande tankefigur i målstyrningsdiskursen och upprepats med sådan ihärdighet att den riskerar 

att framstå som en besvärjelse eller ett mantra. . Rektor beskrivs här som en nyckelperson… denna 

nyckelfigur är då inte en reaktiv förste handläggare utan en idéburen proaktiv ledare. Tankefiguren 

pedagogiskt ledarskap har en otvetydig tyngd i denna diskurs, inte minst då den legitimerar statens 

maktutövning genom läroplanen och i viss mån genom den av staten bedrivna rektorsutbildningen 

(Svedberg, 2000, s. 197). 

 

En rektor måste verka för att varje medarbetares speciella kunnande ska komma till sin rätt. 

Rektor måste också fokusera sin egen förmåga att samla medarbetarna kring den 

gemensamma uppgiften att nå verksamhetsmålen. Skolinspektionen (2010) skriver i sin 

rapport att framgångsrikt ledarskap också kan beskrivas utifrån de rektorer som är aktiva i sin 

egen skolas utveckling. Med det avses att de är delaktiga i huvudmannens diskussioner kring 

målen, men ändå uppfattar ett friutrymme att transformera målen till den egna skolans behov 

så att förbättringsarbetet gynnas. Rektor är en nyckelperson i skolans utveckling (Skolverket, 

2009). Rektors delaktighet i det dagliga arbetet, rektor som pedagogisk ledare och rektors 
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förmåga att kommunicera och förankra skolans mål år, enligt samstämmig forskning, en 

grund för en väl fungerande skola. Rektor ansvarar för att alla i skolan känner till vilka 

nationella mål som finns och hur den egna skolans resultat förhåller sig till dem. Allt som 

handlar om att nå målen kan ses som pedagogiskt ledarskap.  Det pedagogiska ledarskapet 

förutsätter fysisk närvaro. För att kunna vara denna ledande nyckelperson behöver rektor 

därför skapa tid och utrymme för samtal, utvärdering och uppföljning. Det är viktigt att rektor 

aktivt driver den pedagogiska ledningen och att organisationen av tid och personal framför 

allt inriktas på att stödja utveckling och utvärdering av den pedagogiska verksamheten 

(Skolverket, 2009). Den direkta inverkan som ledarskapet har på lärarna får ett indirekt 

samband med elevernas resultat.   

 

Ibland används begreppet pedagogiskt ledarskap som synonymt med målstyrt ledarskap 

(Stålhammar, 1991). Stålhammar definierar pedagogiskt ledarskap som en verksamhet utövad 

i fem nivåer med utgångspunkt i en analysmodell, den så kallade ”skolledarkuben”. 

Skolledarkuben bygger på en analys av rektors dagliga verksamhet där uppgifter med likartat 

innehåll förts samman till gemensamma kategorier placerade på fem namngivna nivåer; den 

förvaltande, den stabiliserande, den stödjande, den initierande och den målhävdande.  

Resultatinriktat ledarskap 

Fullan (2005) beskriver och hyllar den i England genomförda skolreformen National Literacy 

and Numeracy Strategies (NLNS), som när den genomfördes omfattade handlingsanvisningar, 

ansvarsskyldigheter och deadlines. En infrastruktur byggdes upp, vilken omfattade den 

nationella enheten för ”Standards and Effectiveness”, 15 regionala projektledare och mer än 

300 expertkonsulter på den lokala nivån för var och ett av områdena ”literacy” och 

”numeracy”. Planen innehåller reglerade anvisningar om bland annat antalet lektioner per dag 

i respektive ämne och ett detaljerat undervisningsprogram som täcker varje årskurs i hela 

grundskolan. Genom att använda en kombination av ”pressure and support” eller vad vi idag 

skulle säga ”accountability and capacity building” mobiliserades ett ledarskap för ”literacy” 

och ”numeracy”. 

 

Under de senaste årtiondena har förbättringsarbetet i den svenska skolan varit kopplat till 

nationella skolreformer. En stark centralstyrning av det svenska skolsystemet byttes mot en 

decentralisering med stort kommunalt ansvar. Regelstyrning ersattes med mål- och 

resultatstyrning. I USA genomfördes under samma tid en centralstyrd satsning på detaljerade 
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färdighetsbeskrivningar, ledarskapsprogram och tester (Björkman, 2011). Genom ”No Child 

Left Behind” ökade fokuseringen på tester och resultat ytterligare. I England inrättades ”The 

Office for Standards in Education, Children´s Service and Skills (OFSTED)”. I Sverige har vi 

kunnat se en liknande utveckling, bland annat genom inrättandet av Skolinspektionen, 

nationella prov och betyg längre ner i åldrarna samt en ny mer stadieindelad och 

ämnesinriktad lärarutbildning. Utvecklingen i USA och England, med tydligare krav på 

skolors analys och ansvar för resultat i förhållande till uppdraget, ser vi nu också i den 

svenska skolan (Björkman, 2011). Svenska rektorer tycks leva i korstrycket mellan å ena 

sidan en pedagogisk resultatorientering, med fler inspektioner och test av eleverna i allt yngre 

åldrar, och å andra sidan en pedagogisk processorientering, där det handlar om att utveckla 

kapaciteter för att skapa en beredskap för en långsiktig och hållbar skolförbättring (Björkman, 

2011).  

 

Det är främst genom att arbeta indirekt genom sina medarbetare, som skolledaren kan påverka 

skolans utveckling i positiv riktning. Genom att arbeta proaktivt med en stark inriktning mot 

det pedagogiska fältet kan framgång nås. Kåräng (1997) har sett att det finns tydliga 

kopplingar mellan skolledning och skolans pedagogiska verksamhet – både avseende faktorer 

i skolans inre arbete och elevernas studieresultat. I sina studier såg Kåräng att de skolor som 

hade pedagogiskt aktiva skolledare också hade ett större elev- och lärarinflytande och en 

större samverkan mellan lärare, mellan olika ämnen och med hemmen. Här var också 

undervisningen mer målinriktad, med fokus på basfärdigheter, och elevernas arbete följdes 

upp. Elevaktiva arbetssätt användes i hög utsträckning och skolorna i högre grad organiserade 

i arbetsenheter. Amerikansk forskning om effektiva skolor har betonat elevernas 

ämneskunskaper, medan vi i Sverige också betonat skolan övergripande mål (Kåräng, 2000).  

3.6.3 Förnyelseinriktad dimension 

Lärande ledarskap 

Scherp (2003) menar att ett ”lärandeinriktat ledarskap” kan hjälpa medarbetare att reflektera 

över sina egna erfarenheter, tydliggöra tidigare lärdomar och föreställningar samt bygga upp 

nya förståelsefördjupande föreställningar och lärdomar om verksamheten. Det handlar om att 

fördjupa förståelsen av uppdraget och leda och ta vara på det gemensamma lärandet om hur 

man kan bidra till elevers lärande och utveckling. Ett demokratiskt, lärande och 

kommunikativt ledarskap uppmuntras av Utbildningsdepartementet (2001). Det är ett 

ledarskap som är grundat på förståelse och värderingar. ”Det demokratiska, lärande och 
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kommunikativa ledarskapet” är ett förståelse- och värdegrundat ledarskap som tar sin 

utgångspunkt i läroplanernas vädergrund och skolans demokratiska uppdrag” (s. 22). Skolan 

kan ses som en lärande organisation där det demokratiska, lärande och kommunikativa 

ledarskapet blir en förutsättning för att denna utveckling kommer till stånd. 

Utbildningsdepartementet skriver vidare att det lärande ledarskapet mycket tydligt utgår från 

läroplanens övergripande mål, där elevernas utveckling och lärande är i fokus och 

kommunikation och dialog som arbetssätt har hög prioritet. En lärande organisation så som 

den beskrivs i rapporten bör vara en naturlig och spännande miljö att utöva detta ledarskap i. 

Ovanstående beskrivning av det lärande ledarskapet motsvarar väl de fyra kriterier på kvalitet 

som Skolverket (1998) utgår från i sin granskningsrapport om rektorsrollen. De fyra 

kriterierna är att det kontinuerliga lärandet är i fokus, demokrati- och värdegrundsmålen är 

levande i verksamheten, organisationen präglas av öppenhet, delaktighet och samverkan samt 

att kvalitetsutveckling ses som en process där resultat följs upp, värderas och leder till 

åtgärder. 

Utvecklande/transformativt ledarskap 

Nihlfors (1998) ger vägledning i hur ett framgångsrikt utvecklingsarbete kan bedrivas. 

Nyckelorden är öppenhet, mångfald, nyfikenhet och respekt för olikheten. Även Nytell (1996) 

skriver att pedagogiskt ledarskap innebär att utveckla verksamheten och för Nilsson (1995) är 

huvuduppgiften för en pedagogisk ledare är att arbeta med förändring och utveckling. Scherp 

i sin tur menar att ”pedagogiskt ledarskap definieras alltså inte som en specifik arbetsuppgift, 

det är en beteckning på själva lednings- och skolutvecklingsprocessen” (Scherp, 2007, s 273). 

Rektors roll, både som chef och som pedagogisk ledare är viktig för skolutvecklingen 

(Skolinspektionen, 2010) och ett utvecklande ledarskap kan påverka lärares attityder och vilja 

till förändring och professionell utveckling (Skolverket, 2009). Med utgångspunkt i ett 

transformativt/utvecklande ledarskap presenterar Sandahl et al. (2011) en ledarskapsmatris. 

Här menar man att ett utvecklande ledarskap kommer att påverka gruppen positivt och öka 

dess effektivitet, välbefinnande och lönsamhet. Tillit, förutsägbarhet, rättvisa och moraliskt 

föredöme är nyckelorden. Ett sådant ledarskap representerar också ett förhållningssätt som 

värdesätter integritet och respekt samt innefattar en hoppfull och optimistisk syn på 

människor och verksamhet. Delar i det utvecklande ledarskapet är föredöme, personlig 

omtanke, inspiration och motivation.  

 

 



53 
 

LEDARE 

 

CHEF 

Vara ett föredöme 

Omdöme 

Etisk kompetens 

Visa personlig omtanke 

Social kompetens 

Ge inspiration 

 

Motivation 

Leda verksamhet 

”Beroende och 

tillhörighet” 

 

 

Fatta beslut 

Lösa dagliga problem 

 

Företräda 

Vara tydlig 

 

Ge tydliga mål och 

struktur 

Leda personal 

”Skenbart oberoende 

och konflikt” 

Ställa krav och ge 

rättvisa belöningar 

Organisera för 

delaktighet 

 

Ge stöd och konfrontera 

 

Coacha 

Ge ansvar 

Leda förändring 

”Tillit och struktur” 

 

 

 

Visa civilkurage 

Tänka långsiktigt 

 

Härbärgera osäkerhet 

och projektioner 

 

Inspirera andra att se 

meningen med arbetet 

Låta andra leda 

”Arbete” 

 

 

Bevaka att resurser 

tillförs 

 

Vara en effektiv 

gruppmedlem 

 

Bidra med 

expertkunskap och 

visionärt tänkande 

 

Figur 8 Ledarskapsmatrisen (Sandahl et al.). 

 

Enligt ledarskapsmatrisen visas ledarskap genom att man är ett föredöme, visar omtanke och 

kan inspirera genom tydlighet och klarhet över ändamålet med arbetet. Att ha ett gott 

omdöme, ett visst mått av social kompetens, god energi och motivation förväntas, men det 

ställs också krav på känslighet för och omdöme avseende arbetets etiska dimensioner 

(Sandahl et al., 2011). 

3.6.4 Situationsanpassad dimension 

Distributed leadership/delat ledarskap 

I internationell forskning om skolledarskap har det som kallas ”distributed leadership” fått en 

allt större uppmärksamhet. Enligt ett sådant ledarskap är den viktigaste uppgiften som chef att 

möjliggöra för medarbetarna att delta aktivt, ta ansvar och leda delprocesser i arbetet (Sandahl 

et al., 2011). Samtidigt som Hargreaves & Shirley (2010) talar ett uthålligt och hållbart 

ledarskap talar de också om ett distribuerat/delat ledarskap. ”Delat ledarskap utgår från och 

verkar med sikte på ett tvingande och inkluderande moraliskt mål. Det innebär delat ansvar 

som är till nytta för framtida generationer och utnyttjar resurser klokt och utan att skada andra 
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i den omgivande miljön” (s. 139). Leithwood, Mascall & Strauss (2010) presenterar forskning 

om distribuerat ledarskap, som de menar är ett ”nygammalt” fenomen med rötter tillbaka till 

1920-talet. I boken klargörs en del av de missförstånd som är behäftade med begreppet. 

Författarna beskriver utifrån ”the best available evidence” vad distribuerat lärande är, hur det 

kan fungera i skolor och kommuner samt vilka effekter det kan få. ”Distributed leadership” 

kan ses som ett sätt att förbättra utbildningen för alla elever i alla skolmiljöer (Harris, 2010). 

Det kan då bli ett kraftfullt och viktigt verktyg för skolutveckling. Distribuerat ledarskap är ett 

ledarskap som väl stämmer in på framtidens utmaningar, ”we cannot have twentieth century 

structures shaping twenty-first century leadership practices” (s. 6). Denna typ av ledarskap 

ska inte förväxlas med delegation. Harris (2010) presenterar några gemensamma principer för 

ett distribuerat ledarskap: 

- Det är ett brett baserat ledarskap 

- Det kräver multipla nivåer av engagemang i beslutsfattandet 

- Det fokuserar främst på förbättring av undervisningen/klassrumspraktiken 

- Det omfattar både formella och informella ledare 

- Det länkar ihop vertikala och horisontella ledningsstrukturer 

- Det omfattar eleverna och uppmuntrar deras åsikter 

- Det är flexibelt och mångsidigt, flytande och utbytbart 

- Det handlar om att förbättra ledarskapspraktiken genom att påverka undervisning och 

lärande 

I en modell presenterar Harris (2010) det distribuerade ledarskapet praktik, vilken syftar 

till att visa på komplexiteten och de möjliga variationerna på distribuerat ledarskap i 

skolan. Den delar in det fördelade ledarskapet inom skolan, mellan skolor och utanför 

skolan.  

  Figur 9 Distribuerat ledarskap. 

Organisatoriska  

och individuella 
lärandemål 
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3.6.5 Etikinriktad dimension 

Meningsskapande ledarskap 

Ledarskapet i skolan har i hög grad en meningsskapande funktion (SOU 2004:116). Med 

detta menas att värdegrunden och resultatmålen är de två element som tillsammans ger en 

tydlig mening i skolans arbete. I de mest framgångsrika skolorna är det vanligen rektor som 

tar som sin uppgift att se till att denna mening skapas, kommuniceras, uppfattas och styr den 

enskilda skolans arbete. Även lärares ledarskap över elever siktar i de mest framgångsrika 

skolorna till att hjälpa varje elev att finna sin motivation och mening med skolarbetet. 

Meningen kan egentligen bara skapas i dialog mellan aktörerna i den enskilda skolan. Alla 

som arbetar i skolan behöver därför vara överens om den. Detta är innebörden i begreppet 

meningsskapande ledarskap. Sannolikt är det ett meningsskapande ledarskap som pedagoger 

så ofta efterlyser när de frågar efter ”pedagogiskt ledarskap”. Björkman (2011) har sett hur det 

”involverande ledarskapet” håller på att bli en tydlig meningsskapande funktion för svenska 

rektorer och lärare. Det är ett ledarskap som inte bara är knutet till position utan även handlar 

om ett ökat samarbete och en delaktighet bland lärarna i arbetslagen. Kompetensutveckling 

och kvalitetsredovisningar ses som naturliga verktyg för utveckling och ledarskapet används 

medvetet som en intern förbättringskapacitet för att stärka skolans samlade 

förbättringsberedskap. Antonovsky (1991) har analyserat betydelsen av mening och 

sammanhang i arbetet. Hans begrepp ”KASAM” står för ”känsla av sammanhang”, vilket 

beskriver hur upplevelsen av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet påverkar vår hälsa 

(Sandahl et al., 2011).  

Hållbart ledarskap 

Hargreaves & Fink (2009) talar om hållbart ledarskap som en av ledarskapets viktigaste 

aspekter. I boken ”Hållbart ledarskap i skolan” presenteras sju principer för hållbart 

ledarskap. Hargreaves & Shirley (2010) skriver utifrån ett amerikanskt och engelskt 

perspektiv. De har granskat tidigare utbildningspolitiska strömningar och har delat in dem i 

tre kategorier eller ”vägar”. Den tredje vägen, som omfattar tiden från 1990-talet och framåt, 

beskrivs som en väg som försöker navigera mellan och helst vid sidan av marknad och stat 

och samtidigt balansera yrkesmässig självständighet mot skyldighet att redovisa. Också i 

Sverige har trycket på skolor med bland annat redovisningsskyldighet blivit tydligare. Det 

visar sig i statens utveckling av ett tydligare signalsystem med fler inspektioner och nationella 

prov. Hargreaves & Shirley står för en humanistisk människosyn och menar att en ny väg med 

utbildningsreformer behövs för att möta de dramatiska problem och utmaningar vi står inför. 
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Denna nya sortens förändring kallar de ”den fjärde vägen”. Denna väg innebär inspiration, 

förnyelse, ansvar, och uthållighet och vill föra samman statlig politik, professionell närvaro 

och en engagerad allmänhet kring en inspirerande social vision av välstånd, stora möjligheter 

och kreativitet i en värld med större gemenskap, trygghet och mänsklighet. Hargreaves & 

Shirley talar vidare om ett uthålligt och hållbart ledarskap. Deras sju principer för hållbart 

ledarskap är djup, bredd, uthållighet, rättvisa, rådighet, bevarande, mångfald (a.a., s. 139).  

Fullan (2005, s. 14) talar om åtta hållbarhetsfaktorer i ledarskapet: 
 

- Public service with a moral purpose 

- Commitment to changing context at all levels 

- Lateral capacity building through networks 

- Intelligent accountability and vertical relationships 

- Deep learning 

- Dual commitment to short-term and long-term results 

- Cyclical energizing 

- The long lever of leadership 

Den huvudsakliga uppgiften för ledaren är att genomföra de åtta hållbarhetsfaktorerna, vilket 

kräver ledare som tränats i att tänka i större termer och att handla så att större delar av 

systemet påverkas.  

Mångkulturellt/interkulturellt ledarskap 

Ryan (2003) beskriver mångfaldens utmaningar. Många av dessa utmaningar uppstår därför 

att skolledare inte förtrogna med dessa situationer. Det krävs en bättre kunskap om skolans 

”samhälle” och förståelse för mångfaldens processer, till exempel rasism och exkludering. 

Ryan ser ledarskap som en social process, där alla i skolan ingår. Alla har rätt att bidra till 

denna process, vilken på så sätt blir inkluderande och bygger på principer om social rättvisa. 

Ryan har undersökt ledarskap i skolor vars kontexter präglas av mångfald och menar att det 

finns vissa typer av ledarskap som passar bättre än andra för ett inkluderande ledarskap. Det 

inkluderande ledarskapet kan bäst ses som en process och inte som ett antal förmågor, 

karaktärsdrag eller aktiviteter som associeras med en enskild individ. Det är en gemensam 

process i vilken alla grupper jämlikt deltar i arbetet för social rättvisa, demokratiska och 

inkluderande skolmiljöer. Dimmock & Walker (2004) har studerat skolledning från ett 

kulturellt och tvär-kulturellt perspektiv. På samma sätt som Ryan (2003) ser de skolledningen 

som en social process och de menar att det är förvånansvärt att dagens skolledardebatt förs i 

generella och universella termer utan att ta hänsyn till det speciella i den lokala kulturella 

kontexten. Det mesta som skrivits om skolledning har författats utifrån ett monokulturellt 

perspektiv. Författarna har undersökt hur särskilda sociala kulturer påverkar utbildning och 

skolledning i deras naturliga miljöer. En ökad mobilitet och migration leder till multi-etniska 
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samhällen som i sin tur ger upphov till multi-etniska skolor. Dessa skolor innehåller komplexa 

och varierande relationer både inom och mellan olika etniska grupper. Genom att ha förståelse 

för kopplingen mellan ledarskap å ena sidan och den kulturella och kontextuella påverkan å 

andra sidan, kan detta leda till förbättringar i ledarskapets praktik. Det framgångsrika 

ledarskapet i multi-etniska samhällen kräver en mycket speciell kunskap och kompetens vad 

gäller etnicitet och mångkultur. Distribuerat ledarskap, som vi talar om så mycket idag, måste 

i en multi-etnisk kontext utformas på ett mycket speciellt sätt, om det över huvudtaget ska 

genomföras alls, anser Dimmock & Walker.  

 

Lahdenperä (2008) beskriver ett interkulturellt ledarskap, vilket omfattar; ledarens förståelse 

av det mångkulturella eller interkulturella, ledarens intentioner och handlingar samt ledarens 

personliga kvaliteter och kompetenser i arbetet med det mångkulturella/interkulturella.  

Etiskt ledarskap 

Lindberg (2011) resonerar kring begreppet ethos. I skolledarsammanhang handlar ethos om 

trovärdighet, omtanke, förutsägbarhet och ethos innehåll. Ethos betyder ungefär sed, sedlighet 

eller etik. Ethos innehåll måste vara ordentligt underbyggt för att bli trovärdigt och kunna 

uppfattas som sanningsenligt (a.a.). Ett starkt ethos på en skola är ett uttryck för ett kollektivt 

förhållningssätt, vilket Lindberg (2011) sett kan vara både en begränsande och en 

möjliggörande ramfaktor. I framgångsrika skolor med starkt ethos är rektor tydlig med det 

som anses viktigt och har samtidigt en god kännedom bland lärarna om vad som är viktigt. 

Rektors trovärdighet och lärarnas förtroende för rektor grundar sig på uppfattningar om 

rektors kunskaper om skolarbetet i vid mening, rektors omtanke om eleverna och personalen. 

Dessa uppfattningar är positivt formulerade. Att rektor uppfattas som trovärdig och att lärarna 

har förtroende för henne eller honom handlar också om rektors förutsägbarhet. Starratt (2005) 

skriver att arbetet med skolledarskap både bör vara intellektuellt och moraliskt. ”Moraliskt 

ledarskap omfattar den moraliska handling som ledandet medför, etiskt ledarskap är strävan 

att agera i enlighet med de principer, normer, antaganden och värden som ingår i den etik som 

ledaren har gjort till sin” (s. 13). I boken beskrivs även ett moraliskt utbildningsledarskap och 

en etisk analys presenteras av de dygder som skolledaren behöver; ansvar, autenticitet och 

närvaro.  

 

Sandahl et al. (2011) skriver att det finns tre återkommande känslomässiga utmaningar som 

man behöver förhålla sig till som chef. För det första är alla chefer, oavsett nivå, ansvariga för 
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det samlade resultatet av sina medarbetares ansträngningar. Författarna menar att samtidigt 

som man som chef måste vara beredd på att ställas till svars för utfallet av det gemensamma 

arbetet, kan man bara ha en illusion av kontroll. Detta blir en slags paradox – att man i 

praktiken är i händerna på medarbetarna som i sin tur sköter sitt arbete på det sätt som de 

finner lämpligt och meningsfullt. Den andra känslomässiga utmaningen ligger i synligheten 

och utsattheten i rollen som chef och den tredje och sista utmaningen rör ensamheten i rollen 

som chef. Sandahl et al. betonar att man som chef måste handskas med de känslor som 

uppstår, och att handla utifrån både känsla och förnuft. De menar vidare att det alltid finns en 

känslomässig och/eller värderingsmässig del i varje beslut som fattas. Som chef behöver man 

upprätta en etisk handlingsberedskap, en etisk ”grammatik” att följa (a.a.). Harris (2007) vill 

öka medvetandet om de emotionella delarna av skolledarskapet. De flesta effektiva ledare 

arbetar intuitivt och grundläggande på den emotionella nivån och på vilket sätt en ledare 

frammanar och svarar på känslor är oerhört viktigt. Skolledare, lärare och elever befinner sig i 

kraftfulla relationer i skolan. Harris argumenterar för att rationella ledarskapsmodeller inte är 

hållbara i 2000-talets skolor. Det krävs en ny ledarskapsmodell som adresserar emotionell 

medvetenhet. En effektiv ledare lägger vikt vid sitt eget inre växande, är i samklang med sina 

egna känslor och anpassar sig till andras känslor. Att utveckla sitt ledarskap handlar om att 

utveckla medvetenhet om sina egna svagheter och hur ens eget uppträdande kan påverka 

andra människors känslor. Ledare måste utveckla en förståelse för interpersonella processer. 

Ledarskap är en social, moralisk och etisk process och 2000-talets skola behöver ett mänskligt 

ledarskap och ledare som autentiskt engagerar sig, både emotionellt och intellektuellt. Skolan 

behöver ledare som i grunden inser behovet av engagemang, interaktion och kontakt med 

andra och som ser till att skolan blir en säker plats för alla.  

 

Ett intressant perspektiv på skolledning ger Goens (2005). Goens menar att den största delen 

av ledarskapslitteraturen ser ledarskapet ur ett mekaniskt eller tekniskt perspektiv. ”Our 

society has had a love affair with science” (s. 1). Goens menar att ”scientific management” 

står sig slätt i dagens ickerationella kontexter och vill istället inta ett annat perspektiv. Genom 

att använda poesi och andra bilder vill Goens försöka visa på ett annat perspektiv på 

ledarskap. Genom att beröra det verkligt mänskliga som gör skillnad i en ledare och på vilket 

sätt de arbetar och hur de kan göra en bestående insats med sitt liv. Ledarskap handlar inte om 

procedurer och data – det handlar om människors hopp och drömmar och deras längtan efter 

att nå den fulla potential som finns inom dem. Trender inom ledarskap och förvaltning har 

anammat en avundsjuka på det fysiska, tekniska och rationella. Ledarskapet ses då lätt som 
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”trycka på knappar och dra i spakar” för att få resultat. I ett vetenskapligt tillvägagångssätt 

förväntas ledare att ha kontroll. Om siffrorna som erhålls visar sig vara kritiska är det ledaren 

som man kräver på ansvar. Det är ledarna som ”makes things happen” (s. 31), men som också 

är ansvariga, nästan ensidigt, för resultaten och siffrorna. Dessa antaganden placerar ledaren i 

en position som allvetande, fullt ut ansvarig och den allra viktigaste personen i 

organisationen. Ibland, när vi inte riktigt förstår, skapar vi illusioner, menar Goens (2005). 

Dessa illusioner grundar sig delvis på hur vi själva önskar att världen ska fungera men också 

på spekulation. När vi försöker förstå skapar vi bilder som verkar logiska och obestridliga 

men som egentligen är rena påhitt från vår egen fantasi. Goens menar att illusioner om 

ledarskap är präglade av en mytologi från den diskurs som återfinns inom politik, 

företagsvärld och samhälle. Mytologi skapar illusioner och illusioner producerar ledarskapets 

fantasier om en heroisk praktik. De fantasier vi har om ledarskap lurar inte bara ledare själva 

utan etablerar också orimliga krav på de ledda. De mest vanliga ledarskapsillusionerna är: 

- Världen är en logisk plats som dukar under för logikens kraft 

- Ledare får saker att hända genom kontroll 

- Viktiga saker kan kvantifieras, mätas och ”benchmarkas” 

- Makt är ändlig och ska hushållas med 

- Strukturer handlar om roller, rollförväntningar och organisationsscheman 

- Risktagande handlar om program, pengar eller politiska strategier 

Goens (2005) vill visa på ett totalt ”varande” av ledarskap, där ledarskapet omfattar både 

huvudet, hjärtat och själen.  

 

 

 

 

 

Figur 10 Goens ledarskap och varande. 
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Ledare arbetar inte isolerat utan i relationer. Den inledningsvis viktigaste relationen är den 

som ledaren har med sig själv, vilken är en förutsättning för att kunna ha kvalitativa relationer 

med andra. En ledare måste både kunna/veta och känna. Känslan hänger samman med 

intuition. Vi lär på många sätt, inte bara genom våra kognitiva processer. Intuition omfattar 

hjärtat och själen därför att även om vi inte har alla fakta, kunskap, logik eller tankegångar får 

vi en intuitiv känsla för vad som är rätt eller fel att göra. Leithwood & Beatty (2008) skriver 

på samma tema att lärares känslor är en viktig och outnyttjad resurs, som skolledare måste 

förstå bättre om de direkt och intentionellt vill hjälpa sina lärare i den gemensamma uppgiften 

att förbättra elevernas lärande. Författarna vill visa skolledare hur de kan bli mer effektiva 

genom att uppmärksamma lärares känslor. De menar att ett tranformativt ledarskap belyser 

”den affektiva världen” i en organisation. Deal (2009) talar om ”ett poetiskt och politiskt 

ledarskap” . Det politiska ledarskapet kännetecknas av att det hela tiden utövas i en kontext av 

värderingar. Av den politiska ledaren krävs särskilda kunskaper om de strategier som berör 

makt och konflikter. Politiska ledare måste kunna kartlägga den politiska terrängen, befästa 

sin egen maktbas, tänka ut en tydlig plan, flytta på sig när tiden är mogen, använda 

information som ammunition, använda struktur som en politisk tillgång, bli vän med 

motståndarna, skapa friutrymme och lösa konflikter samt inse att ”det rätta”, för det mesta är 

relativt. 

 

En typ av ledarskap som jag ser som svårt att placera in i Malténs ledarskapsdimensioner är 

det didaktiska ledarskapet, som är snarlikt det som benämns ”instructional leadership” i den 

anglosaxiska litteraturen.  

Didaktiskt ledarskap 

Grosin (2003) har studerat framgångsrika skolor utifrån PESOK, som är ett instrument för att 

bedöma en skolas pedagogiska och sociala klimat. Det som utmärker klimatet i de mest 

framgångsrika skolorna är bland annat det pedagogiska och didaktiska ledarskapet från 

rektors sida. Ett ”didaktiskt ledarskap” handlar om att rektor tar ansvar för 

undervisningskvaliteten på sin skola och hämtar kunskaper om lärarnas undervisning genom 

klassrumsbesök. Dessa besök kommer sedan tillsammans med utvärderingar av elevernas 

resultat att ligga till grund för utvecklingssamtal med lärarna. Grosin drar paralleller mellan 

didaktiskt ledarskap och instructional leadership som tillsammans med pedagogiskt ledarskap 

blir begrepp som skapats för att karaktärisera rektorernas arbetssätt i de mest framgångsrika 

skolorna. Grosin skriver att vi inte bara kan tala om ett pedagogiskt ledarskap, utan om ett 
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didaktiskt ledarskap som tar fasta på utveckling av undervisningskvalitet och metoder. Den 

skillnad som ligger i de båda begreppen är framför allt att pedagogiskt ledarskap är ett vidare 

begrepp än instructional leadership, vilket mer syftar till själva ämnesundervisningen. När 

Skolinspektionen (2010) talar om att rektor också måste styra och leda arbetslag och 

ämnesgrupper, kan detta ses ligga nära ett ”instructional leadership”. Under 2000-talet har det 

talats mycket om framgångsrika skolor och det didaktiska ledarskapet blir en del av denna 

diskurs. För att finna ett ramverk för denna typ av ledarskap vill jag använda de fyra diskurser 

som Sundberg (2008) menar att skolans aktörer har att förhålla sig till utifrån de senaste årens 

förändringar av skolsystemet. Det didaktiska ledarskapet eller ”instructional leadership” 

skulle då kunna inrymmas i den ”administrativa- rationalistiska” styrningsdiskursen. Flertalet 

av de tidigare beskrivna ledarskapstyperna kan också sorteras in under de fyra 

styrningsdiskurser som Sundberg (2008) presenterar.  
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Figur 11 Ledarskapstyper fördelade på 2000-talets styrningsdiskurser. 

 

Leithwood, Jantzi & Steinbach (2003) presenterar en ”meny” innehållande 20 olika sätt som 

skolledarskap kan förväntas utövas på. Sin meny har de arbetat fram genom att studera 

artiklar från vetenskapliga tidskrifter inom skolledarområdet i de anglosaxiska länderna. De 

mest vanliga specifika ledarskapsbegreppen var ”instructional leadership”, ”leadership styles” 

och ”transformational leadership”. ”Instructional leadership” förekom nästan uteslutande i de 

nordamerikanska artiklarna. De näst mest vanliga begreppen var ”moral leadership”, 

”managerial leadership” och ”cultural leadership”. ”Managerial leadership” fanns endast i de 

engelska artiklarna. Vart och ett av de 20 enskilda ledarskapsbegreppen sorterades in under en 
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av sex vidare kategorier. Dessa kategorier var ”instructional”, ”transformational”, moraliskt, 

deltagande, förvaltande och villkorat ledarskap. Författarna (a.a.) presenterar sedan 

”transformational leadership” som ett ”nyckelkoncept” för framgångsrikt ledarskap.  

3. Rektor har inte kontroll/följer inte upp och utvärderar 

 

Som pedagogisk ledare måste skolledaren ha kontroll över lärarna (Brüde Sundin, 2007). De 

måste försäkra sig om att lärarna förmedlar rätt kunskaper till eleverna och då måste 

skolledarna ibland vara ute i verksamheten. Genom att delta i skolans verksamhet kan 

skolledaren bilda sig en uppfattning om hur lärarna sköter sitt uppdrag och kan sedan också ta 

upp diskussioner med personalen. Skolledaren kan på detta sätt få förstahandsinformation, 

utifrån vilken frågor kan ställas omkring undervisningssituationen. Skolledaren kan också 

övervaka kvaliteten på undervisningen och hur kunskapsinhämtandet sker hos det enskilda 

barnet. En rektor har behov av att kontrollera och lära sig (Nytell, 1996). Att kontrollera 

innebär att skaffa sig en bild av om läraren har tagit till sig och förstått inriktning och mål för 

verksamheten. ”Rektor vill få rapporterat om hur arbetet fungerar, vilka mål som satts av 

läraren och hur resultaten är” (s. 19). 

 

Skolverkets lägesbedömning (2007) visar att rektorerna behöver ta ett större pedagogiskt 

uppföljningsansvar för undervisningen. Det innebär att rektorer också behöver känna till vilka 

arbetssätt och arbetsformer som elever och lärare använder på skolan. Utifrån ett 

normperspektiv frågar sig Leo (2010) vad det innebär att ta ett pedagogiskt 

uppföljningsansvar. Rektor har ansvar för att följa upp och utvärdera skolans resultat, för att 

garantera en likvärdig utbildning (Augustinsson & Brynolf, 2009). ”Eftersom rektor själv 

omöjligt kan kontrollera varje lärarinsats innebär det i praktiken att rektor i stället 

kontrollerar att lärarna kontrollerar sig själva, genom dokumentation, planer och rapporter, 

för att se om skolan uppnått de uppsatta målen” (s. 180). Genom att skapa rutiner och system 

för hur skolans arbete följs upp och utvärderas kan rektor frigöra tid för att vara ute i 

verksamheten, följa undervisningen och samtala med lärare och elever genom lektionsbesök, 

dvs. att hålla sig förtrogen med verksamheten (Skolverket, 2009). Syftet med uppföljning och 

utvärdering är inte bara att ge en bild av verksamhetens resultat utan också att resultaten ska 

återkopplas på ett medvetet sätt, vilket bland annat kan göras genom samtal.  Genom att 

organisera självvärderingen som ett sammanhållet system kommer lektionsbesök, 

kvalitetsredovisningar, elevsamtal med mera att utveckla varandra. Om skolan arbetar 

systematiskt med kvalitetsarbetet kommer rektor att kontinuerligt ha tillgång till arbetslagens 
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dokumentation och bevis på måluppfyllelse. Att bygga in vetande om resultat på elev- och 

arbetslagsnivå i den dagliga verksamheten är en viktig resurs i det pedagogiska ledarskapet. 

Information 

Viggósson (1998) beskriver hur rektor samlar information om sin skola. Det kan göras via två 

slags informationsinstrument – formella och informella. De formella finns inbyggda i skolans 

administrativa organisation, medan de informella är sådana som rektor använder i sin 

vardagliga omgivning. Informationens ursprung kan vara direkt eller indirekt. När det gäller 

närheten och relationerna mellan rektor och lärarna kommer skolans informationsvägar att ha 

betydelse. Vid en bra kombination mellan formella situationer och direkta kontakter kommer 

rektor att befinna sig nära lärarnas arbetsfält. Sättet att inhämta information spelar roll, där en 

ömsesidig modell innebär besök i klassrummen, inspektion av undervisningen, att lärare och 

rektor har möjlighet att diskutera undervisningen, utvecklingssamtal, rektor deltar i 

arbetsenhetskonferenser och ämneskonferenser och att rektor i hög utsträckning finns bland 

sina lärare i informella sammanhang. En sådan rektor, menar Viggósson, använder karisma 

och professionell kunskap kombinerat med den kunskap som erhållits i kontakterna med 

lärarna för att påverka dem. Men samtidigt är rektor själv beredd på att låta sig påverkas. 

Trots lärarnas stora autonomi, har rektor stora möjligheter att ha inflytande och leda det 

pedagogiska arbetet. Med en hög grad av förstahandsinformation blir rektor i liten 

utsträckning beroende av andrahandsinformation från andra. Viggósson sammanfattar: 

- Ju mer rektors information om lärare präglas av indirekta informationskällor och ju 

större rektors avstånd är till lärare desto tydligare är gränserna mellan zonerna i 

skolan. 

- Ju mer rektors information om lärare präglas av direkta informationskällor och ju 

större närhet rektor har till lärarna desto otydligare är gränserna mellan zonerna i 

skolan. 

Klassrumsbesök 

Att rektors klassrumsbesök är strukturerade innebär att vissa fenomen och element i 

undervisningssituationen ägnas särskilt intresse. För att göra det behövs i allmänhet någon 

form av instrument (Nytell, 1996). Det kan till exempel vara en blankett för observation, en 

checklista eller tidigare utvärderingar. Det viktigaste är dock att lärare och rektor är överens 

om syftet med besöket, vad som speciellt ska uppmärksammas, vilket instrument som 

används och dess utformning. Planerade och strukturerade klassrumsbesök ger tillfällen till 

samtal om pedagogiska frågor och undervisningen. Nytell menar att de blir en ”öppning för, 
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och en viktig del i, rektors uppgift som verksamhetsledare och ansvarig för skolans 

utveckling” (s. 20). Skolinspektionens granskning 2010 visar att de flesta rektorer saknar 

direkt kontakt med undervisningen och lärarnas arbete i klassrummen. Få rektorer besöker 

undervisningen i syfte att få underlag för diskussion om de pedagogiska processerna och 

kunna utmana lärarnas tänkande kring sin egen undervisning för att förbättra elevernas 

lärande och resultat. En rektorsnorm är just att rektor inte bör styra över den pedagogiska 

praktiken. Samtidigt visar forskning och utredningar att rektors engagemang och besök i 

undervisningen har positiva samband med lärarnas upplevelse av sina arbetsvillkor och 

utvecklingsmöjligheter (Skolinspektionen, 2010). Det ”osynliga kontraktet” är fortfarande 

verksamt, i synnerhet mellan rektor och lärare. Rektorer ger uttryck för att inte vilja ”störa” 

lärarnas undervisning. De som överhuvudtaget genomför klassrumsbesök gör det ofta på 

inbjudan av en enskild lärare som upplever disciplinproblem med någon eller några elever i 

klassrummet, det vill säga som auktoritet. Alternativt gör rektor något helt spontant besök i 

form av att ”titta in”. När lärarna uttrycker en önskan om att rektor ska visa sig i klassrummet 

så är det således mera ofta som auktoritativ figur för eleverna, än som pedagogisk ledare för 

lärarna. Rektorer kan också göra besök i klassrummet som ”vikarie”, det vill säga gå in och ta 

ett undervisningspass när ingen annan lärare finns tillgänglig. Rektor kan i vissa fall fungera 

som stödjande och instruerande, då ofta i form av samtal med lärare som kommer till rektor 

med ett undervisningsproblem. Mycket sällan görs besök i undervisningen i syfte att kunna 

kommunicera med läraren kring undervisningens upplägg, metod och arbetsformer och 

pedagogiskt utvecklingsarbete. Några uppföljande samtal med diskussion kring 

undervisningen genomförs heller inte. De flesta rektorer som gör klassrumsbesök förefaller 

göra det mest som en informationskälla för dem själva, inte som en möjlighet att bekräfta, 

återkoppla och diskutera undervisningen. 

Samtal 

Wallin (2000) har genomfört empiriska studier i en svensk kommun och sett att det som 

definierar det pedagogiska ledarskapet är samtalet. Samtal har olika form och innehåll 

beroende på syfte, men det pedagogiska ledarskapet i dess olika former framhåller tydlighet 

som det mest grundläggande. När rektorer talar om denna tydlighet sker det oftast i rektors 

vision. Om samtal och kommunikation ska leda till goda skolresultat krävs både information, 

bekräftelse och möjlighet att tolka olika samtal (Ärlestig, 2011). Det är i de dagliga samtalen i 

skolan som vi kan se hur rektorer har förstått sitt uppdrag samtidigt som det kommer att 

påverka deras möjligheter att genomföra sitt arbete.  
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Utvecklingssamtal ska föras på flera nivåer inom skolor. Nytell (1996) skriver om 

utvecklingssamtalet som ett verktyg för skolledarskap. Skolledaren ska hålla 

utvecklingssamtal regelbundet som ett medel för utveckling och del i en god personalvård. Ett 

utvecklingssamtal är ”ett förberett, planerat och återkommande möte mellan chef och 

medarbetare präglat av ömsesidighet och syftande till utveckling av individ och verksamhet” 

(a.a., s. 18). Rektor kan förbereda sig inför utvecklingssamtalet genom att genomföra 

klassrumsbesök.  

Erfarenheter från utvecklingssamtal kopplat till strukturerade, planlagda klassrumsbesök visar att 

detta i de flesta fall är en framkomlig, och oftast framgångsrik väg för rektorer att ta sig in i 

verksamheten. Villkoret är en dialog med lärarna där rektor noga förklarar och motiverar sina besök 

och i det sammanhanget kopplar till det efterföljande utvecklingssamtalet. Lektionsbesök som 

förberedelse och underlag för samtal bör vara planerade och strukturerade (s. 20).  

 

Skolinspektionens granskning 2010 visar att rektor använder det årliga medarbetarsamtalet för 

att ta upp frågor om undervisningens kvalitet, vad som fungerar väl, men också vad läraren 

tycker är svårt eller problematiskt. Rektor använder sig då av information från spontansamtal 

med elever och lärare, men även samtal med föräldrar. Däremot finns sällan systematiskt 

underlag från egna planerade besök i undervisningen. Några rektorer gör klassrumsbesök som 

underlag inför sina medarbetarsamtal, men det är oklart hur rektor använder sina iakttagelser. 

Det skiftar bland rektorerna vilket perspektiv de har på sin roll som pedagogiska ledare och 

vilken betydelse de tillmäter vad ett besök i undervisningssituationen betyder för dem. 

4. Rektor i korstryck 

 

Nytell (1996) skriver att rektor ska vara pedagogisk ledare, men att rektor befinner sig i ett 

korstryck mellan formella uppgifter och informella förväntningar.  

Rektor har inte tid 

I Sverige har rektorer arbetat under motsägande krav från huvudmannen, vilket innebär att 

rektorerna har fått kritik för att de inte leder den pedagogiska verksamheten effektivt 

(Viggósson, 1998). Samtidigt har rektor fått ökade administrativa uppgifter. Rektor har 

visserligen både ett organisatoriskt och administrativt uppdrag, men det pedagogiska 

uppdraget betonas allt mer. Samtidigt har rektorer för många förvaltningsuppdrag, och det 

pedagogiska ledarskapet fungerar inte som tänkt. Rektorernas tid ägnas i huvudsak åt 

administration, budget, möten och elevvårdsfrågor (Augustinsson & Brynolf, 2009). Rektorer 

säger sig vilja ägna mer tid åt kontakter med lärare och elever. Kåräng (1997) skiljer mellan 

administrativt och pedagogiskt ledarskap i skolan. Den administrativa ledningen består i 

rektors befattningar med ramar och regler för skolans verksamhet. Begreppet pedagogiskt 
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ledarskap, som Kåräng menar är diffust, handlar om en mer direkt och målinriktad påverkan 

av undervisningen. Det är vanligt att se den administrativa ledningen och det pedagogiska 

ledarskapet som konkurrenter om skolledarens tid. Svedberg (2000) skriver: 

Även i kommundiskursen är pedagogiskt ledarskap ett omhuldat begrepp, men tolkas med andra 

förtecken och i konkurrens med ekonomiska överväganden. Det är också i sin förlängning en fråga 

om makt och inflytande – om hur långt decentraliseringen skall genomföras. Diskussionen om ett 

pedagogiskt ledarskap måste således föras mot bakgrund av den utbildningspolitiska dynamiken i och 

bakom avregleringen och decentraliseringen av skolan…Vidare förefaller kommuners ekonomiska 

och administrativa uppföljning i det nya styrsystemet vara mer krävande. Dessa mer handfasta och av 

den kommunala förvaltningen efterfrågade uppgifter låter sig inte väljas bort lika lätt som ”mjuka” 

pedagogiska uppgifter (s. 198).  

 

Även Brüde Sundin (2007) har erfarit att tiden inte räcker till för det pedagogiska ledarskapet. 

Frågan om tid och tidsanvändning blir ett uppenbart predikament för rektor. Tid blir en 

bristvara som tenderar att ätas upp av administrativa göromål och brandkårsutryckningar. Det 

sker sannolikt på bekostnad av långsiktiga strategiska och pedagogiska frågor som inte är 

aktivt efterfrågade med samma tyngd (Svedberg, 2000). 

Axiö & Palmquist (1995) skriver om pedagogsikt ledarskap i förskolan. De menar att de 

viktigaste delarna i ledarskapet i förskolan bör vara personalledning och pedagogisk ledning, 

men mycket tid går åt till ekonomi och administration. Ansvaret ligger både i ett 

administrativt och pedagogiskt ledarskap. 

Rektor har för många medarbetare 

Skolverket (1998) anser att ett pedagogiskt ledarskap främst ska utövas i ett nära ledarskap. 

Genom lektionsbesök ska rektor få underlag för att aktivt kunna stödja lärarna i deras arbete. 

Skolverket tar också upp frågan om antalet medarbetare som rektor ansvarar för och menar att 

för att ett nära ledarskap ska vara möjligt bör antalet medarbetare inte vara för stort. 

Wahlström & Wahlström (2000) menar att en individuellt inriktad och nära pedagogisk 

ledning, med enskilda klassrumsbesök som följs upp med pedagogiska samtal med läraren, 

ställer krav på organisationens storlek. Antalet medarbetare får inte vara fler än att rektor 

hinner stötta all sin personal med individuell uppföljning.  

Olika zoner/lärarnas autonomi 

Lortie (1975) talar om skolans olika zoner, där vissa zoner kan ses som gemensamma för 

rektor och lärare. Det är här kommunikationen måste äga rum. I skolorna skapas zoner - en 

zon för den administrativa ledningen och en zon för den pedagogiska. Om rektors ledarskap 

kommer att begränsas till den administrativa zonen kommer inflytandet på den pedagogiska 

zonen bli svagt. Ekholm (2000) har sett att det verkar finnas kritiska skeden i skolans 

ledararbete. Dessa är framför allt knutna till mötet mellan skolledarnas perspektiv och 
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lärarkulturen. Det är ofta här, i denna skärningspunkt, som konflikter uppstår. Det är också 

här som skolledaren har svårt att göra sina perspektiv gällande. En förändring från 

regelstyrning till målstyrning, där diffusa och motsägelsefulla mål ska tolkas, innebar ett allt 

vagare ledarskap i skolan (Larsson, 2006). Larssons erfarenhet är att det i skolledarnas tal 

saknas strukturerade diskussioner - istället tycker skolledarna att det är viktigt att lyssna på 

lärarnas åsikter i pedagogiska frågor. Det är lärarna som är mest kompetenta att ansvara för 

den pedagogiska verksamheten i klassrummet. De skolledare som Larsson mött beskriver sig 

själva som de som lyssnar in och fångar upp strömningar i lärarlaget. En viktig del i det 

pedagogiska ledarskapet för dessa skolledare är att lyssna på kompetenta lärares tankar om 

den pedagogiska verksamheten. Det pedagogiska ledarskapet innebär inte att vara ledande i 

bemärkelsen att vara styrande i det pedagogiska samtalet på skolan. Larsson menar att då 

dagens skolledning handlar om att tolka mål, och inte att uppmana lärarna att följa regelverk, 

kommer innebörden av vad ledarskapet i praktiken ska innebära bli svårt att få grepp om. Att 

begreppet pedagogisk ledar används på olika typer av lärande ledare kommer att förvirra 

ytterligare. Det pedagogiska ledarskapets varierande innebörd, för lärare och skolledare, kan 

göra kommunikationen svår eftersom olika personer talar om det pedagogiska ledarskapet 

utifrån olika och ibland också konkurrerande diskurser. Ledarskapet kommer att bli otydligt, 

menar Larsson (2006).  

 

Lärarna förväntar sig att rektor ska lägga mindre tid på ekonomi och administration och ägna 

sig mer åt personal- och elevvårdande insatser. Lärare vill att rektor ska vara delaktig i det 

dagliga arbetet, närvarande och aktiv istället för frånvarande och passiv (Augustinsson & 

Brynolf, 2009). I utredningen om skolans ledningsstruktur (SOU 2004:116) skriver man att 

det är fel att ställa ledarskapet för den pedagogiska verksamheten mot ledarskapet för 

ekonomi och administration och försöka att separera dem. Dessa tre områden för ledarskap 

förutsätter varandra och samspelar. Det finns många olika exempel på hur man kan förena 

ansvaret för dessa uppgifter genom att utnyttja sina samlade resurser på ett klokt sätt och 

delegera. En duktig rektor känner inte någon rollkonflikt mellan att ha kontroll över ekonomin 

och pedagogiska utvecklingsfrågor. Wallin (2000) talar om det tysta kontrakt, som innebär att 

om var och en sköter sitt så blir det lugnast. Skolledare konstruerar både sig själva och 

konstrueras av lärarna som supporter (Brüde Sundin, 2007). Skolledaren ska ställa upp i 

många olika sammanhang. En annan viktig uppgift för skolledaren är att se till att lärarna har 

det bra. Skolledaren ska underlätta lärarens arbete så mycket som möjligt, vilket innebär att 

alltid vara tillgänglig. Rollen som supporter ser skolledarna som bekväm, eftersom den inte 
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tillför bekymmer. Däremot är rollen som chef mer obekväm, då det bland annat handlar om 

att fatta obekväma beslut. I den professionella domänens perspektiv är föreställningen om 

pedagogiskt ledarskap problematisk, professionella yrkesgrupper föredrar att leda sig själva 

(Svedberg, 2000). Svedberg hänvisar här till det som Berg kallar ett ”osynligt kontrakt”. 

Samma erfarenhet har Törnsén (2011), som har sett att klassrummen och undervisningen i 

svenska skolor av tradition är lärarnas domän, medan rektor sköter administration och 

förvaltning. Också Törnsén hänvisar till Berg (1994) och ”det osynliga kontraktet”. 

Hallerström (2006) har identifierat en rektorsnorm, som innebär att rektor inte bör styra över 

den pedagogiska praktiken. Skolverkets lägesbedömning (2007) däremot, visar på det 

motsatta – att rektor bör styra över den pedagogiska praktiken. Skolverket skriver att om 

rektor engagerar sig i och besöker undervisningen kommer detta att få positiva samband med 

lärarnas upplevelse av sina arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Resultaten från 

lägesbedömningen visar på betydelsen av rektors aktiva pedagogiska ledning av 

verksamheten och att rektor organiserar tid och personal med inriktning på att stödja 

utvecklingen och utvärderingen av den pedagogiska verksamheten.  

 

Leo (2010) ser det pedagogiska ledarskapet ur ett normperspektiv och studerar särskilt 

ledningen av skolans demokratiuppdrag. Leo menar att rektor har legitimitet från pedagoger 

att leda skolans demokratiuppdrag och att pedagogerna förväntar sig att rektorerna ska stödja, 

ta ställning och driva demokratiuppdraget. Utifrån ett tydligt värdegrundsperspektiv menar 

Leo att rektor också kan leda skolans kunskapsuppdrag. Enligt Leo finns fortfarande det av 

Berg (1994) definierade osynliga kontrakt, som innebär att rektorer och lärare inte lägger sig i 

varandras arbete och att rektor inte bör styra över den pedagogiska praktiken (Hallerström, 

2006). Leo menar att rektorer bör kunna använda den legitimitet de har att leda 

demokratiuppdraget till att också leda skolans hela uppdrag.  Skolledarna är väl medvetna om 

åt vilket håll skolan ska styras mot (Brüde Sundin, 2007). De leder skolans verksamhet och 

ska styra mot sina pedagogiska visioner. Men lärarna konstruerar den pedagogiska ledaren på 

ett annat sätt. De är visserligen medvetna om att skolledaren är ansvarig för skolans 

pedagogiska verksamhet, men de konstruerar inte skolledaren som pedagogisk ledare som är 

ansvarig för vad som sker i lärarens eget klassrum. Istället ser lärarna skolledaren som 

pedagogisk inspiratör (Franzén, 2006; Brüde Sundin, 2007). Som inspiratör ska skolledaren 

hålla sig uppdaterad och hålla sig ajour med forskning och annan information inom skolans 

område och sedan förmedla detta till lärarna, som inte själva hinner läsa in sig på området 

(Brüde Sundin, 2007). Skolledarna betonar vikten av att vara ansvarig för hur inlärning sker i 
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skolan och att eleverna får rätt kunskaper. Då måste skolledaren vara påläst och ha tagit 

ställning till forskning om skolan och lärande. Wallin (2000) talar om ett utmanande eller 

utmanat ledarskap. Ett utmanade ledarskapet omfattar ett serviceinriktade ledarskap som låter 

”tusen blommor blomma”. Genom att ge stöd och anpassa organisationen utifrån personalens 

önskemål underlättar rektor för medarbetarna att förverkliga sina pedagogiska ambitioner. Ett 

utmanande ledarskap kommer att utmana lärares reflektioner och deras slutsatser om lärande 

och undervisning, men också skolans kultur eller grundidé. Det utmanande ledarskapet är 

ifrågasättande. Enligt Scherp (1998) är ett utmanande ledarskap det effektivaste sättet att 

bedriva pedagogiskt ledarskap.  

Skolan som löst kopplat system 

Det svaga sambandet mellan rektor och lärare kan beskrivas som att skolan är ett löst kopplat 

system (Viggósson, 1998; Rapp, 2009). Teorin om organisationer som löst kopplade system 

har utvecklats av Weick (1976). Skolan som löst kopplat system kan i grova drag 

åskådliggöras med att: 

- Administrationen och det pedagogiska arbetet är två skilda delar av verksamheten 

- Rektor sköter administrationen medan lärarna har hand om det pedagogiska arbetet 

- En djupt förankrad kultur håller organisationen samman, vilken baserar sig på ett 

ömsesidigt förtroende mellan rektor och lärare 

- Trots brist på rektors pedagogiska ledarskap påverkas det pedagogiska arbetet av 

administrativa åtgärder 

I en organisation med löst kopplade system krävs ett flexibelt ledarskap. Rektor måste finnas 

bland lärarna och samtala med dem.  Dessa möten måste ske i personalrum, korridorer, 

konferenser och genom personliga samtal i eller utanför skolan. Ledarskapet kräver närhet, 

vilket kan vara svårt i en organisation med zontänkande (Viggósson, 1998). Viggósson (1998) 

ser möjligheter för rektorer att kunna påverka lärarnas arbete, trots att skolan är ett löst 

kopplat system.  

Löst kopplade organisationer kräver dock större närhet mellan ledare och personal samt ömsesidigt 

förtroende vilket är en förutsättning för att rektor ska kunna påverka lärarnas attityd. För att uppnå 

närhet mellan ledning och personal måste man försöka övervinna eller ta bort hinder som försvårar 

denna vitala närhet (s. 60). 

 

”Närhet” kan vara fysisk och/eller psykosocial (Viggósson, 1998). Den fysiska närheten har 

med den geografiska distansen mellan rektor och lärare att göra. Den psykosociala närheten 

beror på rektors personliga sätt att närma sig lärarna och hur rektor får lärarna att uppleva 

denna närhet. En rektor som vill ha stor psykosocial närhet har direkta kontakter med sina 
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lärare och försöker minska de svaga sambanden som skapas av decentralisering och lärarnas 

autonomi. Viggósson menar att en rektors närhet till lärarna kan förstärkas då information 

inhämtas från lärarna själva.  

En rektor som är nära sina lärare vet hur de tänker och arbetar. Han kommenterar lärarnas arbete 

och har ett ömsesidigt utbyte med dem om arbetet på skolan, deras arbetssituation även personliga 

angelägenheter, vilket ger lärarna möjlighet att lära känna och påverka sin rektor (s. 65). 

Den pedagogiska ledaren och föräldrars och elevers förväntningar 

Skolledarens position som pedagogisk ledare i förhållande till föräldrarna är otydlig (Franzén, 

2006; Brüde Sundin, 2007). På samhällsarenan är skolledaren den som ska visa vägen och det 

egna förhållningssättet är viktigt. Som pedagogisk ledare ska skolledaren vara bärare av 

samhällets politiska värden och kunna förmedla dessa (Brüde Sundin, 2007).  Skolledaren ska 

även vara bärare av etiska och moraliska värden och upprätta normer för den dagliga 

samvaron i skolan. Skolledaren ska föregå med gott exempel och stå för de goda värdena. 

Som pedagogisk ledare ska rektor vara en förebild och lärarna förväntar sig förväntar sig 

kunna använda skolledaren som en auktoritet när de ska diskutera etik och moral med 

eleverna. Gentemot eleverna ses skolledaren som supporter. Eleverna ska ha en personlig 

relation med skolledaren, de ska känna till och veta vem hon eller han är. Att alltid se till 

barnens/elevernas bästa är det viktigaste i uppdraget (a.a.).  

Enligt min mening är det fortfarande mindre väl dokumenterat hur och på vilka grunder rektorer gör 

sin tillvaro hanterbar och meningsfull, dvs. hur rektorer mer nyanserat orienterar sig i 

skärningspunkten mellan rivaliserande intressen för att finna sin roll. Det handlar då om att gå 

bortom gängse dikotomier som legalitet-legitimitet, administratör-pedagogisk ledare, serviceinriktat 

ledarskap-utmanande ledarskap etc. Jag betraktar således skolledning som en socialt konstruerad 

process, som inte bara konstrueras av politiker och administratörer utan även i hög grad av elever, 

lärare och skolledare (Svedberg, 2000, s. 197). 

Den pedagogiska ledaren och förväntningar från huvudman/kommun 

Skolverket (1998) konstaterar att förutsättningarna för rektor att lyckas med sitt uppdrag inte 

alltid är goda. Organisationen för mål- och resultatstyrningen uppvisar brister också på 

kommunnivå. Ansvarsvägarna är otydliga, resultatansvar och befogenheter som delegerats är 

otillräckliga och rektors handlingsutrymme för att lösa sin uppgift är starkt kringskuret, inte 

minst i ekonomiska frågor. Det stöd som styrelsen för utbildningen och förvaltningschefen 

ger rektorn upplevs av många rektorer som otillräckligt. På en del skolor har Skolinspektionen 

(2010) sett att det är huvudmannen som är drivande i det lokala utvecklingsarbetet och 

rektorns roll blir den förvaltande snarare än drivande av skolans utveckling. Rektorn blir då 

personalchef med resultatfokus, snarare än pedagogisk ledare. I en del skolor visar sig 

huvudmannastyrningen som ett otydligt ledarskap, där rektorer abdikerar från ledarrollen. 

”Att driva en pedagogisk utveckling i enlighet med målstyrningsdiskursens 
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föreställningsvärld, på de ekonomiska villkor som tillhandahålls av kommunen, och samtidigt 

vara ifrågasatt av ett målstyrningsskeptiskt lärarkollektiv blir en balansakt mellan inte så 

sällan antagonistiska intressen”, skriver Svedberg (2000). 

Genom de motsättningar och motsägelser som finns i konstruerandet av det pedagogiska ledarskapet 

kan följden bli en instrumentaliserad kompromiss där skolans aktörer deltar i målstyrningsritualer. 

Man gör sken av att kunna mäta det omätbara i målrationalitetens namn, medan man inofficiellt för 

att kunna hantera det vardagliga arbetet får förlita sig på egna subjektiva bedömningar och beprövad 

erfarenhet. Målstyrning blir således i denna domän mer en ”genial livslögn” där man spelar spelet 

och talar om förändring medan man parallellt gör jobbet, men utifrån en annan icke deklarerad 

uppsättning kriterier (s. 201). 

 

Att vara rektor innebär en rad roller och arbetsuppgifter (Arbetsmiljöverket, 2011). ”Rektor 

ska vara arbetsledare med ansvar för bland annat pedagogisk utveckling, personal, ekonomi, 

arbetsmiljö samt även i hög grad vara tillgänglig för elever, lärare och föräldrar. Statens mål 

ska följas liksom den egna kommunens beslut. Utöver lagar och riktlinjer måste rektorn också 

ha en uppfattning om hur hon eller han vill att deras skola ska utvecklas” (s. 3). Resultatet 

från Arbetsmiljöverkets tillsyn visar att arbetsgivarna inte i tillräcklig omfattning och 

tillräckligt systematiskt uppmärksammat signaler om hög arbetsbelastning, ohälsa och stress 

bland rektorer. Rektorerna upplever en generellt hög arbetsbelastning och många upplever att 

ekonomi och administration styr verksamheten – inte uppdraget i sig. Skolanmälningarna och 

svårare elevvårdsärenden har ökat, vilket innebär en ökad press. Rektorernas arbetsuppgifter 

och ansvarsområden är inte alltid tydliga. Otydlighet i sig kan vara en riskfaktor för ohälsa. 

Ansvarsutkrävande och granskning 

Med ökade krav på regelbundna, standardiserade tester förändras skolledarnas roll. Från att 

tidigare ha ansvar för utifrån kommande styrning får skolledaren ansvar för vad lärare och 

elever presterar. Med en ökad ansvarskyldighet följer högre krav på att skolledaren kan 

dokumentera skolans prestationer (Pont et al., 2009). Skolor utkrävs på ansvar från både stat 

och kommun. Ett problem med ansvarsutkrävande är att det ständigt kommer att finnas nya 

aspekter av utbildningen som behöver kontrolleras bättre Wahlström (2009). 

Ansvarsutkrävandets logik kommer sålunda att alltid generera nya behov. Den enskilda 

skolan har blivit alltmer resultatfokuserad och det är rektors uppgift att ansvara för att skolan 

ökar sin måluppfyllelse. Rektorerna måste kunna motivera graden av måluppfyllelse och 

kunna redogöra för eventuellt vidtagna åtgärder som har satts in för att förbättra resultaten. 

Men rektor är också själv ansvarsutkrävare. När lärare och arbetslag redovisar resultat för sina 

elever som inte anses tillfredsställande kräver rektor åtgärder.  
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Klyftan mellan de grupper som presterar de lägsta resultaten i skolan och de som presterar de 

högsta blir allt större (Harris, 2010). Fullan, Hill & Crévola (2006) skriver att vi omgående 

måste arbeta för att överbrygga denna klyfta mellan de fattigaste och de rikaste. Harris (2010) 

talar om ”the educational apartheid” (s. 3). I arbetet med att vända en lågpresterande skola till 

att bli framgångsrik är inflytandet av skolans ledare helt avgörande, menar Leithwood, Harris 

& Strauss (2010). Med stöd från forskning i USA, Canada och England vill de ge nya 

perspektiv på och konkreta, evidensbaserade riktlinjer för hur en skolledare i särskilt 

lågpresterande skolor ska agera för att vända en negativ utveckling. I boken “Leading School 

Turnaround. How Successful Leaders Transform Low-performing Schools” ger författarna 

(a.a.) en mängd illustrativa exempel, på ”the best practices and behaviours successful 

turnaround leaders exercise”. Man vill skilja mellan “turning schools around” och “school 

improvement”. I England delas skolor in i särskilda kategorier. De skolor som presterar lågt i 

förhållande till lokala eller nationella ”standards” kommer att placeras i särskilda kategorier, 

till exempel ”special measures” eller “serious weakness”. Utan externt stöd och hjälp är 

chanserna mycket små för dessa skolor att förbättras. I USA har ”No Child Left Behind Act” 

lett till att skolor som inte når de årliga målen stegvis kommer att mötas av en rad alltmer 

allvarliga sanktioner. Efter fem års konsekvent otillfredsställande måluppfyllelse, kommer till 

exempel sanktionerna att innebära att skolan omvandlas till en ”charter school”, vilket innebär 

ett slags tvångsförvaltning mellan stat och kommun, att de av skolans personal som anses 

ansvariga för resultaten tvingas byta till en annan arbetsplats eller att skolan måste hyra in en 

extern förvaltare av skolan. Medan ”school improvement” brukar ses som ett gradvis och 

kontinuerliga framsteg, vilket egentligen kan förväntas av alla skolor, syftar ”school 

turnaround” på de fåtal skolor som presterar allra sämst och som behöver en dramatisk 

transformativ förändring. Enligt Leithwood et al. (2010) finns det en ”gemensam kärna” i det 

ledarskap som utövas av framgångsrika ledare, vilket kan överföras till nästan alla kontexter. 

Detta ledarskap kännetecknas av att peka ut riktningen, utveckla människorna, omkonstruera 

skolan samt förvalta organisationens kärnverksamhet, det vill säga undervisningen.  

3.7 Sammanfattande resultat 

I de texter jag studerat syftar det pedagogiska ledarskapet i de allra flesta fall på ett ledarskap i 

olika verksamheter som har med utbildning att göra. Att vara pedagogisk ledare innebär 

antingen att vara ledare för en pedagogisk verksamhet och/eller att utöva ett ledarskap som är 

pedagogiskt. I skolan kan det pedagogiska ledarskapet utövas på olika nivåer, främst som 
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rektor eller lärare. I texterna som handlar om skolledning och pedagogiskt ledarskap kan vi se 

den paradoxa bilden av en rektor och pedagogisk ledare som förväntas vara framgångsrik – 

samtidigt som vi ser bilden av rektor som inte lever upp till förväntningarna om det 

pedagogiska ledarskapet. Det pedagogiska ledarskapet är komplext, svårdefinierat och lämnar 

ett stort utrymme för tolkning. Orsakerna är många till varför det pedagogiska ledarskapet är 

svårt att leva upp till och det är utifrån dessa orsaker som jag försökt förstå innebörden i 

begreppen ”pedagogiskt ledarskap” och ”pedagogisk ledning”. De delas in i fyra kategorier; 

”rektor har inte kunskaper och kompetens”, ”rektor får tolka själv”, ”rektor har inte 

kontroll/följer inte upp och utvärderar” samt ”rektor befinner sig i korstryck”. Inom området 

”rektor får tolka själv” finner vi det pedagogiska ledarskapets dimensioner, som utgörs av alla 

de olika typer av ledarskap som ligger nära det pedagogiska ledarskapet. 
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4 Diskussion 

Det är inte bara svenska rektorer som har ett brett uppdrag och leder en mångfasetterad 

verksamhet (Törnsén, 2011). Både nationell och internationell forskning visar på 

komplexiteten i rektors ledarskap och att skolledare får ta på sig allt fler roller (Mulford, 

2005). Leithwood & Hallinger (2002) identifierar exempelvis 121 sätt på vilket skolledning 

kan utövas. Listan över de kompetenser som skulle krävas i professionsutbildningar för 

rektorer eller i ”standards” för skolledare skulle kunna göras lika lång. Mulford (2011) menar 

att dessa ändlösa listor på praxis, kompetenser och standards skapar en oro att skolledare inte 

bara dras åt en mängd olika håll samtidigt – det krävs också allt för mycket av dem. I de 

konturer av det pedagogiska ledarskapet som litteraturen under de senaste 20 åren tecknar, 

framträder bilden av en eftersträvansvärd framgångsrik skolledare som pedagogisk ledare för 

en effektiv och framgångsrik skola. Samtidigt utmålas en mörkare bild av skolledaren som 

inte lever upp till förväntningarna på det pedagogiska ledarskapet.  

 

Just begreppet pedagogiskt ledarskap har jag erfarit varit svårt att översätta till den 

anglosaxiska litteraturen. Om vi utgår från att pedagogiskt ledarskap innebär att leda och 

utveckla verksamheten mot målen är det framför allt ”instructional - ” och ”transformational 

leadership” som ligger nära till hands. Det transformativa ledarskapet innebär ett 

utvecklingsinriktat ledarskap medan ”instructional leadership” handlar om att utveckla 

undervisningens kvalitet och metoder. Hattie (2010) beskriver ”instructional” och 

”transformational leadership” som de två huvudsakliga typerna av ledarskap i skolan. Hattie 

skriver att de skolledare som fokuserar på elevernas lärande och ”instructional strategies” 

kommer att bli de mest effektiva. Dessa riktar sin uppmärksamhet mot undervisningen och 

elevernas lärande och kommer således att få högre effekt av sitt ledarskap. Hattie definierar 

”tranformational leadership” som ledare som sätter upp mål och förbättrar dessa samt 

möjliggör utveckling och förbättring. Lärarna själva föredrar ett ”transformational leadership” 

framför ett ”instruction”, menar Hattie, eftersom det har till syfte att uppmuntra lärarnas 

växande och deltagande genom gemensamma intressen och gemensamma handlingar. 

Samtidigt som ett ”transformational leadership” kommer att få störst positiva effekter på 

lärarnas tillfredsställelse och växande som individer är det ett ”instructional leadership” som 

kommer att få den största effekten på elevernas resultat, enligt Hattie. Att staten visar på allt 

tydligare förväntningar på att rektorer ska leda ända in i klassrummen är tydligt (Leo, 2010). 

Samtidigt som vi i svensk litteratur om det pedagogiska ledarskapet ser att Bergs (1994) 
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”osynliga kontrakt” lever kvar, kan vi märka förändringar i lärarnas förväntningar på rektorer, 

så att rektorer i allt högre utsträckning är välkomna in i klassrummen. Detta ger indikationer 

på ökade möjligheter för det pedagogiska ledarskapet i meningen didaktiskt 

ledarskap/instructional leadership. I de anglosaxiska länderna är lärare mer vana vid att deras 

rektorer ofta besöker undervisningen, följer upp och utvärderar den. Vi ser också att det i den 

anglosaxiska litteraturen är betydligt vanligare med detaljerade handledningar och anvisningar 

om hur skolledning ska och bör utföras. Dessa handledningar lutar sig ofta mot de ”standards” 

som statliga och federala myndigheter tagit fram och som används vid de statliga 

inspektionerna (Council of Chief States Schools Officers, 1996; Department for Education 

and Skills, 2004). Ett sätt att bedöma i vilken utsträckning en skolledare utövar ett effektivt 

ledarskap är att studera de olika ledarskapskompetenser som tagits fram av de många 

”assessment centers” (Hattie, 2010). I USA har sådana här ”assessment centers” haft en viktig 

roll då de bedömt tusentals skolors personal för att välja ut lämpliga framtida ledaraspiranter.  

Som illustration på alla de roller som förväntas av svenska skolledare kan vi använda 

Skolinspektionens (2010) definition av pedagogiskt ledarskap: 

Begreppet är tvetydigt och det finns ingen enkel definition. Dels kan sägas att pedagogiskt ledarskap 

är en beteckning på ledning av skolutvecklingsprocessen, det vill säga allt i rektorsrollen som handlar 

om att nå de nationella målen i skolan och förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som 

möjligt i sitt lärande och sin utveckling. För att vara en pedagogisk ledare och utöva ett pedagogiskt 

ledarskap måste således rektor ha kunskap och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i 

undervisning och leda lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna för samband mellan 

insats och resultat. Rektorsrollen omfattar också ansvar för undervisningskvaliteten, genom en 

levande diskussion med lärarna kring undervisningen och elevernas resultat. Nestor har analyserat 

statens uppdrag och kommit fram till följande definition: ”det inflytande en skolledare utövar i 

förhållande till lärarna genom olika handlingar, som syftar till att påverka dem att utveckla 

undervisningen i enlighet med de mål och riktlinjer som anges i läroplan och skollag”. Det 

pedagogiska ledarskapet kan också beskrivas utifrån indirekt och direkt ledarskap, samt långsiktigt 

ledarskap. 

 

I definitionen finns en passus om den kunskap och kompetens som krävs för det pedagogiska 

ledarskapet. Rektor måste kunna tolka uppdraget, omsätta det i undervisning, kunna leda 

lärprocesser och skapa förståelse hos personalen om sambandet mellan insats och resultat. Det 

är inte bara själva beskrivningen av det pedagogiska ledarskapet som är otydlig och komplex. 

Beskrivningen innehåller i sig också ett antal begrepp som i sig lämnar ett stort utrymme för 

skolans aktörer att själva tolka dess innebörd. Skolans aktörer tar också många gånger 

begrepp och uttryck förgivna, även om en närmare granskning visar att det finns flera olika 

tolkningar av vad begreppet betyder. Pedagogiskt ledarskap och framgångsrika skolor är 

exempel på sådana uttryck. Vad som menas med en framgångsrik skola varierar i dagens 

debatt och forskning (Ärlestig, 2008). 
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En roll kan definieras som att se den som de förväntningar, formella och informella, som 

riktas mot en människa i ett visst sammanhang (Sandahl et al., 2011). Man kan se roller som 

något man tilldelas - av andra eller i samspel med andra. Roller kan också ses som en 

reglerande princip inom en själv, vilket gör rollbegreppet tätt förknippat med ansvarstagande 

(a.a.). Hur en person tar sin roll i olika situationer bygger på reflekterade erfarenheter – både 

känslor och förnuft. Att ta en roll innebär att i varje situation aktivt styra sig själv och sitt 

beteende i relation till det övergripande syftet. Författarna skriver vidare att ”kärnan i att vara 

professionell som chef” (s. 152) handlar om att ta sin roll. Rolltagandet kan då ses som en 

aktiv förflyttning till ett professionellt jag, sin yrkesroll. Att spela en roll är långt ifrån 

detsamma som att ”vara i roll” (Goens, 2005). Att ”vara i roll” handlar om autencitet och att 

utgå från sin egen reflekterade erfarenhet, samtidigt som man professionaliserar sitt beteende i 

riktning mot organisationens syfte. Att vara i roll innebär också att agera på bästa sätt utifrån 

de resurser man har. I detta sammanhang kan vi fundera vidare över rollen ”pedagogisk 

ledare” och ”pedagogiskt ledarskap” och jämföra med andra yrkesgrupper och verksamheter. 

Vi talar idag till exempel om ”medicinsk ledare” och ”medicinskt ledarskap”, ”kyrklig/andlig 

ledare” och ”kyrkligt/andligt ledarskap” samt ”politisk ledare” och ”politiskt ledarskap”. 

Innebär dessa roller och begrepp samma komplexitet och stora tolkningsutrymme? Det är inte 

lätt för rektorer att leva upp till alla förväntningar. Det finns risker med att rektors 

pedagogiska ledarskap betonas så starkt, samtidigt som det backas upp av resurser och 

symbolik, att skolans andra aktörer undermineras (Skolinspektionen, 2010). När en så stark 

tilltro till rektor skapas blir risken stor att det förväntas att allt hänger på rektor själv. En så 

hög förväntansnivå på rektor kan lätt leda till besvikelser och passivitet samt en känsla av 

misslyckande. Inspektionen skriver vidare att betoningen på rektor som pedagogisk ledare 

kanske är så stark att rektorerna blir osäkra på vad det faktiskt innebär i den praktiska 

vardagen. Att lärarna dessutom vill ha rektor på plats hela tiden kan ses utifrån en 

trygghetssymbolik, att man i organisationen tillskriver rektor en mängd funktioner, vilket 

skapar oro om rektor är någon annanstans. 

 

Redan för nästan 20 år sedan pekade Nestor (1993) på den otydlighet som finns i begreppen 

pedagogisk ledare och pedagogiskt ledarskap. Denna otydlighet består och har snarare blivit 

allt mer förvirrande. Hur det pedagogiska ledarskapet kommer att utövas, beror på 

personligheten (Axiö & Palmquist, 1995) och beroende på hur det pedagogiska ledarskapet 

definieras kommer det i allra högsta grad att få praktiska konsekvenser och frustrerade 

rektorer (Wahlström & Wahlström, 2000). Svedberg (2000) skriver att ”talandet om ett 
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pedagogiskt ledarskap riskerar emellertid att bli en källa till dåligt samvete, snarare än en 

inspirerande insikt. Därmed inte sagt att det är omöjligt” (s. 202). Rektorer kan nog lätt känna 

igen sig i den form av offentlig myndighetsutövning som brukar kallas ”street-level-

bureaucracy”. Begreppet introducerades av Lipsky (1980), som ville fånga egenarten och 

mångfalden i den myndighetsutövning som de tjänstemän som dagligen möter sina klienter 

ägnar sig åt. Typiska exempel på sådana yrkeskategorier finns framför allt inom sjukvården, 

socialvården, barnomsorgen och skolan. Enligt Lipsky kommer myndighetsutövningen i dessa 

fall att formas av den operativa fältpersonalen eftersom varje mänskligt möte kräver särskilda 

hänsyn. Centrala politiska instanser kan helt enkelt inte klara av att utforma detaljerade 

anvisningar för vad som bör beaktas i varje enskilt fall och följaktligen ges fältpersonalen ett 

förhållandevis stort handlingsutrymme (Romhed, 1999). Lipsky talar om paradoxen att det å 

ena sidan finns arbetsuppgifter som nedtecknats i syfte att nå uppställda mål, vilka 

härstammar från den politiska processen, men att arbetet å andra sidan kräver improvisation 

och lyhördhet för det enskilda fallet. Grundläggande för alla reformer under de senaste 

årtiondena för att förbättra och förstärka ansvarsutkrävande i ”street-level public services” kan 

förstås som försök att bringa reda i denna paradox – hur man ska behandla alla medborgare 

lika i myndighetsutövandet och hur man på samma gång ska kunna vara lyhörd för det 

individuella ärendet när så kräver. Street-level-bureaucrats tror sig göra det bästa de kan under 

rådande omständigheter och de utvecklar egna tekniker inom ramen för de begränsningar som 

åläggs dem genom arbetets strukturer. Lipsky menar att de bästa arbetarna är de som 

överbrygger gapet mellan skriftliga policys och praktiken. Lipskys teorier avser främst 

verksamheter inom ”human service”. I dessa organisationer beskrivs ofta målen som vaga och 

komplexa. Det blir svårt för dem som arbetar att förhålla sig till målen och veta när målen 

uppnås, men också svårt att utvärdera de kvalitativa delarna av arbetet eftersom fokus läggs 

på det mätbara. Lipsky menar att det i detta sammanhang blir intressant att studera hur de 

personer som arbetar inom ”human service” konstruerar framgång och misslyckande i arbetet. 

Skolledare uttrycker ofta att de har svårt att prioritera interaktion med personal och elever då 

de administrativa uppgifterna upptar en alltför stor del av arbetstiden. Begränsade resurser är 

ett karaktärsdrag som enligt Lipsky utmärker verksamheter inom ”human service”. 

Personalen upplever att de har för lite tid till sitt förfogande och att man vill spendera mer tid 

med klienterna.  

 

Skolledare uttrycker en tydlig dualism avseende de administrativa uppgifterna, som de anser 

upptar en alltför stor del av deras tid, på bekostnad av det pedagogiska ledarskapet. Min 
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tolkning är att det pedagogiska ledarskapet för rektorer står för interaktionen med personal 

och elever. Skolledarna vill ha mer tid för att närvara i verksamheten och samtala med sin 

personal och sina elever (Lipsky, 1980). I denna dualism kan också paralleller dras till 

Habermas och kritisk teori (Wallén, 1998). Habermas skiljer mellan två världar – livsvärlden 

och systemvärlden. Livsvärlden är världen sedd ur ett deltagarperspektiv, medan 

systemvärlden är samhällets ekonomiska och politiska maktsystem (Imsen, 2000). 

Livsvärlden har sin utgångspunkt i mellanmänsklig förståelse och enighet mellan deltagarna. I 

livsvärlden skapas mening, solidaritet och identitet genom kommunikationen mellan 

samhällsmedborgarna. Habermas talar om en kolonisering av livsvärlden, med vilket menas 

att systemvärlden alltmer griper in i livsvärlden. Ett exempel på detta kan vara att staten vill 

styra allt mer av det som sker i skolan. Även om Habermas teori inte kan ses som allmängiltig 

– samhället är alltför komplext för det – kan den ge inspiration till en förståelse för att ett 

pedagogiskt ledarskap i praktiken vilar på olika rationaliteter som i vissa fall också är 

motstridiga. Samtidigt som skolledare upplever denna dualism förväntas de som 

framgångsrika skolledare se de båda konkurrerande delarna som en helhet. Deal & Peterson 

(2000) beskriver hur det bästa skolledarskapet utövas av rektorer som är ”bifocal”. Med detta 

menas att rektorerna kan kombinera ”management” med ”ledarskap”.  Deal & Peterson vill 

alltså se de båda delarna som komplementära, vilket leder till en paradox. Väl fungerande 

organisationer har både ordning och mening, strukturer och värden, skriver de. 

 

Det stora tolkningsutrymmet för pedagogiskt ledarskap kan ses utifrån postmodernismens 

kännetecken. Det var Lyotard som i slutet av 1900-talet på allvar satte ”det postmoderna” på 

den intellektuella dagordningen i Europa. En grunduppfattning inom postmodernismen är att 

det inte finns någon slutgiltig sanning och man vänder sig mot det idéarv som präglat den 

västerländska traditionen att det finns något slags rationella helhetslösningar och förklaringar 

(Alvesson & Sköldberg, 1994). Dessa är enligt postmodernisterna endast ett slags myter eller 

”stora berättelser”. Postmodernisterna avvisar dessa myter och berättelser på grund av att 

världen hela tiden förändras, vilket innebär att vi istället måste förstå allt lokalt och aktuellt 

(Illeris, 2007). De ”stora berättelserna” bör bytas ut mot ”mikrohistorier”, som är lokala, 

provisoriska och begränsade (Alvesson & Sköldberg, 1994). Enligt Pedersen (1999) 

presenterade Lyotard ”de stora berättelsernas upplösning”, vilket innebär ett nytt sätt att förstå 

samhällsutvecklingen i ett modernt samhälle. Det nya och postmoderna innebär att vi 

erkänner att det inte går att undvika kaos, godtycklighet och tvetydighet (Pedersen, 1999). 

Postmodernismen har övergett den stora sanningsambitionen och verkligheten ses som en 
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självskapande process. Inom postmodernismen talas också om ”subjektets död” (a.a.). 

Postmoderna människor vill hålla alla möjligheter öppna och identitetsbildningen handlar om 

en ständigt pågående självkonstruktion. Begreppet konstruktion handlar om att bygga upp 

strukturer av redan existerande delar (Ernest, 1998). Delarna är produkterna av tidigare 

konstruktionsakter. Centralt för konstruktivismen är att alla människor gör sina erfarenheter 

begripliga genom meningsskapande och tolkning.  

 

Idag finns det ett ökat intresse kring hur den lokala skolan presterar och bidrar till elevernas 

lärande och resultat. Vissa skolor bedöms som mer framgångsrika än andra. Forskning visar 

att den enskilda skolan liksom den individuella läraren och rektorn bidrar till vilka resultat 

eleverna har möjlighet att uppnå (se t.ex. Day et al., 2007; Grosin, 2003; Ärlestig, 2008). 

Lipsky (1980) beskriver hur fokus läggs på det mätbara och den osäkerhet som skapas när det 

blir svårt att förhålla sig till målen och veta när målen uppnås. Resultatstyrning (Lindgren, 

2009) finns i hela den svenska offentliga sektorn och praktiseras på både nationell och 

kommunal nivå. I samband med övergången till resultatstyrning har metoder och modeller 

med ursprung i den privata affärsvärlden kommit att bli mönsterbildande i offentlig 

verksamhet med konkurrensutsättning, produktivitet, effektivitet, kundorientering och kvalitet 

som nyckelord. New Public Mangement (NPM) har blivit en global reformrörelse, som 

förutom i Sverige tillämpas i olika grad och på olika sätt i olika länder. Med NPM och 

resultatstyrningen har en förskjutning i synen på ansvar och ansvarsutkrävande skett. Den 

som fått ett formellt ansvar förväntas att redogöra och rapportera på ett systematiskt sätt hur 

detta ansvar förvaltas. Inbyggt i resultatstyrningen ligger också en form av misstro mellan 

över- och underordnade. Det riktas ett misstroende mot den professionella kompetens som 

rektorer och lärare har. ”Man litar helt enkelt inte på deras kompetens eller ens på att de gör 

sitt bästa, och därför är utvärdering av olika slag nödvändig” (a.a., s. 18). Lindberg menar att 

det i resultatstyrningen ligger en risk för så kallad ”kreativ bokföring”. Om personalen vet 

eller tror att ett bra resultat belönas eller kanske till och med att hela verksamhetens framtid är 

beroende av goda resultat kan en kreativ bokföring löna sig. En strategi kan vara det som 

kallas ”creaming”, att ”skumma grädde”, vilket innebär att man medvetet bara väljer ut 

sådana elever som man vet kommer att prestera bra. I länder där marknadsorienteringen inom 

offentlig sektor drivits längre än i Sverige, till exempel England, är ”creaming” ett problem 

(a.a.). De som argumenterar för resultatstyrning och NPM menar att det leder till bättre 

dokumentation, insyn och jämförelser, kontroll och ansvarsutkrävande, men också till 

verksamhetsutveckling. Samtidigt varnar andra för att en resultatstyrning i alltför stor 
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omfattning kan leda till en så kallad ”resultatparadox”. De bieffekter som då uppstår är till 

exempel att bara det mätbara mäts (”teaching to the test”), att måtten försvagas och förlorar 

sin mening, att innovation motverkas, en avprofessionalisering samt det som kallas 

”panopticon”. Panopticon, som syftar på det idealiska fängelset, används som en metafor för 

att beskriva den osäkerhet, rädsla och brist på förtroende mellan människor som NPM skapar. 

”I en organisation som utsätts för ständig kontroll och granskning är det inte konstigt att de 

människor som arbetar där till sist kommer att övervaka sig själva och varandra, oavsett om 

det panoptiska vakttornet är bemannat eller ej” (a.a., s. 112).  

 

Persson (2008) beskriver hur skolans styrning idag verkar handla om att rationellt hantera 

knappa resurser för att öka skolans legitimitet än om individens lust, fantasi och kreativitet. 

Konsekvenserna av mål- och resultatstyrningen blir att ”lärande och utbildning ”avförtrollas”, 

vilket innebär att formella och målstyrda utbildningsinstitutioner successivt töms på 

entusiasm och passion inför lärandet” (a.a., s. 56). Persson skriver vidare om den 

yrkesautonomi som tidigare kännetecknat läraryrket, vilken byggde på ett oskrivet 

professionellt kontrakt där ”staten garanterade lärarens makt i klassrummet” (a.a.). Läraren i 

sin tur utförde ett samhällsuppdrag. Detta kontrakt utmanas av målstyrningen och av stat och 

kommun då de försöker öka lärarnas styrbarhet. Genom praxisnära utbildningsvetenskaplig 

forskning finns det hopp om att rekonstruera lärares handlingsutrymme genom en 

återprofessionalisering. Men det finns en risk, menar Persson, att målstyrningen drivs mot en 

detaljstyrning ”och i dess förlängning ligger snarare en pedagogisk robot än en professionell 

yrkesutövare” (a.a.).  

 

De fyra kategorier som speglar orsakerna till varför det pedagogiska ledarskapet är så svårt att 

uppnå kan ställas i relation till de diskurser som Sundberg (2008) presenterar och som skolans 

aktörer har att förhålla sig till.  

Den administrativa-

rationalistiska 

Lokalt 

självstyrande 

Stategisk-

management 

Den moraliskt-

politiska 

Rektor har inte 

kontroll/följer inte 

upp och utvärderar 

Rektor har inte 

kunskaper och 

kompetens 

 

Rektor får tolka själv 

 

Rektor befinner sig i 

korstryck 
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Vi kan då se att det i den administrativa och rationalistiska diskursen finns förväntningar på 

rektor som pedagogisk ledare att kontrollera, följa upp och utvärdera. Samtidigt finns 

beskrivningar av olika typer av ledarskap som kan härledas till samma diskurs. Det är det 

didaktiska ledarskapet/instructional leadership, utvecklingsinriktade/transformativa 

ledarskapet, målstyrt ledarskap samt resultatinriktat ledarskap. Kännetecknande för den 

administrativa/rationalistiska diskursen är effektiv måluppfyllelse, dokumentation, 

redovisningsskyldighet och kvalitetssäkringsinstrument. Min tolkning är att det för ”den 

lokalt självstyrande diskursen” saknas ledarskapsbeskrivningar och det konstateras endast i 

litteraturen att man har att förhålla sig till densamma. Däremot återfinns framför allt i den 

anglosaxiska litteraturen många exempel på ledarskap i den ”moraliskt-politiska diskursen”. 

Men då gäller det framför allt det etiska ledarskapet.  

Den administrativa-

rationalistiska 

Lokalt 

självstyrande 

Stategisk-

management 

Den moraliskt-

politiska 

Didaktiskt ledarskap/ 

Instructional leadership 

  Etiskt ledarskap 

Målstyrt ledarskap   Hållbart ledarskap 

 

Resultatinriktat ledarskap   Mångkulturellt/ 

interkulturellt 

Utvecklande/transformativt 

ledarskap 

   

 

I Sverige genomför allt för få rektorer strukturerade och väl genomtänkta klassrumsbesök 

med pedagogisk uppföljning (Skolinspektionen, 2010). Att rektorernas kontroll av lärarnas 

undervisning är liten beror på flera faktorer. Det kan bero på att rektorer inte vill synliggöra 

sin legala makt, att de är medvetna om sina bristande kunskaper i undervisningsämnen och 

undervisningsformer och att det finns starka normer mot att rektor lägger sig i lärarnas arbete 

(Viggósson, 1998). Viggósson sammanfattar de faktorer som hindrar rektorers kontroll av 

lärarnas arbete; lärarnas autonomi och/eller individualism, yttre formella betingelser, rektors 

personliga egenskaper samt professionell osäkerhet. Trots att vi har bra information om vad 

som händer i klassrummet, finns det stora brister avseende grundläggande kunskap om 

undervisning och inlärning (a.a.). Samtidigt är de professionella måtten på god och dålig 

undervisning olika. Det finns inga grundläggande objektiva karakteristika på vad som är en 

god undervisning. Skolledare har därför alltså inte några bra verktyg för att utvärdera 

undervisningen och dess genomförande.  Centraliseringen, som pågått sedan början av 1990-

talet, har drivit på en delegering av olika funktioner som har med undervisningen att göra, 

vilket ytterligare har ökat lärarnas friutrymme. Lärarnas frihet avseende 
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undervisningsmetoder har inte ifrågasatts. Kåräng (2000) talar om ett ”aktivt pedagogiskt 

ledarskap”, där skolledaren tar en direkt, styrande roll i själva undervisningen, är sakinriktad, 

ingriper vid problem och är relationsriktad. Kåräng menar att skolans elevrekrytering kommer 

att påverka det pedagogiska ledarskapet. I en skola med många svagmotiverade elever 

kommer det till exempel att krävas ett mer socialt profilerat ledarskap. Hallinger & Murphy 

(1986) har studerat skillnader i pedagogiskt ledarskap mellan skolor med hög respektive låg 

andel elever från hem med studietraditioner. Hallinger, Bickman & Davis (1996) har studerat 

elevers läskunnighet och sett en tydlig skillnad avseende det pedagogiska ledarskapet i skolor 

med hög respektive låg andel elever från välutbildade hem. I skolor med en hög andel elever 

från välutbildade hem kunde de se ett aktivt pedagogiskt ledarskap. Leitner (1994) skriver att 

i skolor med en hög andel elever från lågutbildade hem har rektor inte tid att ägna sig åt själva 

undervisningen. Utredningen om skolans ledningsstruktur (SOU 2004:116) visar tydligt att 

ledarskapet i olika skolor har olika förutsättningar att ta hänsyn till beroende på 

lokalsamhället, skolans omgivning, dess traditioner och dess dominerande kultur. Det finns 

inte ett speciellt sätt att utöva ledarskap som garanterat fungerar för alla rektorer i alla 

situationer. Ledarskapet måste alltid ta hänsyn till den kontext man har att verka inom, men 

bör innehålla de ovan angivna faktorerna för att ha goda förutsättningar för att bli 

framgångsrikt. Ericson (2010) beskriver i sin bok ”Den nya överklassen. En bok om Sveriges 

ekonomiska elit” hur den optimala utbildningsbanan ser ut för dessa elever. Den kännetecknas 

av två skilda tänkesätt. Antingen en normal, kommunal skolgång, för att lära känna så kallade 

vanliga barn eller en internatskola. På en internatskola får barnen lära sig veta hut, de får med 

sig de koder som gäller inom den egna kretsen och möjlighet att etablera nätverk av 

likasinnade jämnåriga som de kan ha nytta av under resten av sina liv. Ericson beskriver 

också den mellanväg som består av ett växande antal friskolor, som försöker profilera sig på 

olika sätt. I målgruppen för dessa finns bland annat föräldrar i välbärgade karriärfamiljer som 

hyser stora planer för sina barn. Föräldrarna kallar det gärna att barnen ska få utveckla sin 

fulla potential och ett pålitligt lockbete är att erbjuda dessa föräldrar utbildningar för barn med 

speciella anlag – eller åtminstone intressen. Att föräldrar förhör sig om vilken social bakgrund 

eleverna på skolan har, är inte ovanligt. Ericson menar också att det inte är ovanligt med så 

kallade ”frivilliga penninggåvor” till skolorna från föräldrarna. Mot slutet av 1900-talet 

började man på allvar använda begreppet ”socialt arv”, för att beteckna att individers sociala 

bakgrund statistiskt sett är den faktor som har störst genomslagskraft och betydelse för 

människors placering i samhällshierarkin (Illeris, 2008). En engelsk språksociolog, Bernstein 

(2000), har haft stort inflytande när det gäller forskning om förhållandet mellan språk och 
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samhälle.  I samband med både nationell och internationell forskning om det sociala arvet 

följde en rad politiska initiativ, för att ”komma åt den sociala skevheten och reducera den så 

kallade ”restgruppen” av ungdomar som inte fullföljde någon utbildning utöver grundskolan” 

(Illeris, 2008, s. 229). Det här är en skevhet som man fortfarande försöker räta ut. Tyvärr har 

denna strävan mer eller misslyckats, då skevheten fortfarande finns kvar och dessutom har 

blivit allt större.  

 

Pedagogiken har under senare delen av 1990-talet i Sverige utvecklats mot kvalitativa studier, 

praktisk tillämpbarhet och djupare reflektion. Det kan jag också se när jag studerar 

skolledarlitteratur. Särskilt tydlig är också den övergång som sker från 1990 till 2010, från 

praktiska handböcker om hur skolledning ska utövas till skolledarlitteratur som nästan helt 

saknar sådana praktiska handlingsanvisningar. Målstyrningsdiskursen och 

decentraliseringstanken avspeglar sig således också i skolledarlitteraturen. Framför allt den 

svenska litteraturen ger översiktliga anvisningar om vad den pedagogiska ledningen ska 

innehålla, men lämnar till skolledaren att själv tolka och bestämma hur uppdraget ska 

genomföras.  Vi kan ställa oss frågan vilken skolledarforskning som behövs. Skolans 

styrdokument ger utrymme för en ”tolkism” avseende det pedagogiska ledarskapet. Rektorer 

uppmuntras på samma sätt som lärare att förbättra sin egen praktik genom aktionsforskning 

(Fichtman Dana, 2009). Med aktionsforskningen som verktyg kan skolledare stärka sin 

professionella utveckling och sin roll i skolans förbättringsarbete. I skollagen (SFS 2010:800) 

kan vi läsa att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (1 kap. 

5§). Lärare och skolledare kommer således att genomföra kvalitativa studier i den egna 

praktiken, men vilka kommer att få problem med sin generaliserbarhet och evidens. 

Aktionsforskande skolledare kommer att utgå från ett litet urval, vilket ger utrymme för 

tolkningar och en djupare förståelse av den egna praktiken vilket är utmärkt för att kunna 

tillämpa i den egna praktiken. Däremot är sådan forskning inte särskilt tillämpar för politiker 

och administratörer som ska fatta politiska beslut eller planera framtida skolreformer. Det 

finns en risk att aktionsforskning och praxisnära forskning blir alltför kortsiktig för att lösa 

dagliga praktiska problem. Den riskerar också att bli en beskrivande metodforskning. Det 

finns olika ”common sense” – uppfattningar bland skolans aktörer och inte minst i media om 

vad det pedagogiska ledarskapet är och hur det ska utövas. Det som verkar fungera på en 

skola, i en kommun och i ett land antar man sedan kommer att fungera också i andar tider och 

i andra kontexter. Åtskilliga är de checklistor och framgångsrecept som presenteras för att bli 

en framgångsrik skolledare (Day & Leithwood, 2007; Fullan, Hill & Crévola, 2006; Gordon, 
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2008). Dessa är nästan uteslutande generella och tar liten eller inte någon hänsyn alls till att 

olika skolor har olika förutsättningar. De tydliga kompetenskrav för skolledare som vi finner i 

England och USA har vi inte i Sverige, även om det statliga rektorsprogrammet ger oss en 

viss vägledning. Ekholm (2000) beskriver hur en stor del av forskning om ledarens betydelse 

för skolans framgång grundar sig på helt andra kulturella grunder än de svenska. Frågan om 

pedagogiskt ledarskap behöver ses i relation till den enskilda skolans inre villkor (Svedberg, 

2000). Socioekonomiska förutsättningar påverkar elevernas studieresultat, men skolan 

oberoende av detta har möjlighet att positivt påverka elevernas resultat. Rektors ledarskap är 

särskilt viktigt i skolor belägna i utsatta områden (Törnsén, 2011). Ett sådant exempel är 

Monroe (1997), en karismatisk skolledare för en av de fattigaste skolorna i Harlem, USA, 

som med sin ”Monroedoktrin” vänder skolans utveckling till att bli en av de mest 

framgångsrika i området. Genom att på olika sätt påverka förhållandena i skolans inre arbete 

kan rektor påverka elevernas studieresultat (Törnsén, 2011). Det finns tydliga kopplingar 

mellan det pedagogiska ledarskapet och andra faktorer i skolans inre arbete, till exempel 

inflytandefrågor, träning av samarbetsförmåga och utvecklandet av självständighet.  

 

Då de flesta skolledare har en egen bakgrund som lärare kommer vars och ens egna 

erfarenheter lätt att göras till allmängiltiga teorier. Sellbjer (2002) beskriver de intuitiva 

”folkteorier” som uppstår i en viss kultur under en viss tid. Folkteorier, som till skillnad från 

den vetenskapligt reflekterade kunskapen, kommer att utgöra ett slags intuitivt ”raster” för hur 

skolledare utövar sitt pedagogiska ledarskap.  Folkteorierna kommer att definieras utifrån 

”vardagsspråket” och blir allmänt accepterade. I detta sammanhang är det på sin plats att tala 

om professionalism. Begreppet professionalism kommer från latinets ”professio” som betyder 

erkännande (Sandahl et al., 2011). En profession kan därför ses som ett erkänt yrke och att 

vara professionell kan översättas med att vara ”yrkesmässig”. Gustavsson (2009) talar om 

kunskapsbegreppet i förhållande till yrkeskunskap. Att ”veta att” och att ”veta hur” hänger 

samman och att vara en reflekterande praktiker handlar om att både tänka och göra samtidigt. 

”Att vara försedd med en rik uppsättning metoder för hur man ska gå till väga i sitt yrke 

berikar själva förutsättningarna för att göra ett bra arbete. Att vara försedd med en rik 

uppsättning pedagogiska perspektiv berikar möjligheten att handla på ett fruktbart sätt i det 

yrke eller i de situationer man har att arbeta” (a.a., s. 81). Aristoteles talade om praktisk 

visdom, fronesis (Gustavsson, 2009; Sandahl, et al., 2011) Fronesis är knutet till människans 

sociala, etiska, eller politiska handlande, men även hennes handlande i olika yrken 

(Gustavsson, 2009). Denna sorts klokhet, eller praktiska omdöme, utvecklas inte i första hand 
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genom teoretiska studier utan som ett resultat av reflektion över sina erfarenheter. Gustavsson 

menar att den praktiska klokheten förhåller sig kritisk till att formulera abstrakta mål som är 

svåra att relatera till i en verklighet som är komplicerad och komplex. Ordet reflektion 

kommer från latinets ”reflectere”, vilket betyder att vända tankarna tillbaka, att begrunda och 

överväga (Sandahl, Falkenström & von Knorring, 2011). Utan att reflektera över sina 

handlingar och erfarenheter kommer det att bli svårt att se var möjligheter till utveckling och 

förnyelse finns. Att reflektera själv eller tillsammans med andra ger en feedback som det ofta 

ligger mycket sanning i. Författarna hänvisar till Kolb (1984), som i sin lärcirkel har beskrivit 

hur man i en organisation behöver reflektera över sina handlingar, sätta ord på sina 

upplevelser, känslor och tankar samt öva för att göra det möjligt att lära av erfarenheten. Kolb 

menar att reflektionen har en organisatorisk betydelse för lärande och utveckling. Genom 

begreppsbildning och reflektion kommer kunskap att medvetandegöras och ge perspektiv på 

handlandet. I dialog med andra kan man få perspektiv på sig själv och sina 

handlingsalternativ. Ryberg & Bro (2011) skriver om kollegial reflektion, vilket innebär att i 

ett professionellt sammanhang och där deltagarna förutsätts ha en symmetrisk relation, hämta 

näring. Man reflekterar över sin egen praktik, men betingelserna för reflektionen skapas sedan 

i gemenskapen med de andra. Att sätta ord på sina handlingar blir ett sätt att skapa system och 

överblick, men också en möjlighet att låta sig konfronteras med andras iakttagelser. Kollegial 

reflektion skapar utrymme för nya iakttagelser i praktiken, den öppnar för nya sätt att se på 

uppgifter och utvecklar förmågor att handskas med de dilemman som möter i vardagen. En 

förutsättning är att den pedagogiska ledaren ingår i en lärmiljö som möjliggör utveckling i den 

egna praktiken. Samtal och reflektion kan leda till en ökad kunskap och förståelse, vilket i sin 

tur kan leda till mer konkreta handlingsanvisningar för hur rektorer bör göra när de utövar 

pedagogisk ledning (Leo, 2010). Utifrån dessa handlingsanvisningar kan sedan rektorer 

samtala om och reflektera över det de redan gör. En ny rektorsutbildning kommer 

förhoppningsvis att leda till mer kompetenta och professionella skolledare och pedagogiska 

ledare. I skollagen (SFS 2010:8002 kap 11 §) kan vi också läsa att behörighetskraven för 

rektorer och förskolechefer skärpts. ”Som rektor eller förskolechef får bara den anställas som 

genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt”. 

 

I svensk skola kan vi se en kraftig recentralisering. Myndigheten för har avskaffats samtidigt 

som Skolinspektion inrättades med tydligt uttalat tillsynsansvar från staten. Vi kan också se 

en förvaltningspolitik med tydlig politisk styrning. Resultatstyrning införs inom fler och fler 

områden, vilket också avspeglar sig i skolledarlitteraturen. Ansvarsutkrävande når också 
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Sverige. I konkurrensen mellan kommunala och fristående skolor blir kunskapen allt mer en 

”vara”. Det finns risker med ett ökat fokus på resultat och en ökad resultatstyrning med 

ansvarsutkrävande. Effekterna kommer till exempel lätt i skymundan och diskuteras sällan. 

Pedagogik utgår från en mellanmänsklig interaktion och kommunikation och det är viktigt att 

det finns ett utrymme för och möjligheter till kvalitativa pedagogiska samtal. Pedagogiska 

vetenskapliga resultat måste diskuteras, reflekteras, argumenteras och sättas in i sitt 

sammanhang. Wahlström & Wahlström (2000) beskriver skolans förändrade omvärld; 

bredbandssamhället, kunskapssamhället och upplevelsesamhället. Omvärldens förändrade syn 

på ledarskapet kommer då att innebära behov av; ett globalt, mångkulturellt, digitalt, virtuellt, 

kreativt, passionerat, kompetent, gott (miljöhänsyn, etik, moral, jämställdhet, socialt ansvar), 

konceptuellt (kunna koordinera idéer, resurser, möjligheter och problemlösningar) samt ett 

motvilligt ledarskap. I de diskurser som skolans aktörer har att förhålla sig till (Sundberg, 

2008) dominerar ”den administrativa-rationalistiska” och ”den lokalt självförvaltande” i 

texterna om pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning. Knappast någon litteratur lyfter 

det pedagogiska ledarskapet avseende strategisk-mangement som styrningsdiskurs. Hur rektor 

som pedagogisk ledare ska förhålla sig till en marknadsanpassning och en alltmer 

konkurrensutsatt utbildningsmarknad borde vara ett högst aktuellt tema i litteratur om 

skolledning.  De få exempel jag funnit är till exempel Axiö & Palmquist (1995) som beskriver 

det pedagogiska ledarskapet i förskolan, vilket bland annat omfattar marknadsföring av 

verksamheten. Davies & Davies (2009) berättar i mer allmänna ordalag om vad som utmärker 

strategiska ledare. De presenterar också en modell för strategiskt ledarskap. Wahlström (2009) 

beskriver i sin bok ”Mellan leverans och utbildning” hur synen på utbildning utmärks av ett 

marknadstänkande, vilket innebär en ekonomiskt grundad tro på att offentliga institutioner 

bäst förnyas med hjälp av decentralisering i kombination med en indirekt styrning genom 

resultatmått. Ansvarsutkrävande (”accountability”) och jämförelser mellan verksamheter är 

centrala inslag samt en frihet för brukare att välja mellan olika alternativ. Den enskilda skolan 

har ett stort handlingsutrymme, inom ramen för en decentraliserad styrning, att utnyttja sina 

resurser effektivt och producera en verksamhet med god kvalitet. Skolorna kommer att agera 

som företag där man konkurrerar om att dra till sig elever, om goda resultat och om den mest 

intressanta skolprofilen. Hentschke (2009) för in begreppet ”entreprenöriellt ledarskap” på 

skolledningens arena. Det som utmärker entreprenöriella ledare är att de har en unik idé som 

gränsar till en fixering och för att förverkliga idén går en entreprenör ofta sin egen väg för att 

göra det som krävs. Slutligen driver de sitt företag och försöker få det att växa som en konkret 

manifestation för sin egen unika idé. Hentschke menar att eftersom antalet entreprenörer som 
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startar och driver vinstdrivande verksamheter inom skola och utbildning, krävs det också av 

den kommunala skolans ledare att de har entreprenöriella kunskaper och förmågor. Med en 

ökad marknadskänslighet, blir skolor mer som företag och deras ledare mer som 

företagsledare.   

 

Från den moralisk-politiska diskursen finns framför allt i anglosaxisk litteratur många 

exempel som beskriver det etiska ledarskapet och ett hållbart ledarskap. Leo (2010) är en 

svensk forskare som studerat rektors demokratiuppdrag. Däremot blir jag förvånad över hur få 

texter jag funnit som beskriver det pedagogiska ledarskapet ur perspektivet social inkludering, 

jämlikhet, mångfald och likvärdighet. De exempel jag funnit kommer främst från den 

anglosaxiska litteraturen (Dimmock & Walker, 2004; Ryan, 2003). Skolverkets (2009) 

kunskapsöversikt ”Vad påverkar resultaten i svensk skola”, pekar ut områdena segregering, 

decentralisering, differentiering och individualisering som de viktigaste faktorerna som 

påverkar elevernas resultat i grundskolan. Med hänvisning till fåtalet exempel på det 

pedagogiska ledarskapets utövande från den strategisk-mangement, moralisk-politiska, men 

också från den lokalt självstyrande diskursen blir mina resultat förvånande. Mulford (2005) 

har identifierat tre områden eller kontexter som växer inom skolledarforskningen; det är den 

ökade samhälleliga tilliten till utbildning, statliga granskningar/genomgångar av 

utbildningsvetenskaplig forskning samt professionens egna analyser och gensvar. När man 

studerar dessa samhälleliga, statliga och professionella kontexter finner man likheter. De 

fokuserar alla på behovet för skolledare att förstå och agera effektivt på ”vad” och ”hur”. 

Vadet (inkluderat ”varför”) innebär förståelse för och engagemang i de skiftande, 

pluralistiska, multikulturella, globala, komplext teknologiska, ekonomiska, sociala och 

politiska krafter som verkar på skolan. Ett av de mest kraftfulla verktygen för att skapa 

effektiva skolor och ett effektivt skolledarskap ligger i demokratibegreppet – respekt för 

individers värde och värdighet och deras kulturella traditioner, vördnaden för och proaktivt 

möjliggörande av fria och öppna frågor och kritik, erkännandet av oberoende i arbetet för det 

gemensamma bästa och vikten av kollektiva val och handlingar i det gemensammas bästas 

intresse. Huret (inkluderat ”när” och ”var”) innebär skolledare som har förmåga att skapa, 

lära, kommunicera och använda kunskapen på ett förståndigt sätt. Dessa förmågor eller 

kompetenser uppnås bäst genom att välja och prioritera, skapa balans (till exempel mellan 

ledarskap och chefskap, administration och pedagogiskt ledarskap), bygga broar (mellan 

skolans professionella och föräldrar, samhället), skapa sammanhang, åstadkomma delad 

förståelse, äganderätt och ansvar, samarbete och förhandling samt det viktigaste av allt – 
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lärande. Frågan är i vilken utsträckning dagens och framtidens pedagogiska ledare behöver 

didaktiska och pedagogiska kunskaper och vilka möjligheter det distribuerade ledarskapet i 

detta avseende kan ge. Fullan et al. (2006) anser att framtiden rektorer kommer att behöva 

kunna mycket mer om undervisning och lärande och dess tillhörande och stödjande system, 

än vad som är fallet idag.  De hänvisar till studier om effektiva skolor, vilka påvisar vikten av 

ett starkt skolledarskap. Enligt Pont et al. (2009) krävs det idag ett helt nytt sätt att se på 

lärande och på hur undervisningen ska organiseras. Det innebär att skolledare själva måste 

bemästra nya former för pedagogik samt lära sig hur de ska kunna följa och förbättra lärarnas 

nya arbetssätt. De måste dessutom bli ledare som ansvarar för att olika pedagogiskt 

gemenskaper för lärande skapas.  

 

Från att från början ha fallit i den ”instrumentella och rationalistiska” fällan att tro mig kunna 

finna det pedagogiska ledarskapets ”black box”, med lösningen till det pedagogiska 

ledarskapets framgångsrika och universella utövande har jag till min stora förvirring insett att 

begreppet pedagogiskt ledarskap lämnat mig ett större tolkningsutrymme än vad jag först 

anat. Resultatet från forskningsöversikten har snarare hjälpt mig att förstå det pedagogiska 

ledarskapet än att definiera det. Arbetet med denna kunskapsöversikt har gett mersmak. Det 

finns texter som jag tidigt i min urvalsprocess valde att utesluta därför att de inte innehöll 

några skrivningar om begreppen ”pedagogiskt ledarskap” och ”pedagogisk ledning”. Framför 

allt funderar jag över de svenska vetenskapliga avhandlingar om skolledning, som jag valt 

bort, men som kanske hade berikat och fördjupat mina resultat ytterligare (Ludvigsson, 2009; 

Nytell, 2006; Tillberg, 2003; Ullman, 1997). Jag vill fortsätta min jakt efter de dimensioner av 

det pedagogiska ledarskapet, som jag saknat i litteraturen och som jag tror kommer att bli en 

utmaning inför framtiden. När jag studerar Mulfords (2005) text och ser Wahlström & 

Wahlströms (2000) beskrivningar av omvärldens förändrade syn på ledarskapet inser jag att 

det kommer att krävas ett ännu bredare innehåll och en ännu större komplexitet i det 

pedagogiska ledarskapet än idag. Studierna av anglosaxiska texter har varit ett ”skummande 

på ytan” och jag har en önskan om att i framtiden göra en mer omfattande studie av den 

anglosaxiska litteraturen, eftersom det är tydligt att den i allt högre grad, i ett allt mer globalt 

samhälle, kommer att påverka den svenska skolledarkontexten. Avslutningsvis finns en grupp 

vars röster knappast alls hörs i texterna om det pedagogiska ledarskapet. Det är de personer 

som ytterst berörs, det vill säga eleverna. Tänk att få lyssna till deras tankar om och 

förväntningar på det pedagogiska ledarskapet. 
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att göra: om den nya tidens rektor. Umeå: 
Univ., Centrum för skolledarutveckling. 

Bok Svenska  

Maltén, A. (2000). Det pedagogiska 
ledarskapet. Lund: Studentlitteratur. 

Bok Svenska Ledarskap 

Stensmo, C. (2000). Ledarstilar i klassrummet. 
Lund: Studentlitteratur. 

Bok Svenska Lärares pedagogiska ledarskap 

Nihlfors, E. (1998). Mod att leda: en skola i 
utveckling. Göteborg: Gothia. 

Bok Svenska  

Wikberg, E. (1998). Lärarens ledarskap. Solna: 
Ekelund. 

Bok Svenska Lärares pedagogiska ledarskap 
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Stensmo, C. (1997). Ledarskap i klassrummet. 
Lund: Studentlitteratur. 

Bok Svenska Lärares pedagogiska ledarskap 

Selander, S. (red.) (1996). Kaospedagogik, IT 
och den sönderbrutna skolan. Uppsala: Univ. : 

Ped.inst.. 

Bok Svenska  

Selander, S. (red.) (1996). Medieundervisning, 
IT, utvärdering. Uppsala: Univ. : Ped.inst.. 

Bok Svenska  

Nytell, H. (1996). Samtal för utveckling i 
skolan: ansvar och möjligheter för rektor, 
lärare, elev och föräldrar. Göteborg: Gothia. 

Bok Svenska  

Axiö, A. & Palmquist, B. (1995). Att leda med 
omsorg: en bok om ledarskap för 
förskolechefer. (1. uppl.) Stockholm: Liber 
utbildning. 

Bok Svenska Förskolechefers pedagogiska 

ledarskap 

Nilsson, L. (1995). Den frågvisa chefen: om 
pedagogiskt ledarskap. Solna: Ekelund. 

Bok Svenska  

Guvå, G. & Sonde, M. (1994). Men jag då?: 
[om att arbeta med utanförbarn i större 

barngrupper]. (1. uppl.) Stockholm: Fritze. 

Bok Svenska Förskollärares pedagogiska 

ledarskap 

Their, S. (1994). Det pedagogiska ledarskapet. 
Mariehamn: Mermerus. 

Bok Svenska  

Linde, L. (1991). Rektors medarbetarsamtal: en 
möjlighet till ett aktivt, pedagogiskt ledarskap?. 
Örebro: Skolledarhögskolan. 

Bok Svenska  

Fuglestad, O.L. & Lillejord, S. (red.) 
(1997). Pedagogisk ledelse - et relasjonelt 
perspektiv. Bergen: Fagbokforlaget. 

Bok Norska  

Ryan, J. (2003). Leading diverse schools. 
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

Bok Engelska Utdrag finns på webben. 

Williams, J. (2002). Professional leadership in 
schools: effective middle management and 
subject leadership. London: Kogan Page. 

Bok Engelska Utdrag finns på webben. 

Hanna, D.E. & Latchem, C.R. (red.) 
(2001). Leadership for 21st century learning: 
global perspectives from educational 
innovators. London: Kogan Page. 

Bok Engelska Utdrag finns på webben. 

Field, K., Holden, P. & Lawlor, H. 
(2000). Effective subject leadership. London: 
Routledge. 

Bok Engelska  

Bell, D. & Ritchie, R. (1999). Towards effective 
subject leadership in the primary school. 
Buckingham: Open University Press. 

Bok Engelska  

Law, S. & Glover, D. (1999). Educational 
leadership and learning: practice, policy, and 
research. Buckingham [England]: Open 
University Press. 

Bok Engelska  

Begley, P.T. (red.) (1999). Values and 
educational leadership. New York: State 
University of New York. 

Bok Engelska Utdrag finns på webben. 

Begley, P.T. & Leonard, P.E. (red.) (1999). The 
values of educational administration. London: 
Falmer. 

Bok Engelska Utdrag finns på webben. 

Monroe, L. (1997). Nothing's impossible: 

leadership lessons from inside and outside the 
classroom. New York: Times books. 

Bok Engelska  

Leithwood, K.A. (red.) (1996). International 
handbook of educational leadership and 
administration. Dordrecht: Kluwer Academic. 

Bok Engelska  

Leithwood, K.A. (red.) (1996). International 
handbook of educational leadership and 
administration. P. 1. Dordrecht: Kluwer 

Academic. 

Bok Engelska  

Leithwood, K.A. (red.) (1996). International 
handbook of educational leadership and 
administration. P. 2. Dordrecht: Kluwer 
Academic. 

Bok Engelska  
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Dunlap, D.M. & Schmuck, P.A. (red.) 
(1995). Women leading in education. Albany, 
N.Y.: State Univ. of New York Press. 

Bok Engelska  

Kenway, J. & Blackmore, J. (red.) 

(1993). Gender matters in educational 
administration and policy: a feminist 
introduction. London: Falmer Press. 

Bok Engelska  

Lewis, M.G. (1993). Without a word: teaching 
beyond women's silence. New York: Routledge. 

Bok Engelska  

Film 

Referens Typ Språk Kommentar 

Sveriges utbildningsradio (2005). Samtal med 
[Elektronisk resurs] : Hur ska rektor räcka till?. 
Utbildningsradion. 

Film Svenska Läromedel 

Rapporter 

Referens Typ Språk Kommentar 

Forssell, A. (2003). "Härtill är jag nödd och 
tvungen": om skolledare och ITis : en studie 
om IT, skolutveckling pch pedagogiskt 

ledarskap. Stockholm: Lärarhögsk.. 

Bok Svenska Skolledare och ITIS 

Pris: pedagogiskt ledarskap samt mål och 
resultatstyrning i grundskolan. delrapport 2001. 
(2001). Stockholm: Utbildningsförvaltningen. 

Bok Svenska Delrapport. 

Utbildningsförvaltningen 

Stockholm. 

Stockholm. Utbildningsförvaltningen 

(2000). Pris: pedagogiskt ledarskap samt mål 
och resultatstyrning i grundskolan. delrapport 
2000. Stockholm: Utbildningsförvaltningen. 

Bok Svenska Delrapport. 

Utbildningsförvaltningen 

Stockholm. 

Danielsson, M. (1998). Pedagogiskt ledarskap. 
Stockholm: Lärarhögskolan, Institutionen för 
barn- och ungdsomsvetenskap. 

Bok Svenska  

Kåräng, G. (1997). Pedagogiskt ledarskap: 
korrelationsundersökningar inom Skolverkets 

nationella utvärderingar av grundskolan 1992 
och 1995. Karlstad: Högskolan i Karlstad. 

Bok Svenska  

Alsterdal, L. & Josefson, I. (1996). Förut trodde 
jag att barn var mera lika: om 
utvecklingsarbete bland mästare i 
barnomsorgen. Solna: Arbetslivsinstitutet. 

Bok Svenska Förskollärares pedagogiska 

ledarskap 

Brännström, L., Dahlgren, E. & Ågren, P. 

(1996). Studierektor: om arbetet som 
studierektor. Umeå: 
Personalutvecklingsenheten, Univ.. 

Bok Svenska Studierektor  

Sverige. Skolverket (1995). Från golvmoppar 
till pedagogiskt ledarskap: från ett seminarium 
om den nya läroplanen december 94. 
Stockholm: Skolverket. 

Bok Svenska  

Olofsson, A. & Karp, S. (1995). Mötet mellan 

forskarnas och personalens bilder av 
pedagogiskt ledarskap, målsättningsfrågor och 
arbetsmiljö: ett utvecklingsprojekt vid en 
gymnasieskola. Umeå: Univ., Pedagogiska 
institutionen. 

Bok Svenska  

Axiö, A. (1994). "Jag har ett helt annat jobb 
idag": förskolechefers respektive rektorers 
ledarskap sett ur ett organisations- och 
könsperspektiv. Stockholm: Socialtjänsten, 
FoU-byrån. 

Bok Svenska  
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Olsson, L. (1994). Pedagogiskt ledarskap i 
förändring: utvärdering av införandet av 
pedagogiskt ansvariga i Vällingby - Hässelby.  
Stockholm: Socialförvaltningen. 

Bok Svenska  
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Bilaga 3 

Datorbaserad sökning, svensk litteratur, med sökterm ”pedagogisk ledare” i LIBRIS 

 

Referens Typ Språk Kommentar 

Edholm, M. & Hörnqvist, M. (1994). Rektor som 
pedagogisk ledare: en studie av åtta rektorer i 
grundskolan i en förändrad organisation. 
Examensarbete. 

Bok Svenska Examensarbete 

Ohlsson-Blendulf, I. (1992). Musikskolledaren: 
pedagogisk ledare eller kommunal lekare. Den 
kommunala musikskolan idag och imorgon. (S. 
41-42). 

Artikel/ 

kapitel 

Svenska  

Ohlsson-Blendulf, I. (1990). Musikskolledaren - 
pedagogisk ledare eller kommunal lekare: 
dagboksstudie, målsättningar och 
befattningsbeskrivningar från sexton 
musikskolor. Examensarbete (C-uppsats i 

musikpedagogik, 60 p.). Stockholm : 
Musikhögskolan, MPC, 1990. Stockholm. 

Bok Svenska Examensarbete 

Pettersson, U. (1994). Skolledaruppgiften: 
skolledares syn på yrkesuppgiften som 
pedagogisk ledare. Examensarbete. 

Bok Svenska Examensarbete 

Johansson, K. (1999). Gymnasierektors sociala 
kompetens som pedagogisk ledare sett ur 

vårdlärarperspektiv. Göteborg: Institutionen för 
vårdpedagogik, Göteborgs univ.. 

Bok Svenska  
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Bilaga 4 

Datorbaserad sökning, svensk litteratur, sökterm ”pedagogisk ledning” i LIBRIS 

Referens Typ Språk Kommentar 

Johansson, B. (1997). Kompetensutveckling för 
förskollärare: metod för pedagogisk ledning. 
Södertälje: Ronna kommundel. 

Bok Svenska Förskollärares ledarskap  

Lantz, A. & Pingel, B. (1992). Pedagogisk 
ledning och omsorg i barnomsorg.Nordisk 
psykologi. (vol. 44, nr 2 s. 81-96, 21 ref.) 

Artikel/ 

kapitel 

Svenska  

Sverige. Skolverket (1997). "Detta är vårt 
uppdrag-": arbetsorganisation och pedagogisk 
ledning i en grundskola. Stockholm: Statens 
skolverk. 

Bok Svenska  

Nestor, B. (1996). Pedagogisk ledning på 

gymnasieskolan i ett organisationsperspektiv: 
ett diskussionsunderlag. Örebro: 
Skolledarhögskolan. 

Bok Svenska  

Fuglestad, O.L. (1999). Pedagogiska processer: 
empiri, teori, metod. Lund: Studentlitteratur. 

Bok Svenska  

Datorbaserad sökning, svensk litteratur, sökterm ”pedagogisk AND leda AND 

skolledare” i LIBRIS 

Referens Typ Språk Kommentar 

Fröjelin, L. & Wennbo, U. (1990). Att leda en 
skola: en pedagogisk utmaning. Stockholm: 
Utbildningsförl.. 

Bok Svenska  

Wingård, B. (1995). Att leda pedagogisk 
verksamhet: handbok. Göteborg: Gothia. 

Bok Svenska  

 

Datorbaserad sökning, svensk litteratur, sökterm ”pedagogiskt AND ledarskap AND 

skolledare” i LIBRIS 

Referens Typ Språk Kommentar 

Scherp, H. (1998). Utmanande eller utmanat 
ledarskap: rektor, organisationen och förändrat 
undervisningsmönster i gymnasieskolan. Diss. 
Göteborg : Univ.. Göteborg. 

Bok Svenska  

Law, S. & Glover, D. (1999). Educational 

leadership and learning: practice, policy, and 
research. Buckingham [England]: Open 
University Press. 

Bok Engelska  

Riddersporre, B. (red.) 
(2006). Utbildningsledarskap: nu och i 
framtiden. Lund: Studentlitteratur. 

Bok Svenska  
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Bilaga 5 

Datorbaserad sökning, svensk litteratur, sökterm ”pedagogiskt ledarskap” i LibHub 

Referens Typ Språk Kommentar 

Rektorers normer i ledarskapet för skolutveckling  
Author: Hallerström Helena  
ISSN: ISSN 140 År: 2006 Sidor: - Leverantör: 
Lund University Förlag: Institutional repository - 
Lund University 

 

Artikel/ 

Avhandli

ng 

Svenska  

Datorbaserad sökning, svensk litteratur, sökterm pedagogisk* AND led* i LibHub 

Referens Typ Språk Kommentar 

Fakultetsopponenten sammanfattar: Josefin Brüde 
Sundins En riktig rektor. Om ledarskap, genus och 
skolkulturer  
Author: Persson Anders  
Tidskrift: Pedagogisk forskning i Sverige ISSN: 
14016788 År: 2007 Nummer: 3/2007 Sidor: 230-
234 Leverantör: Lund University Förlag: 
Institutional repository - Lund University 
 

Artikel Svenska Se kommentarer till 

avhandlingen 

 

 

Vid vägs ände lurar den pedagogiska roboten  
Author: Persson Anders  
År: 2008 Leverantör: Lund University Förlag: 
Institutional repository - Lund University 

 

Artikel i  

Pedagogi

ska  

Magasin

et. 

Svenska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.libhub.com.proxy.lnu.se/libhub?func=search&query=au:%22Hallerstr%C3%B6m%20Helena%22&language=se
http://www.libhub.com.proxy.lnu.se/libhub?func=search&query=au:%22Persson%20Anders%22&language=se
http://www.libhub.com.proxy.lnu.se/libhub?func=search&query=au:%22Persson%20Anders%22&language=se
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Bilaga 6 

Manuell sökning, svensk (nordisk) litteratur 

 

Artiklar/kapitel 

Referens In/ut Mina kommentarer 
Weimarck, A-C. (2009).  

Om att leda ett lärarlag och att arbeta för att utveckla ett 
campus ethos. Första året i ett två-årigt internationellt 
masterprogram. Lund: Lunds universitet. 

 

Ut Avser universitet/högskola 

Ekholm, M. Bilder från forskning om skolledare och en 

diskussion om skolledares utbildning. (s. 41-53) I 
Stålhammar, B. & Berg, G. (red.) (2000). Dagens 
viskningar - morgondagens rop: [om framtidens skola och 
ledarskap]. Stockholm: Gothia. 

In  

Wahlström, B. & Wahlström, N. I stormens öga – 
skolledarens roll idag och i morgon. (s. 115-130) I 
Stålhammar, B. & Berg, G. (red.) (2000). Dagens 
viskningar - morgondagens rop: [om framtidens skola och 
ledarskap]. Stockholm: Gothia. 

In  

Wallin, E. Viskningar – finns dom? (s.7-40) I Stålhammar, 
B. & Berg, G. (red.) (2000). Dagens viskningar - 
morgondagens rop: [om framtidens skola och ledarskap]. 
Stockholm: Gothia. 

In  

Kåräng, G. (1997). Pedagogiskt ledarskap. 

Korrelationsundersökningar inom Skolverkets nationella 

utvärderingar av grundskolan 1992 och 1995. Pedagogisk 

Forskning i Sverige 1997 årgång 2 nr 4. S. 263-278. 

Institutionen för utbildningsvetenskap, Högskolan i Karlstad. 

In   

 

Avhandlingar 

Referens In/ut Mina kommentarer 
Leo, U. (2010). Rektorer bör och rektorer gör [Elektronisk 
resurs] : en rättssociologisk studie om att identifiera, 
analysera och förstå professionella normer. Diss. Lund : 
Lunds universitet, 2010. Lund. 

In Finns som fulltext 

 

Ludvigsson, A. (2009). Samproducerat ledarskap: hur 

rektorer och lärare formar ledarskap i skolans 

vardagsarbete. Jönköping: Högskolan för lärande och 

kommunikation. 

Ut Pedagogiskt ledarskap används 

som begrepp på två ställen, 

definieras ej. 

Söderberg Forslund, M. (2009). Slaget om 
femininiteten: skolledarskap som könsskapande praktik. 
Stockholm: Stockholms universitet, pedagogiska institutionen.  
 

Ut Genus 

Pedagogiskt ledarskap återfinns 

på ett ställe. Def ej. 

Bra sammanfattning om 

forskning om skolledarskap 

över tid och olika begrepp. 
Brüde Sundin, J. (2007). En riktig rektor: om ledarskap, 

genus och skolkulturer. Linköping: Linköpings universitet. 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande. 

In Pedagogiskt ledarskap finns 

med som begrepp.  

 

Gruber, S. (2007). Skolan gör skillnad: etnicitet och 
institutionell praktik. Diss. Linköping : Linköpings 
universitet, 2007. Norrköping. 

Ut Finns som fulltext 

 

Franzén, K. (2006). Is i magen och ett varmt 

hjärta: konstruktionen av skolledarskap i ett könsperspektiv. 

Umeå: Umeå universitet, pedagogiska institutionen. 
 

In  

Svedberg, L. (2000).  

Rektorsrollen: om skolledarskapets gestaltning.  
Stockholm: HLS förlag. Studies in Educational Science 26. 

In  
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Wingård, B. (1998).  

Att vara rektor och kvinna. Uppsala: Uppsala universitet.  
  

Nestor, B. (1991). Studieledare i grundskolan: en 
skolledningsfunktion med förhinder? = [Head of a work unit 

in the compulsory school] : [a school administration 
function with problems?]. Diss. Uppsala : Univ.. Uppsala. 

Ut Handlar om studieledare 

 

Bibliografier 

Referens In/ut Mina kommentarer 

   

 

Forskningsöversikter 

Referens In/ut Mina kommentarer 
Skolverket. (2009). Vad påverkar resultaten i svensk 

grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika 

faktorer. 

In  

Söderberg Forslund, Monica. (2000). Kvinnor och 

skolledarskap. En forskningsöversikt. Skolverket 
Ut Hänvisar till Olofssons 

(1998) studie. 
Berg, G. & Scherp, H-Å. (red.). (2003). Skolutvecklingens 

många ansikten. Forskning i fokus, nr. 15. Myndigheten för 

skolutveckling. 

In Scherp, H-Å. Förståelseinriktad 

och problembaserad 

skolutveckling, s. 29-63:  

Grosin, L. Forskningen om 

framgångsrika skolor som 

grund för skolutveckling, s. 

137-:  
Ekholm, M., Blossing, U., Kåräng, G., Lindvall, K. & Scherp, 

H-Å. (2000). Forskning om rektor – en forskningsöversikt. 

Skolverket. 

In ”Det pedagogiska ledarskapet” 

(rubrik) s. 51-53 – ej definierat 

 

Grå litteratur 

Referens In/ut Mina kommentarer 
Arbetsmiljöverket. (2011). Rektorers arbetsmiljö. En 

tillsynsinsats genomförd av Arbetsmiljöverket (AV), distriktet i 

Göteborg under 2009 och 2010. Göteborg: arbetsmiljöverket. 

In Rapport. 

 

 

Monografier 

Referens In/ut Mina kommentarer 
Hargreaves, A. & Shirley, D. (2010). Den fjärde vägen: en 
inspirerande framtid för utbildningsförändring. (1. uppl.) 
Lund: Studentlitteratur. 

In  

Augustinsson, S. & Brynolf, M. (2009). Rektors ledarskap: 
komplexitet och förändring. (1. uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 

In  

Rapp, S. (2009). Rektor och lagen. En studie av skolans 

pedagogiska ledare. Stockholm: Norstedts juridik. 
In  

Sandén, T. (2007). Lust att leda i lust och leda. Om rektorers 

arbete under en tid av förändring. Åbo Akademis Förlag. 
In   

 

Scherp, H. & Scherp, G. (2007). Lärande och 
skolutveckling: ledarskap för demokrati och 
meningsskapande. Karlstad: Estetisk-filosofiska fakulteten, 
Pedagogik, Karlstads universitet. 

In Finns som fulltext 

 

Sundgren, G. (red.) (2006). Skolledning: språk och 
förhandling. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Ut  

Starratt, R.J. (2005). Etiskt ledarskap: med fokus på 
skolan. (1. uppl.) Malmö: Liber. 

In ”Ethical leadership” 

(originaltitel) 
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Axiö, A. & Palmquist, B. (2000). Utveckla ledarskapet i 
skolan. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

In   

Alexandersson, M. (red.) (1999). Styrning på villovägar: 
perspektiv på skolans utveckling under 1990-talet. ([Ny 

utg.]). Lund: Studentlitteratur. 

Ut  

Ellmin, R. & Levén, S. (1998). Ledarskap ända in i 
klassrummet. Göteborg: Gothia. 

Ut Lärarperspektiv, ledarskap i 

klassrummet 

Monroe, L. (1998). Våga leda i skolan!: en personlig 
berättelse om ledarskap som förändrar. (1. uppl.) 
Stockholm: Natur och kultur. 

Ut Svensk översättning. Se 

originalutgåva på engelska. 

Wennås, O. (1994). Så styr vi vår skola: [skolans nya 
ansvarsfördelning, ledning och styrning]. Göteborg: Gothia. 

Ut  

Stålhammar, B. (1991). Målstyrt ledarskap i skolan. 
Göteborg: Gothia. 

In Ibland används begreppet 

pedagogiskt ledarskap som 

synonymt med målstyrt 

ledarskap. Definierar 

pedagogiskt ledarskap som en 

verksamhet utövad i fem nivåer 

med utgångspunkt i en 

analysmodell, den s k 

”skolledarkuben”.  

 

Offentligt tryck 

Referens In/ut Mina kommentarer 
Sverige. Utbildningsdepartementet (2011). Läroplan för 
grundskolan, förskoleklasse och fritidshemmet: Lgr 11. 
Stockholm: Utbildningsdep., Regeringskansliet. 

In ”Som pedagogisk ledare och 

chef för lärarna och övrig 

personal i skolan har rektorn 

det övergripande ansvaret för 

att verksamheten som helhet 

inriktas mot de nationella 

målen.” (2:8, s. 15) 

Sverige. Skolinspektionen (2010). Rektors ledarskap 
[Elektronisk resurs] : en granskning av hur rektor leder 
skolans arbete mot ökad måluppfyllelse. Stockholm: 
Skolinspektionen. 

In  

Skolverket. (2010). Måldokument Rektorsprogrammet. 
Stockholm: Skolverket. 

In  

Skolverket. (2009). Rektors ansvar för uppföljning och 
måluppfyllelse – ett stödmaterial för rektorer och 
förskolechefer om att utveckla verksamheten.  

In  

Sverige. Utbildningsdepartementet (2007). Tydligare 
ledarskap i skolan och förskolan: förslag till en ny 
rektorsutbildning. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

In  

Utredningen om skolans ledningsstruktur (2004).  
Skolans ledningsstruktur: om styrning och ledning  
i skolan : betänkande. Stockholm: Fritzes offentliga  
publikationer. 

In Uppdrag att kartlägga och 

utvärdera skolans 

ledningsstruktur 

 

Sverige. Utbildningsdepartementet (2001). Lärande ledare: 
ledarskap för dagens och framtidens skola. Stockholm: 
Utbildningsdep., Regeringskansliet. 

In  

Sverige. Skolverket (1999). Nationella 
kvalitetsgranskningar 1998: [aktuella områden: Rektor 
som styrfunktion i en decentraliserad skolorganisation ...]. 
Stockholm: Statens skolverk. 

In Rektors uppdrag i en 

decentraliserad skola 
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Bilaga 7 

Urval från bilaga 2, 4 och 5 

Artiklar/kapitel 

Referens In/ut Kommentarer 
Vid vägs ände lurar den pedagogiska roboten  
Author: Persson Anders  
År: 2008 Leverantör: Lund University Förlag: Institutional 
repository - Lund University 

In  

Fakultetsopponenten sammanfattar: Josefin Brüde Sundins En 
riktig rektor. Om ledarskap, genus och skolkulturer  
Author: Persson Anders  
Tidskrift: Pedagogisk forskning i Sverige ISSN: 14016788 År: 
2007 Nummer: 3/2007 Sidor: 230-234 Leverantör: Lund 
University Förlag: Institutional repository - Lund University 

Ut Se avhandling 

 

Rektorers normer i ledarskapet för skolutveckling  
Author: Hallerström Helena  
ISSN: ISSN 140 År: 2006 Sidor: - Leverantör: Lund 
University Förlag: Institutional repository - Lund University 

In  

Forshage, P. (2000). Organisation för språkutveckling: har 

vi rätt pedagogiskt ledarskap, rätt organisation och rätt 
undervisningskompetens för de barn som går i våra 
skolor?. Att växa med språk och litteratur / redaktör: Maj 
Björk. (S. 125-135). 

Ut Lärares ledarskap 

Lantz, A. & Pingel, B. (1992). Pedagogisk ledning och 
omsorg i barnomsorg.Nordisk psykologi. (vol. 44, nr 2 s. 
81-96, 21 ref.) 

Ut Förskollärares ledarskap 

Avhandlingar 

Referens In/ut Mina kommentarer 
Ärlestig, H. (2008). Communication between principals and 
teachers in successful schools. Diss. (sammanfattning) 
Umeå : Umeå universitet, 2008. Umeå. 

In Fulltext på webben. 

 

Olofsson, S. (1998). Kvinnliga rektorers ledarstil i svensk 
grundskola. Diss. Lund : Univ.. Stockholm. 

In  

Scherp, H. (1998). Utmanande eller utmanat ledarskap: 
rektor, organisationen och förändrat undervisningsmönster 
i gymnasieskolan. Diss. Göteborg : Univ.. Göteborg. 

In  

Haukur Viggósson (1998). I fjärran blir fjällen blå: en 
komparativ studie av isländska och svenska grundskolor 
samt sex fallstudier om närhet som en förutsättning för 
pedagogiskt ledarskap. Diss. Lund : Univ.. Stockholm. 

In Har jämfört svenska och 

isländska skolor. 

 

Mårdén, B. (1996). Rektorers tänkande: en kritisk 

betraktelse av skolledarskap = [Principal thinking] : [a 
critical view of school leadership]. Diss. Göteborg : Univ.. 
Göteborg. 

In  

 

Böcker 

Referens In/ut Mina kommentarer 
Jensen, E., Jensen, E. & Løw, O. (2011). Pedagogiskt 
ledarskap: om att skapa goda relationer i klassrummet. (1. 
uppl.) Malmö: Gleerups utbildning. 

In ? Lärares pedagogiska 

ledarskap. 

 

Larsson, T. (2006). Rektorers tal om ledarskap i skola: som 
konstruktion och diskurs. Stockholm: HLS förlag. 

In  

Riddersporre, B. (red.) (2006). Utbildningsledarskap: nu In Om utbildningsledarskap 

http://www.libhub.com.proxy.lnu.se/libhub?func=search&query=au:%22Persson%20Anders%22&language=se
http://www.libhub.com.proxy.lnu.se/libhub?func=search&query=au:%22Persson%20Anders%22&language=se
http://www.libhub.com.proxy.lnu.se/libhub?func=search&query=au:%22Hallerstr%C3%B6m%20Helena%22&language=se
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och i framtiden. Lund: Studentlitteratur. 

Steinberg, J.M. (2004). Världens bästa fröken: när modern 
pedagogik fungerar. Solna: Ekelund. 

Ut Lärares pedagogiska ledarskap 

Lundberg, L. (red.) (2000). Görandets lov - lov att göra: 
om den nya tidens rektor. Umeå: Univ., Centrum för 
skolledarutveckling. 

In  

Maltén, A. (2000). Det pedagogiska ledarskapet. Lund: 
Studentlitteratur. 

In Allmänt om ledarskap 

Stensmo, C. (2000). Ledarstilar i klassrummet. Lund: 
Studentlitteratur. 

Ut Lärares pedagogiska ledarskap 

Fuglestad, O.L. (1999). Pedagogiska processer: empiri, 
teori, metod. Lund: Studentlitteratur. 

In Bl a om didaktik 

Nihlfors, E. (1998). Mod att leda: en skola i utveckling. 
Göteborg: Gothia. 

In Utvecklingsarbete 

Wikberg, E. (1998). Lärarens ledarskap. Solna: Ekelund. Ut Lärares pedagogiska ledarskap 

Fuglestad, O.L. & Lillejord, S. (red.) (1997). Pedagogisk 
ledelse - et relasjonelt perspektiv. Bergen: Fagbokforlaget. 

Ut På norska 

Stensmo, C. (1997). Ledarskap i klassrummet. Lund: 
Studentlitteratur. 

Ut Lärares pedagogiska ledarskap 

Nytell, H. (1996). Samtal för utveckling i skolan: ansvar 
och möjligheter för rektor, lärare, elev och föräldrar. 
Göteborg: Gothia. 

In Om utvecklingssamtal mm 

Selander, S. (red.) (1996). Kaospedagogik, IT och den 

sönderbrutna skolan. Uppsala: Univ. : Ped.inst.. 
Ut Kan ev vara intressant 

Selander, S. (red.) (1996). Medieundervisning, IT, 
utvärdering. Uppsala: Univ. : Ped.inst.. 

Ut Medieundervisning och IT 

Axiö, A. & Palmquist, B. (1995). Att leda med omsorg: en 
bok om ledarskap för förskolechefer. (1. uppl.) Stockholm: 
Liber utbildning. 

In Förskolechefers pedagogiska 

ledarskap 

  

Nilsson, L. (1995). Den frågvisa chefen: om pedagogiskt 
ledarskap. Solna: Ekelund. 

In  

Wingård, B. (1995). Att leda pedagogisk verksamhet: 
handbok. Göteborg: Gothia. 

In  

Guvå, G. & Sonde, M. (1994). Men jag då?: [om att arbeta 

med utanförbarn i större barngrupper]. (1. uppl.) 
Stockholm: Fritze. 

Ut Förskollärares pedagogiska 

ledarskap. 

Riktat till särskild barn 

grupp. 

Their, S. (1994). Det pedagogiska ledarskapet. Mariehamn: 
Mermerus. 

In Allmänt om pedagogiskt 

ledarskap 

Refereras ofta till. 

Känd föreläsare. 

Linde, L. (1991). Rektors medarbetarsamtal: en möjlighet 
till ett aktivt, pedagogiskt ledarskap?. Örebro: 

Skolledarhögskolan. 

Ut Medarbetarsamtal särskilt. 

Fröjelin, L. & Wennbo, U. (1990). Att leda en skola: en 
pedagogisk utmaning. Stockholm: Utbildningsförl.. 

In  

Film 

Referens In/ut Mina kommentarer 
Sveriges utbildningsradio (2005). Samtal med [Elektronisk 

resurs] : Hur ska rektor räcka till?. Utbildningsradion. 
In Läromedel 

Rapporter/”Grå litteratur” 

Referens In/ut Mina kommentarer 
Forssell, A. (2003). "Härtill är jag nödd och tvungen": om 
skolledare och ITis : en studie om IT, skolutveckling pch 
pedagogiskt ledarskap. Stockholm: Lärarhögsk.. 

Ut  

Pris: pedagogiskt ledarskap samt mål och resultatstyrning i 
grundskolan. delrapport 2001. (2001). Stockholm: 

Ut Delrapport. 

Utbildningsförvaltningen 
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Utbildningsförvaltningen. Stockholm. 

Lokal rapport. 

Stockholm. Utbildningsförvaltningen (2000). Pris: 
pedagogiskt ledarskap samt mål och resultatstyrning i 
grundskolan. delrapport 2000. Stockholm: 
Utbildningsförvaltningen. 

Ut Delrapport. 

Utbildningsförvaltningen 

Stockholm. 

Lokal rapport. 

Danielsson, M. (1998). Pedagogiskt ledarskap. Stockholm: 
Lärarhögskolan, Institutionen för barn- och 
ungdsomsvetenskap. 

Ut Lärares ledarskap. Lokal 

rapport. 

Johansson, B. (1997). Kompetensutveckling för 
förskollärare: metod för pedagogisk ledning. Södertälje: 
Ronna kommundel. 

Ut Förskollärares ledarskap. 

Lokal rapport. 

Kåräng, G. (1997). Pedagogiskt ledarskap: 
korrelationsundersökningar inom Skolverkets nationella 
utvärderingar av grundskolan 1992 och 1995. Karlstad: 
Högskolan i Karlstad. 

Ut Finns i bilaga 7 

Sverige. Skolverket (1997). "Detta är vårt uppdrag-": 
arbetsorganisation och pedagogisk ledning i en grundskola. 
Stockholm: Statens skolverk. 

Ut Lärares pedagogiska ledarskap 

Alsterdal, L. & Josefson, I. (1996). Förut trodde jag att 
barn var mera lika: om utvecklingsarbete bland mästare i 
barnomsorgen. Solna: Arbetslivsinstitutet. 

Ut Förskollärares pedagogiska 

ledarskap 

Brännström, L., Dahlgren, E. & Ågren, P. 

(1996). Studierektor: om arbetet som studierektor. Umeå: 
Personalutvecklingsenheten, Univ.. 

Ut Studierektor ej samma som 

rektor/förskolechef. 

Nestor, B. (1996). Pedagogisk ledning på gymnasieskolan i 
ett organisationsperspektiv: ett diskussionsunderlag. 
Örebro: Skolledarhögskolan. 

Ut Diskussionsunderlag 

Olofsson, A. & Karp, S. (1995). Mötet mellan forskarnas 
och personalens bilder av pedagogiskt ledarskap, 

målsättningsfrågor och arbetsmiljö: ett utvecklingsprojekt 
vid en gymnasieskola. Umeå: Univ., Pedagogiska 
institutionen. 

Ut Lokal rapport gymnasiet. 

Sverige. Skolverket (1995). Från golvmoppar till 
pedagogiskt ledarskap: från ett seminarium om den nya 
läroplanen december 94. Stockholm: Skolverket. 

Ut Från seminarium Lpo 94 

Axiö, A. (1994). "Jag har ett helt annat jobb idag": 
förskolechefers respektive rektorers ledarskap sett ur ett 

organisations- och könsperspektiv. Stockholm: 
Socialtjänsten, FoU-byrån. 

Ut Lokal rapport 

Olsson, L. (1994). Pedagogiskt ledarskap i förändring: 
utvärdering av införandet av pedagogiskt ansvariga i 
Vällingby - Hässelby. Stockholm: Socialförvaltningen. 

Ut Lokal rapport 
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Bilaga 8 

Sammanställning av svensk (nordisk) litteratur med kommentarer som återstår efter 

urval 

 

Artiklar/kapitel 

Referens In/ut Mina kommentarer 
Persson, A. (2008). Vid vägs ände lurar den pedagogiska 

roboten. 

 

In http://www.e-

magin.se/v5/viewer/files/vie

wer_s.aspx?gKey=4j9fkjjr&gIn

itPage=5 

Artikel i pedagogiska 

magasinet nr 4/2008 
Persson, A. (2007). 

Fakultetsopponenten sammanfattar: Josefin Brüde Sundins En 
riktig rektor. Om ledarskap, genus och skolkulturer. Lund: 
Lunds universitet.  

Ut Avhandlingen finns under 

rubriken ”avhandlingar”. 

Rektorers normer i ledarskapet för skolutveckling  

Author: Hallerström Helena  
ISSN: ISSN 140 År: 2006 Sidor: - Leverantör: Lund 
University Förlag: Institutional repository - Lund University 

In  

 

Avhandlingar 

Referens In/ut Mina kommentarer 
Ärlestig, H. (2008). Communication between principals and 
teachers in successful schools. Diss. (sammanfattning) 
Umeå : Umeå universitet, 2008. Umeå. 

In Fulltext på webben. 

 

Olofsson, S-S. (1998).  

Kvinnliga rektorers ledarstil i svensk grundskola. Lund: Lunds 

universitet. 

In Kartlägger kvinnligt 

skolledarskap.  

Scherp, H-Å. (1998).  

Utmanande eller utmanat ledarskap: rektor, organisationen 
och förändrat undervisningsmönster i gymnasieskolan. 
Göteborg: Göteborgs universitet.  

  

Viggósson, H. (1998).  

I fjärran blir fjällen blå: en komparativ studie av isländska och 
svenska grundskolor samt sex fallstudier om närhet som en 
förutsättning för pedagogiskt ledarskap. Lund: Lunds 
universitet. 

 Nära ledarskap 

Mårdén, B. (1996).  

Rektorers tänkande: en kritisk betraktelse av skolledarskap. 
Göteborg: Göteborgs universitet.  

  

 

Bibliografier 

Referens In/ut Mina kommentarer 
Jensen, E., Jensen, E. & Løw, O. (2011). Pedagogiskt 

ledarskap: om att skapa goda relationer i klassrummet. (1. 
uppl.) Malmö: Gleerups utbildning. 

In  Lärares pedagogiska ledarskap. 

 

Riddersporre, B. (red.) (2006). Utbildningsledarskap: nu 
och i framtiden. Lund: Studentlitteratur. 

In Om utbildningsledarskap 

 

 

http://www.libhub.com.proxy.lnu.se/libhub?func=search&query=au:%22Hallerstr%C3%B6m%20Helena%22&language=se
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Monografier 

Referens In/ut Mina kommentarer 
Lundberg, L. (red.) (2000). Görandets lov - lov att göra: om 
den nya tidens rektor. Umeå: Univ., Centrum för 
skolledarutveckling. 

In  

Maltén, A. (2000). Det pedagogiska ledarskapet. Lund: 
Studentlitteratur. 

In Det pedagogiska ledarskapet är 

det ideala ledarskapet i en 

lärande organisation. En 

integration av 5 

ledardimensioner: mål, 

relationer, förnyelse, situation, 

etik. 

Det pedagogiska ledarskapets 

dynamik – ledarskapsblomman 

s. 188. 

Fuglestad, O.L. (1999). Pedagogiska processer: empiri, teori, 

metod. Lund: Studentlitteratur. 
In  

Nihlfors, E. (1998). Mod att leda: en skola i utveckling. 
Göteborg: Gothia. 

In Vägledning i hur man kan 

bedriva framgångsrikt 

utvecklingsarbete.  

Nytell, H. (1996). Samtal för utveckling i skolan: ansvar och 

möjligheter för rektor, lärare, elev och föräldrar. Göteborg: 
Gothia. 

In Utvecklingssamtal  

 

Axiö, A. & Palmquist, B. (1995). Att leda med omsorg: en 
bok om ledarskap för förskolechefer. (1. uppl.) Stockholm: 
Liber utbildning. 

In Förskolechefers pedagogiska 

ledarskap 

 

Nilsson, L. (1995). Den frågvisa chefen: om pedagogiskt 
ledarskap. Solna: Ekelund. 

In  

Their, S. (1994). Det pedagogiska ledarskapet. Mariehamn: 
Mermerus. 

In  

Larsson, T. (2006). Rektorers tal om ledarskap i skola: som 
konstruktion och diskurs. Stockholm: HLS förlag. 

In  
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Bilaga 9 

Sökning, engelsk litteratur, från svensk sökning 

 

Referens Typ Språk Kommentar In/ut 

Dean, D.R., Bracken, S.J. & 
Allen, J.K. (red.) 
(2009). Women in academic 
leadership: professional 
strategies, personal choices. 

(1st ed.) Sterling, VA.: Stylus 
Pub.. 

Bok Engelska Pedagogiskt ledarskap 

universitet/högskola 

Ut 

Ryan, J. (2003). Leading 
diverse schools. Dordrecht: 
Kluwer Academic Publishers. 

Bok Engelska Utdrag finns på webben. 

 
In 

Williams, J. (2002). Professional 
leadership in schools: effective 
middle management and 

subject leadership. London: 
Kogan Page. 

Bok Engelska Utdrag finns på webben.  Ut 

Hanna, D.E. & Latchem, C.R. 
(red.) (2001). Leadership for 
21st century learning: global 
perspectives from educational 
innovators. London: Kogan 
Page. 

Bok Engelska Utdrag finns på webben. Ut 

Field, K., Holden, P. & Lawlor, 
H. (2000). Effective subject 
leadership. London: Routledge. 

Bok Engelska  Ut 

Bell, D. & Ritchie, R. 
(1999). Towards effective 
subject leadership in the 
primary school. Buckingham: 
Open University Press. 

Bok Engelska Om s k “subject leaders” 

(“ämnesledare” min övers) 

Ut 

Killmey, M. & Rönnberg, S. 
(1999). Läraren som ledare: ur 
skotska barns och lärares 
perspektiv. Examensarbete. 
Luleå. 

Bok Engelska Examensarbete Ut 

Law, S. & Glover, D. 
(1999). Educational leadership 
and learning: practice, policy, 
and research. Buckingham 

[England]: Open University 
Press. 

Bok Engelska  Ut 

Begley, P.T. (red.) 
(1999). Values and educational 
leadership. New York: State 
University of New York. 

Bok Engelska Utdrag finns på webben. Ut 

Begley, P.T. & Leonard, P.E. 
(red.) (1999). The values of 

educational administration. 
London: Falmer. 

Bok Engelska Utdrag finns på webben. Ut 

Monroe, L. (1997). Nothing’s 
impossible: leadership lessons 
from inside and outside the 
classroom. New York: Times 
books. 

Bok Engelska Ledarskap som förändrar.  
 

In 

Leithwood, K.A. (red.) 
(1996). International handbook 
of educational leadership and 
administration. Dordrecht: 
Kluwer Academic. 

Bok Engelska  In 
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Leithwood, K.A. (red.) 
(1996). International handbook 
of educational leadership and 
administration. P. 1. Dordrecht: 
Kluwer Academic. 

Bok Engelska  In 

Leithwood, K.A. (red.) 
(1996). International handbook 
of educational leadership and 
administration. P. 2. Dordrecht: 
Kluwer Academic. 

Bok Engelska  In 

Dunlap, D.M. & Schmuck, P.A. 
(red.) (1995). Women leading 
in education. Albany, N.Y.: 
State Univ. of New York Press. 

Bok Engelska  Ut 

Kenway, J. & Blackmore, J. 
(red.) (1993). Gender matters 
in educational administration 
and policy: a feminist 
introduction. London: Falmer 
Press. 

Bok Engelska  Ut 

Lewis, M.G. (1993). Without a 
word: teaching beyond 

women’s silence. New York: 
Routledge. 

Bok Engelska  Ut 

Law, S. & Glover, D. 
(1999). Educational leadership 
and learning: practice, policy, 
and research. Buckingham 
[England]: Open University 
Press. 

Bok Engelska  Ut 

Body and management 

pedagogy 

Sinclair, Amanda (författare) 

Engelska. Ingår i: Gender, 

work and organization 

(Online). – 1468-0432. ; 

2005(12):1, s. 89-104 

Artikel Engelska  Ut 
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Bilaga 10 

Manuell sökning engelska 

Referens Typ Språk Kommentar In/ut 

Fichtman Dana, N. (2009). 
Leading with Passion and 
Knowledge. The Principal as Action 
Researcher. SAGE.  

Bok Engelska Aktionsforskning för skolledare In 

Leithwood, K.A. & Beatty, B. 
(2008). Leading with teacher 

emotions in mind. Thousand 
Oaks, CA: Corwin Press. 

Bok Engelska Lärares känslor är en viktig och 

outnyttjad resurs 

  

In 

Dimmock, C.A.J. & Walker, A. 
(2004). Educational leadership: 
culture and diversity. London: 
Paul Chapman. 

Bok Engelska   In 

Lingard, B. (red.) 
(2003). Leading learning: 

making hope practical in 
schools. Buckingham [England]: 
Open University Press. 

Bok Engelska   In 

Söderqvist, B. (2007). School 
leaders’ view on market forces 
and 120ecentralization: case 
studies in a Swedish 
municipality and an English 
county. Diss. Stockholm : 

Stockholms universitet, 2007. 
Stockholm. 

Avhand

ling 

Engelska Fulltext finns 

Ej om pedagogiskt ledarskap. 

Bra beskrivning av det engelska 

skolsystemet. 

Ut 

Goens, G.A. (2005). Soft 
leadership for hard times. 
Lanham, Md.: Rowman & 
Littlefield Education. 

Bok   In 

Gordon A., J. (2008). How 
leaders learn: cultivating 

capacities for school 
improvement. New York: 
Teachers College Press. 

Bok Engelska Handlar om hur ledare lär. 

Handbok. 

 

Ut 

Fullan, M., Hill, P. & Crévola, C. 
(2006). Breakthrough. USA: 
Corwin Press. 

Bok Engelska Presenterar ”Tri-Level Reform 

Solution”  

 

In 

Fullan, M. (2005). Leadership & 
Sustainability. System Thinkers 
in Action. California: Corwin 
Press. 

Bok Engelska Hållbart ledarskap 

 

In 

Fullan, M. (2000). Leading in a 
culture of change. San 
Fransisco: Jossey- Bass 

Bok Engelska  In 

Mc Namara, P. (1999). The 
principal as change-agent for 
school climate and pupil 
achievement. Stockholm: Univ.. 

Avhand

ling 

Engelska Från Sverige Ut 

Harris, B. (2007). Supporting 
the Emotional Work of School 
Leaders. Great Britain: Paul 
Chapman Publishing. 

Bok Engelska  Vill öka medvetandet om de 

emotionella delarna av 

skolledarskapet.  

 

In 

Deal, T. E. & Peterson, K. D. 
(2000). The Leadership 
Paradox. United States of 
Amerika: Jossey-Bass.  

Bok Engelska De bästa skolledarna är 

”bifocal”, med vilket menas att 

de kan kombinera management 

med ledarskap.  

In 

Hattie, J. (2010). Visible Forsknin Engelska Två huvudsakliga typer av In 
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Learning. A synthesis of over 

800 meta-analyses relating to 
achievement. Routledge. 

gsöversik

t 

ledarskap: ”instructional 

leadership” och 

”transformational leadership”.  

 

Alexander, R. (2010). 

Children, their World, their 
Education. Final report and 
recommendations of the 
Cambridge Primary Review. 
Routledge. 
 

Forsknin

gsöversik

t 

Engelska  In 

Leithwood, K., Harris, A. & 
Strauss, T. (2010). Leading 
School Turnaround. How 
Successful Leaders Transform 
Low-Performing Schools. USA: 
Jossey-Bass. 

Bok Engelska Syftet är att ge nya perspektiv 

på och konkreta, 

evidensbaserade riktlinjer för 

hur en skolledare som står inför 

utmaningen att vända en 

lågpresterande skola ska agera.  

In 

Coens, G.A. (2005). Soft 
Leadership for Hard Times. 
USA: Rowman & Littlefield 
Education. 

Bok Engelska   In 

Harris, A. (2010). Distributed 
School Leadership. Developing 
tomorrow´s leaders. UK: 
Routledge. 

Bok Engelska  In 

Leithwood, K., Mascall, B. & 
Strauss, T. (2010). Distributed 

Leadership According to the 
Evidence. UK: Routledge. 

Bok Engelska  In 

Leithwood, K., Jantzi, D. & 
Steinbach, R. (2003). 
Changing Leadership for 

Changing Times. Open 

University Press. 

Bok Engelska  In 

Lingard, B., Hayes, D., Mills, 
M. & Christie, P. (2011). 
Leading Learning. Open 
University Press.  

Bok Engelska  In 

  

 


