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Sammanfattning 
Studiens syfte var dels att få en ökad kunskap om det pedagogiska ledarskapet, dels att tolka och förstå 

hur rektorers pedagogiska ledarskap har påverkats utifrån de förändringar som skett i samband med 

den nya skollagen. Vidare var syftet även att undersöka vilka förutsättningar skolhuvudmannen ger för 

att rektorerna ska kunna fungera som pedagogisk ledare enligt läroplanen. För att kunna besvara syftet 

har en kvalitativ intervjustudie utförts med tre rektorer och tre huvudmän i Umeå kommun. Studiens 

resultat visar på att både rektorer och huvudmän uppger att rektorers ansvar och befogenheter har 

blivit större sen införseln av den nya skollagen. Vidare uppger dock rektorerna att förändringen 

bidragit till mer administrativt arbete och detta har lett till att deras fokus på att vara en pedagogisk 

ledare minskat. Rektorerna upplever således att de har mindre tid till att vara ute i den pedagogiska 

verksamheten. Huvudmännen å sin sida är inte av samma uppfattning att det skett en ökning av de 

administrativa uppgifterna. Resultatet visar vidare att huvudmännen har höga förväntningar på 

rektorerna där de dels ska verka för resultat-och måluppfyllelse för elverena och samtidigt utöva ett 

öppet ledarskap gentemot sin personal. Studien visar även att alla informanter är överens om att det är 

huvudmännens ansvar att se till att rektorerna får de förutsättningar som krävs för att kunna fungera 

fullt ut som pedagogisk ledare. Något annat som framkommer är att det finns en viss diskrepans 

mellan förutsättningarna som huvudmännen upplever att de ger till rektorerna och vad rektorerna 

upplever att de får från huvudmännen. 
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Inledning 
 

I detta avsnitt presenteras en bakgrund till problematiken och intresset med att genomföra 

studien. Vidare presenteras studiens syfte och frågeställningar. Avsnittet avslutas med en 

introduktion till begrepp med relevans för studien.  

 

Bakgrund 
Skolan är en viktig institution i samhället och står under ständig förändring och utveckling, 

såväl i Sverige som i resten av världen. Under 2010 fattades beslut om en ny skollag där 

förändringarna skulle syfta till att spegla förhållandena inom dagens moderna skola 

(Regeringen 2011). Regeringen anför att ”skollagen har moderniserats genom att förenklas och 

förtydligas samt bättre anpassas till ett målstyrt skolväsende och till den ansvarsfördelning som 

råder mellan stat och kommun. Ansvarsfördelningen såväl mellan stat och kommun som 

mellan beslutsfattare och pedagogisk profession ska ligga fast” (Regeringen 2011). Lagen 

beskriver hur skolans ska bedrivas. Det finns också tydliga bestämmelser över 

ansvarfördelningen i skolan (SFS 2010:800). Den började tillämpas den första juli 2011. I 

samband med den nya skollagen kom även nya läroplaner att börja användas där bland annat 

rektors ansvar har förtydligats. Utifrån den nya läroplanen går det tydligare att utläsa vad som 

ingår i rektorns uppdrag att bedriva ett pedagogiskt arbete och ledarskap (Skolverket 2011a). 

Av skollagen och läroplanerna går det även att utläsa skolhuvudmannens ansvar vilket är att se 

till att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen (SFS 2010:800). En skolhuvudman är 

den som har ansvar för skolans verksamhet och därmed är rektors arbetsgivare samt den som 

står för skolans resurser, oftast är denne kommunen. 

 

Skolinspektionen gjorde i början av 2012 en kvalitetsgranskning över rektorers ledarskap i 

förhållande till det nationella uppdraget och skolans kärnvärksamhet; undervisning och lärande 

(Skolinspektionen 2012:1). I granskningen ingick 30 slumpvis utvalda grundskolor i 12 

kommuner där 22 skolor var kommunala och resterande var fristående skolor. Huvudfokus för 

rapporten var rektorernas styrning, ledning och hur de själva skapar förutsättningar för att 

organisera utveckling. Ytterligare en viktig del som belystes i rapporten var de förutsättningar 

som rektorerna får från huvudmannen. Granskningen visade att 20 procent av rektorerna 

behöver förstärka sitt pedagogiska ledarskap och sin samordning av den pedagogiska 

verksamheten med utgångspunkt utifrån de nationella målen och deras uppdrag. Det framkom 
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även att ett flertal av huvudmännen behöver skapa en bättre dialog med rektorerna för att 

säkerställa rektorernas förutsättningar för ledningen av den pedagogiska verksamheten. En 

annan slutsats som drogs var att rektorerna själva behöver ta mer ansvar genom att förtydliga 

sina egna förutsättningar och sitt analysarbete i syfte att stärka utvecklingsarbetet kring de 

behov som finns i deras verksamhet. 

 

Skolinspektionens granskning visar på att en av fem rektorer inte utövar ett fullskaligt 

pedagogiskt ledarskap utan drastiskt skulle behöva utveckla ledarskapet utifrån de nationellt 

uppsatta målen (Skolinspektionen 2012:1). Inte mindre än hälften av rektorerna skulle behöva 

utveckla vissa delar av deras pedagogiska ledarskap. Dessutom framkommer det att 

huvudmännen inte ger rektorerna tillräckligt stöd i deras pedagogiska arbete. Med bakgrund av 

detta väcks vissa frågor. Vilket behov av förutsättningar behöver rektorerna? Finns det en 

diskrepans mellan vilka förutsättningar som rektorer och huvudmän tycker behövas för att 

bedriva ett pedagogiskt ledarskap? 

 

Syfte 
Syftet med studien är att få ökad kunskap om pedagogiskt ledarskap. Syftet är även att tolka 

och förstå hur rektorers pedagogiska ledarskap påverkats utifrån de förändringar som nyligen 

skett. Vidare är syftet att undersöka vilka förutsättningar skolhuvudmannen ger rektorerna för 

att kunna fungera som en pedagogisk ledare enligt läroplanens intentioner. 

 

Frågeställningar 

 Hur upplever rektorer och huvudmännen det pedagogiska ledarskapet? 

 Har rektorernas arbetsuppgifter förändrats sedan införseln av nya skollagen? 

 Vilka förväntningar har huvudmannen på rektors ledarskap? 

 Har huvudmännen och rektorerna en samstämmig syn på vilka förutsättningar som 

behövs för att bedriva ett pedagogiskt ledarskap? 

 

Begreppsdefiniton 

 

Rektor 

Ordet rektor kommer från latinets rector och betyder skolmästare, styresman eller ledare 

(Nationalencyklopedin 2012). En rektor är ledare för en utbildningsanstalt och ska genom 
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utbildning och erfarenhet ha förvärvat pedagogisk insikt. Med användandet av rektor nedan 

åsyftas en ledare för grundskoleverksamheten. 

 

Huvudman 

Huvudman är enligt förvaltningsrätten benämningen på den som bär huvudansvaret för en 

verksamhet eller institution (Nationalencyklopedin 2012). Enligt skollagen är kommunen 

huvudman för förskola, föreskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 

gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, särskild 

utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare och fritidshem om inte annat 

följer av lagen (SFS 2010:800). Huvudmannen är rektors arbetsgivare och har till uppgift att 

ansvara för skolans verksamhet samt förse skolan med ekonomiska resurser.   

 

Huvudmannaskapets nivåer 

Huvudmannen kan finnas på olika nivåer i kommunen. Kommunfullmäktige är högsta 

representativa organet för invånarna i kommunen och de som beslutar om mål och riktlinjer för 

kommunens verksamheter (Skolverket 2011a). Kommunfullmäktige ansvarar för att all 

verksamhet i kommunen sker i enlighet med lagar och förordningar samt har den yttersta 

beslutanderätten i kommunen. Därefter finns kommunstyrelsen som är ett beredningsorgan och 

ska leda och samordna den kommunala verksamheten. Kommunchefen är underställd 

kommunstyrelsen och är chef för förvaltningschefer, ekonomichef, personalchef och andra 

chefer inom kommunens centrala förvaltning. Vidare finns nämnderna som på uppdrag av 

kommunfullmäktige styr olika delar av den kommunala verksamheten. Dessa har oftast egen 

beslutanderätt att fullgöra kommunens uppgifter inom ett avgränsat verksamhetsområde. Till 

sist finns förvaltningarna, skolförvaltning eller motsvarande, som står till nämndernas 

förfogande. Förvaltningarnas ledare har till uppdrag att bereda ärenden, effektuera och följa 

upp beslut samt ansvara för ledningen av skolverksamheten. Det finns en tvetydig uppfattning 

över vart huvudmannaskapet representeras. I denna rapport åsyftar användandet av 

huvudmannaskapet flera olika nivåer. 
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Litteraturöversikt 
 

För att kunna besvara syftet har ett antal områden identifierats som är av relevans för studien. 

Avsnittet inleds med en beskrivning av ledarskapsbegreppet och vilka förutsättningar som 

behövs för ett bra ledarskap. Därefter följer en genomgång av det kommunala ledarskapet. 

Vidare förklaras skolledarskap samt den komplexitet detta innefattar. En beskrivning av 

begreppet pedagogiskt ledarskap följer därefter samt slutligen en skildring av termen 

skolreform.  

 

Ledarskap 
Det finns oerhört många olika definitioner av begreppet ledarskap. Enligt Jackson och Perry 

(2011) kan man säga att det nästan finns lika många definitioner av ledarskap som det antal 

människor som försökt att definiera begreppet. Författarna framför att ledarskapsbegreppet 

borde förbli ett omtvistat begrepp som ständigt diskuteras då det finns så många olika 

perspektiv att förklara ledarskap på. De förklarar dock att ledarskap kan uppfattas på fyra olika 

sätt; det är vem ledaren är som gör den till ledare, det är vad ledaren åstadkommer som gör den 

till ledare, det är var ledaren är verksam som gör den till ledare samt det är hur ledare får saker 

underrättade som gör den ledare. Granberg definierar ledarskap som “en process genom vilken 

en individ påverkar en grupp av individer att uppnå gemensamma mål” (Granberg 2008:24). 

Yukl (2010) i sin tur framför ledarskap som processen att influera en grupp att förstå och 

acceptera vad som måste göras och hur det ska genomföras samt processen att underlätta 

individers och gruppers insatser för att nå de gemensamma målen. Trots de olika sätten att 

definiera ledarskap finns det två centrala begrepp som återkommer i de olika 

ledarskapsteorierna; påverkan och mål. Författarna ovan uttrycker alla att en del i ledarskapet 

handlar om att påverka andra individer eller grupper av individer. Att genom ledarskapet få 

människor att förstå vad som ska göras och varför man gör det är en del i ledarskapet och en 

utgångspunkt för att lyckas med verksamheten. Ledarskapet ska bidra till att medarbetarna 

motiveras att utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som gör att organisationens mål uppfylls 

(Granberg 2008; Jackson & Perry 2011; Sandberg & Fogelberg-Eriksson 2000; Yukl 2010).  

 

Ledarskapsprocessen innebär således att en ledare utövar påverkan på andra människor i avsikt 

att leda, stukturera och underlätta aktiviteter och relationer inom en organisation eller en grupp 

på ett sätt som leder till att målen uppnås (Sandberg & Fogelberg-Eriksson 2000). I denna 

rapport åsyftas den förklaringen av ledarskap. 
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Ledarskap kontra chefskap 

En ledare kan vara informell, vilket innebär att ledaren använder sin sociala förmåga för att 

styra och leda en grupp (Larsson 2005). Ett ledarskap kan även innefatta en formell makt och 

benämns då ofta i litteraturen som chefskap. Chefskap innebär att chefen har ett ansvar samt att 

det tillkommer befogenheter, makt och en formell roll som ledare. Spicker (2012) skriver i sin 

artikel att chefer gör saker rätt medan ledare gör rätt saker. Chefer ser till att göra saker på rätt 

sätt efter konstens alla regler. Ledare i sin tur använder sin karisma och förmåga att övertala, 

influera och motivera som ledarskapsstrategi och det är detta som enligt Spicker är det som 

leder till ett effektivt ledarskap. Enligt Larsson (2005) är en chef som också är den informella 

ledaren det mest gynnsamma. Utifrån detta är en person som innehar både det formella 

chefskapet liksom det informella ledarskapet det som hyllas och leder organisationen till 

framgång. Dessa chefer beskrivs som starka, drivande, styrande och benägna att förändra 

(Alvesson 2009). 

 

Rektorer är enligt skollagen (SFS 2010:800) pedagogiska ledare, chef över lärarna och 

personalen, de som leder skolan samt innehar det formella ansvaret över en 

utbildningsverksamhet. Rektorer beskrivs således både ledare och chefer, dock utan att hänsyn 

tagits till huruvida de även innehar det informella ledarskapet. Majoriteten av litteraturen kring 

rektorer uttrycker att deras roll är att vara ledare. Med bakgrund av detta används i denna 

studie begreppet ledarskap för att beskriva rektorernas roll oavsett om de uttalas som chef eller 

ledare. Detta frånsett vilket begrepp som litteraturen använder för att få en enhetlig bild av 

rektorernas arbete utan att behöva kastas mellan olika begrepp.  
 

Förutsättningar för ledarskap 

Ledarskapet är, som nämnt ovan, inte alldeles lätt att definiera men det som är gemensamt för 

alla ledarskapsteorier är just att det sker en påverkan i syfte att få medarbetarna att gå mot 

samma mål. Det är dock inte lätt att få en grupp individer att sträva mot samma mål och det är 

detta som skapar utmaningen i ledarskapet (Lindmark & Önnevik 2008). Vilka förutsättningar 

behöver då en ledare i en offentlig sektor för att kunna utöva ett bra ledarskap? 

Enligt Thylefors (2007) behöver en ledare i en human service-organisation det vill säga en 

organisation som jobbar med människor på olika sätt, ett antal grundläggande faktorer för att 

kunna fungera fullt ut som ledare oavsett utbildningsnivå eller bakgrund. Dessa faktorer är 

personlig lämplighet, motivation, rätt kompetenser, feedback och organisatoriska faktorer. 
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Personlig lämplighet handlar inte bara om personlig mognad, utan forskning har visat att det 

finns positiva samband mellan ett bra ledarskap och egenskaper som att vara noggrann, öppen, 

vänlig och emotionell stabil (Thylefors 2007). Det har visat sig att personlig lämplighet är en 

av de största centrala förutsättningarna för ett bra ledarskap inom organisationer med 

motstridiga krav. En annan viktig förutsättning är att både ledning och medarbetare har 

förtroende för varandra därför att det har visat sig att ett bra förtroende förbättrar prestationen 

och arbetsmiljön avsevärt. Att ha tillgång till handlingsutrymme för att kunna påverka 

organisationen till det bättre ökar trovärdigheten hos medarbetarna. Det är dock av stor vikt att 

man som ledare även delar med sig av sin makt och ger handlingsutrymme till sina 

medarbetare, annars riskerar man att tappa trovärdighet. 

De kompetenser man behöver som ledare är social kompetens, professionell kompetens och 

ledarkompetens (Thylefors 2007). Den sociala kompetensen handlar om förmågan att kunna 

läsa av sina medarbetare och kunna utföra personalorienterade uppgifter på ett bra sätt. Att 

inneha en professionell kompetens innebär att man som ledare har kunskap och erfarenhet 

inom sitt ämnesområde för att kunna ses som en person som har sakkunskaper och är 

intresserad inom sitt område. Ledarkompetensen innebär att man som ledare har faktiska 

kunskaper om budgetarbete, målformulering och resursutnyttjande samt kan ta rationella 

beslut. 

Alla ledare behöver få bekräftelse på att de gör ett bra jobb för att kunna behålla sin 

motivation. Det behöver dock inte innebära att den feedback man får bara ska handla om att 

man gör ett bra jobb, utan det kan också handla om socialt stöd där man som ledare är osäker 

vilken väg man ska ta. Feedback kan komma ifrån medarbetare, överordnade eller andra 

aktörer samt från en själv (Thylefors 2007). 

För att kunna fungera fullt ut som ledare behöver man även rätt förutsättningar från 

organisationen. Thylefors (2007) uttrycker att det har visat sig att den största bristen inom 

human service-organisationer är avsaknaden av resurser vilket får konsekvenser i form av 

rollöverlastning. Detta innebär att kraven på ledaren blir för stora då alltmer arbetsuppgifter 

läggs på ledaren och tidbristen därmed blir mer påtaglig. Ofta får ledare som påtalar detta till 

svar att de ska försöka bli bättre på att delegera neråt, vilket inte löser problemet. En delegering 

innebär i slutändan att problemet bara skjuts fram på medarbetarna som är upptagna av sina 

sedvanliga uppgifter. Ett sätt för ledaren att hantera överbelastningen är att prioritera vilket 

leder till att ledaren prioriterar de uppgifter som de helst vill och måste göra först medan de 
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mindre attraktiva uppgifterna får vänta. Det bidrar till att arbetsbördan ökar ytterligare och i 

slutändan troligtvis blir ohållbar. Enligt författaren kan en bra stödfunktion hjälpa till med 

praktiska och administrativa uppgifter som exempelvis ekonomi- och personalfrågor.  

Medarbetarantalet också är en viktig förutsättning för ledare (Ledarna 2011). En ledare bör inte 

ha ett för högt antal medarbetare att ansvara över för att kunna utföra ett bra ledarskap. 

Medarbetarna ska ha chans att få bra feedback, utvecklingssamtal, lönesamtal och så vidare 

och för att få det kan inte ledaren ha för stort antal underställda. Det har visat sig att ju mindre 

storlek personalgrupperna har desto mer framgångsrika är verksamheterna.  

 

Kommunalt ledarskap 
Ledarskapet inom offentlig och privat sektor skiljer sig från varandra där de institutionella 

förutsättningarna utgör offentliga sektorns särart i ledarskapsfrågor (Utbult 2004). Det 

offentliga ledarskapet är reglerat i de lagar och styrdokument som finns i landet, där det 

framgår på vilket sätt ledarskapet ska utövas. Ledarskapet i privata organisationer är inte 

reglerat på samma sätt. En annan viktig särprägel hos ledarskapet inom offentliga sektorn, 

såsom kommunalt ledarskap, är att det karakteriseras av målkonflikter. “Att hantera 

målkonflikter är ofta en huvuduppgift för ledaren i den offentliga organisationen” (Utbult 

2004:51). Ledarna inom kommunen har att förhålla sig till både de lagar och regler som 

författats samt de politiska besluten som tas av regering och riksdag. De har dessutom 

kommunens egna beslut och bestämmelser att följa (Rapp 2011). Förutom alla beslut och 

regleringar har ledarna i kommunal sektor även att förhålla sig till åsikter hos medborgarna 

inom kommunen där de verkar, något som även det särpräglar ledarskapet. Att kunna hantera 

konflikten mellan dessa olika aktörer är som sagt en stor del i det kommunala ledarskapet. Det 

handlar om att kunna tillgodose både de politiska och kommunala besluten samt att kunna göra 

detta på ett sätt som medborgarna accepterar. 

 

Utbult (2004) påpekar att det även finns skillnader i ledarskapet inom den kommunala 

verksamheten. Det går att dela in ledarskapet i två kategorier, politiskt ledarskap och 

tjänstemannaledarskap. Dessa två kategorier har olika ideal där politikerna ska se till att hålla 

målen och utföra det som de gick till val med, medan tjänstemännen ska genomföra besluten 

och hålla budget. De politiska ledarna måste alltså förhålla sig till de beslut staten fattar och se 

till att de utförs på kommunal nivå. De ska dessutom se till att fatta beslut i frågor som rör den 

egna kommunen. Alla beslut som kommunalpolitikerna antar ska sedan genomföras av 

tjänstemännen där ledaren har ansvaret för att följa budget och se till att dennes enhet 
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tillgodoser aktörernas behov (Rapp 2011). Således har både det politiska ledarskapet och 

tjänstemannaledarskapet att förhålla sig till olika aktörer (Rapp 2011; Utbult 2004). I 

grundskolan är det för- och grundskolenämndens ordförande som är den politiska ledaren. 

Besluten som nämnden fattar ska sedan utföras av för- och grundskolekontoret och dess ledare, 

vilken benämns som skoldirektör. De är dessa som enligt Rapp (2011) representerar första 

nivån av tjänstemän och har till uppgift att ansvara över den kommunala ledningen av skolans 

aktiviteter. I de flesta kommuner är skoldirektören dessutom ledaren för rektorerna, vilka 

representerar nästa nivå av tjänstemän. 
 

Skolledarskap och dess komplexitet 
Rektorerna vid Sveriges skolor tillhör kategorin tjänstemannaledarskap (Utbult 2004). Denna 

grupp får ständigt utsättas för den målkonflikt som är kännetecknande för det kommunala 

ledarskapet då de har att förhålla sig till både stat och kommun, något som Rapp (2012) 

förklarar genom följande modell. 

 

 

 

 

Figur 1. Styrelsemodell för svenska rektorer (Rapp 2012:164) 

 

Under 1990-talet decentraliserades skolan vilket lett till att kommunen och kommunpolitikerna 

har övertagit ansvaret över skolans styrning från staten (Augustinsson & Brynolf 2009). Staten 

har dock behållit en del av kontrollen över skolan på så sätt att de sätter krav på hög kvalitet i 

undervisningen i skolan genom lagar och läroplaner som rektorerna har att förhålla sig till. Att 

dessa regler följs och kvalitet uppnås kontrolleras av den statliga Skolinspektionen 

(Skolinspektionen 2012). Kommunen i sin tur är huvudmannen och arbetsgivaren och den som 

ger rektorn de ekonomiska resurserna samt är ansvarig för resultat och kvalitet (Rapp 2012). 

Huvudmannen sätter upp mål för skolan, men lägger sig inte i detaljstyrningen.  

 

Efter att skolan decentraliserats har rektorsrollen förändrats (Augustinsson & Brynolf 2009). 

Skolan är statligt styrd och reglerad samtidigt som den är kommunaliserad och 

marknadsanpassad. Detta gör att komplexiteten i styrningen har ökat, något som Augustinsson 

och Brynolf förklarar genom följande figur. 
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Figur 2. Skolans styrning (Augusinsson & Brynolf 2009:171). 

 

Figur 2 visar komplexiteten i skolans styrning. Staten kommer med direkta och ofta detaljerade 

anvisningar och instruktioner vilket representerar rutan regelstyrning. Ramstyrningen innebär 

fokus på aktörernas yttre gränser och ramar som inte får överstigas. Den enskilda kommunen 

fattar beslut om dessa gränser och ramar. Målstyrning innebär att eleverna har möjlighet att nå 

målen på flera olika vägar och det är den lokala skolan och läraren som bestämmer hur detta 

ska gå till. Resultatstyrning sker centralt genom standardiserade mål som skolan ska uppnå. 

Augustinsson och Brynolf förklarar att “skolan har således gått från en regelstyrd verksamhet, 

där rektors roll bestod i att se till att reglerna följdes, till att försöka balansera dagens olika 

styrningsformer som regler, ramar, mål, resultat, kommunalpolitisk styrning och ekonomi, med 

dess motstridiga krav” (Augusinsson & Brynolf 2009:172). För att exemplifiera detta 

framhåller författarna att ifall en konflikt i den ekonomiska styrningen uppstår går medel före 

mål. Med andra ord prioriterar kommunpolitikerna den kommunala ekonomin före de statliga 

uppsatta målen. Detta är något som rektorn måste förhålla sig till och visar på den komplexa 

rektorsrollen. 

 

Rektorrollens komplexitet visas även i dess arbetsuppgifter. I den nya skollagen förtydligas 

rektors ansvar, befogenheter och beslutanderätt. Rektorer har fått mer ansvar över 

skolutveckling och resultat. De ska se till att implementering av nya skollagen sker och vara 

ansvarig för övrig skolutveckling samt resultaten av dessa förändringar (Rapp 2012). Rektor 

fattar ensamt beslut över hela den egna skolenhetens inre verksamhet, dock finns vissa 

delegeringsmöjligheter i beslutanderätten (SFS 2010:800). Förutom de tidigare vanliga 

administrativa uppgifterna som rektor utför ansvarar de även för ekonomiska och 

personalrelaterade uppgifter (Höög & Johansson 2011). Rektorn ska ta ansvar för 

verksamhetens utveckling och för uppföljningar och utvärderingar av skolans resultat. De ska 

även vara kommunal ledare med ansvar över uppgifter som exempelvis personalens 
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kompetensutveckling. Utöver detta är rektor pedagogisk ledare med ansvar över mål- och 

resultatuppfyllelse hos elever och lärare (Höög & Johansson 2011;Törnsén 2009b). 

 

Till skillnad från Utbult (2004) och Rapp (2011) menar Hallerström (2006) att rektorers 

ledarskap är unikt då de, förutom har stat och kommun att förhålla sig till, även har en 

självständig beslutanderätt i relation till den kommunala ledningen och facknämnden. Rektorns 

ansvar och beslutanderätt är reglerad i skollag, skolformförordningar samt läroplaner vilket 

innebär att det även ingår myndighetsutövning i deras uppdrag (Hallerström, 2006). 

 

Det pedagogiska ledarskapet 
Staten uttrycker att rektorer ska utöva ett pedagogiskt ledarskap, vilket är en form av ledarskap 

som länge diskuterats. Vad innefattar ett pedagogiskt ledarskap och vem utövar det? Det finns 

flera olika definitioner av begreppet enligt Törnsén (2009a) där de två vanligaste är 

komplementära. Den ena definitionen beskriver pedagogiskt ledarskap som “rektor skapar 

förutsättningar för undervisning och lärande” (Törnsén 2009a:63) och den andra “rektor leder 

skolans kärnprocesser - undervisning och lärande” (Törnsén 2009a:63). Båda dessa sätt att se 

det pedagogiska ledarskapet på finns med i den nationella läroplanen och framgår av 

Skolinspektionens definition av det pedagogiska ledarskapet, vilken visas nedan. 

”Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter 

för en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att förbättra 

skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. 

Det betyder att rektor måste ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta 

det i undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna 

för samband mellan insats och resultat” (Skolinspektionen 2012:1:6). 
 

Av definitionen går att utläsa att rektor är den pedagogiska ledaren och att denne ska arbeta för 

att måluppfyllelse sker samt verka för att kärnprocesserna undervisning och lärande fungerar 

på ett bra sätt. I denna rapport används Skolinspektionens definition av pedagogiskt ledarskap. 

 

I läroplanen står det 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” (SKOLFS 2010:37:18). Rektorn ska ansvara för att eleverna får deras 

lagstadgade rätt till en bra skolgång (Rapp 2012). Denne har också ett ansvar för skolans 

resultat och att det sker kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar av skolans resultat i 

förhållande till de nationella målen. Utöver detta har rektorer även ett särskilt ansvar för 

exempelvis att skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna har det stöd och hjälp de behöver 

för att kunna utveckla nya kunskaper, elevernas inflytande över skolan aktivt gynnas, att 
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eleverna har tillgång till en bra elevhälsa, att skolan samverkar med föräldrar för att kunna ge 

information om skolans mål samt att rektorn har ansvar för att personalen på skolan får den 

kompetensutveckling som behövs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett 

professionellt sätt (SKOLFS 2010:37).  

 

I det pedagogiska ledarskapet ingår även att leda en lärande verksamhet. Det innebär bland 

annat att för rektorn att vara mer närvarande i klassrummet för att kunna bedriva en bra 

utveckling av både elevernas och lärarnas lärande (Skolverket 2011b). Det kan vara att lägga 

ner tid på att sitta med på undervisningar för att kunna komma med konstruktiv kritik och 

beröm till lärarna för att ge bästa möjliga förutsättningar för ett optimalt lärande. Det kan även 

vara att elever efterfrågat närvarande i klassrummet av olika orsaker. 

 

Skolinspektionens granskning 
Under 2012 utförde Skolinspektionen en granskning av kvaliteten i rektorers pedagogiska 

ledarskap med fokus på det nationella uppdraget och skolans kärnverksamhet; undervisning 

och lärande (Skolinspektionen 2012:1) Inspektionen tittade på rektorernas styrning, ledning 

och hur de skapar förutsättningar för att organisera utveckling. En annan viktig del som 

belystes i granskningen var förutsättningarna från huvudmannen. Granskningen gjordes på 30 

slumpvis utvalda grundskolor i 12 kommuner där 22 av skolorna var kommunala och 

resterande friskolor. Det framkom av undersökningen att var tredje skola utövar ett väl 

fungerande och aktivt pedagogiskt ledarskap. Hälften av skolorna behöver förstärka sitt 

pedagogiska ledarskapsarbete i vissa delar och ytterligare några skolor behöver ett mer 

omfattande arbete med deras pedagogiska ledarskap. Utvecklingsbehoven varierar kraftigt och 

skiftar bland skolorna, men Skolinspektionen har identifierat vissa genomgående 

utvecklingsbehov som är särskilt framträdande. Rektorsrollen behöver förtydligas, skolkulturen 

behöver utmanas, det undervisningsnära ledarskapet behöver utvecklas, uppföljning och 

analysering av kunskapsresultat behöver förstärkas och rektorns fokus på skolutveckling och 

de nationella målen behöver prioriteras.  

I granskningen framkom även att förutsättningar från huvudmannen är av betydelse för 

rektorernas pedagogiska ledarskap. Det kan handla om förutsättningar så som storlek och bredd 

på rektors ansvarsområde, även om detta visat sig ha mindre relevans för ledarskapet än 

exempelvis resurser, organisation och stöd. Enligt Skolinspektionen sker resursfördelningen till 

skolan i för liten utsträckning efter analys och kommunikation av skolans resultat. 

Granskningen visar på att kommunikationen mellan rektorer och huvudmännen måste 
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förstärkas. Rektorer har olika erfarenheter och kompetenser samt varierade förutsättningar när 

det gäller organisation och verksamhetsansvar och behöver med bakgrund av detta olika 

förutsättningar. Trots detta ser stödet och insatserna från huvudmannen till rektorerna ofta 

likadant ut. Rektorerna behöver “tydliggöra sina förutsättningar, förstärka analysarbetet och 

genom det precisera behoven av utvecklingsarbetet” (Skolinspektionen, 2012:1:7). 

Huvudmännen behöver lyfta frågor om hur arbetet kan utvecklas för att ge bättre utrymme och 

stöd åt rektorerna som pedagogiska ledare. För att detta ska ske behöver rektorer och 

huvudmännen ha ett bättre samspel och en tydligare kommunikation. Staten har kommit med 

nya direktiv om vad ett pedagogiskt ledarskap är och ska innefatta genom den nya 

skolreformen, men förutsättningarna hur de ska gå tillväga för att nå dit varierar.  

 

Skolreformer 
Den nu senast genomförda reformen i skolan, införseln av nya skollagen, läroplaner och 

betygsystem, är bara en av många skolreformer de senaste 50 åren. En reform är en 

omformning, förändring eller förbättring av samhället som har föregåtts av en utredning och 

genomförs på basen av denna (Nationalencyklopedin 2012). Det finns många idéer och tankar 

kring hur skolor ska fungera och vad som krävs för att nå dit. Bakgrunden till skolreformerna 

syftar till att förbättra skolans kvalitet och resultat (Larsson & Löwstedt 2009).  Tidigare 

nämnda kommunalisering av skolan är en av de reformer som genomförts, införandet av den 

nuvarande skollagen och läroplanerna är en annan. Reformer inom skolan sker inte bara i 

Sverige, utan är vanliga över stora delar av världen (OECD 2008). Just nu pågår det en 

förändring i många länder med att inrikta skolledarskap mot att bli mer pedagogiskt och 

framgångsrikt. Rektorer har gått från att ha varit lärare med utökat ansvar till att bli 

administrativa rektorer för att sedan bli “professional managers” och nu slutligen, i vissa 

länder, lärande ledare (OECD 2008:22).  

 

Kraven på förändringar kan komma från olika håll och ha olika karaktär (Larsson & Löwstedt 

2009). Man pratar om förändring utifrån, uppifrån, inifrån samt förändring mellan skolor. 

Utifrån kan det vara politiska idéer och beslut som initierar förändringen, uppifrån är det 

förändringar som huvudmannen tar initiativ till. Förändringar inifrån baseras oftast på lokalt 

anknutna idéer från aktörerna knutna till den egna skolan. Förändring mellan skolor är vanligen 

resultatet av samverkan mellan skolor och genom att man lär av varandra. Oftast är det 

skolhuvudmannen som är den som ska se till att implementeringen av skolreformerna sker 

(Skolverket 2012). Rektorn ansvarar enligt Skolverket för det lokala utvecklingsarbetet som 
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följer i enlighet med de beslut som huvudmannen fattat. Alla typer av förändringar förutsätter 

dock ett bra ledarskap. Larsson och Löwstedt framhåller att “skolledare ska kunna utmana den 

starka lärarprofessionen och ha ansvar för att utveckla verksamheten” (Larsson & Löwstedt 

2009:186). Ledarens betydelse för skolutveckling betonas av rektorsprogrammet, där en av 

delarna i utbildningen avser skolledarskap. Resultaten från olika studier visar att i de fall där 

det finns stöd från ledningen reduceras stress och det är positivt för utvecklingen för såväl 

individ som skolenhet och således är ett bra ledarskap viktigt.  
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Teoretisk utgångspunkt  
 

I avsnittet följer en presentation över den teoretiska utgångspunkten för arbetet. 

 

Undersökningen är gjord med en hermeneutisk utgångspunkt då vi ser det centrala i 

undersökningen som att tolka och förstå hur det pedagogiska ledarskapet bedrivs och uppfattas 

utifrån intervjupersonernas berättelser. Just begreppen tolka och förstå är något som Fejes & 

Thornberg (2009) lyfter fram som dominerande för hermeneutiker. Det handlar om att pendla 

mellan delarna och helheten för att skapa en förförståelse över vad som menas med 

berättelserna samtidigt som forskaren måste vara medveten om sin egen förförståelse inom 

ämnet. Då vi hela tiden har funderat över vår egen förförståelse och varit medveten om på 

vilket sätt denna kan ha spelat in i tolkningsresultatet samtidigt som vi grävts oss djupare ner i 

informanternas berättelser anser vi att den hermeneutiska analysen bidragit till en ordentlig 

analys av studien. Den hermeneutiska analysen passar bra när forskaren vill nå en fördjupad 

kunskap över informanters upplevelser av fenomen, vilket var vår ambition med den här 

studien (Fejes & Thornberg 2009).    
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Metod 
 

I detta avsnitt ges en motivering till metodvalet i studien samt en beskrivning av det praktiska 

tillvägagångsättet i urval, datainsamling och bearbetning av data. Metoden avslutas därefter 

med ett etikavsnitt med vilka etiska överväganden som gjorts i studien. 

 

Innan studiens början kontaktades Umeå kommuns strategiska personalavdelning för en 

förfrågan om de hade något behov av en undersökning som behandlade ämnet ledarskap. 

Denna förfrågan mynnade ut i en kontakt med personalchefen vid en kommundel utanför 

Umeå. Efter att ha blivit tilldelad ett uppdrag valdes metodologisk ansats utifrån de 

forskningsfrågor som vi ville undersöka. Kvale och Brinkmann uttrycker att “valet mellan 

kvantitativa och kvalitativa metoder bör grunda sig på arten av det ämne som står i centrum för 

intresset” (Kvale & Brinkmann 2009:326). Då denna studie har forskningsfrågor som syftar till 

att mer ingående få en förståelse över respondenternas upplevelser av ett fenomen föll vårt val 

på en kvalitativ studie. 

 

Kvalitativ studie: Intervjuer 
Det finns många olika former av samtal och den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå 

världen utifrån undersökningsobjektens synvinkel genom att förmedla deras erfarenheter 

(Kvale & Brinkmann 2009). Enligt Patel och Davidsson (2003) leder en kvalitativ studie till en 

djupare förståelse och kunskap än de som ofta erhålls vid kvantitativa studier. Därav valdes 

kvalitativa intervjuer som metod för studien. Detta med bakgrund av att respondenterna då 

gavs större möjlighet att utveckla sina tankar och upplevelser kring de frågor vi ställde än vad 

en kvantitativ studie skulle kunna göra. De nackdelar som finns med kvalitativa studier är att 

det kan vara svårt att skapa ett generaliserbart resultat då antalet intervjupersoner oftast är för 

litet till antalet. Patel och Davidsson (2003) menar på att även om det är svårt att generalisera 

en kvalitativ undersökning kan en kvalitativ analys leda till en förståelse för ett fenomen och de 

variationer som detta fenomen uppvisar i relation till en specifik kontext. Då vårt syfte med 

uppsatsen inte var att försöka generalisera resultatet utan snarare undersöka fenomenet, såg vi 

inte detta som något problem.  
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Urval av intervjupersoner 
Urvalet av intervjupersoner har skett genom ett icke slumpmässigt urval, även kallat 

snöbollsurval, vilket innebär att man använder sig av befintliga kontakter för att få tag i 

ytterligare respondenter (Noy 2008; Patel & Davidsson 2003). Via vår uppdragsgivare 

tilldelades vi namn på personer som kunde vara relevanta för undersökningen. Efter att ha varit 

i kontakt med dessa blev vi sedan blivit tipsade om ytterligare personer som kunde vara 

intressanta att prata med. Kraven på respondenterna var dock att dessa antingen arbetade som 

rektor eller huvudman inom samma skolområde. Sammantaget intervjuades sex personer, tre 

rektorer och tre huvudmän. Huvudmännen representerade olika nivåer av huvudmannaskapet; 

nämnden, central förvaltning och lokal förvaltning. Detta för att vi skulle få ut så mycket 

information som möjligt från huvudmannaperspektivet.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ska antalet intervjuer baseras på vad som krävs för att få 

fram det man vill veta. Det fanns inte så många med ledande ställning på de nivåer som var av 

relevans för vår studie i det valda skolområdet. Efter att varit i kontakt med huvudmännen på 

de olika nivåerna samt de olika rektorerna ansåg vi att vi fått tag i alla nyckelpersoner och 

därmed nöjde vi oss med sex intervjuer. 

Efter att urvalet gjorts togs den primära kontakten via e-post där vi presenterade vilka vi var, 

vårt syfte med intervjun samt en förfrågan om det skulle vara av intresse för personen att delta. 

Efter att vi fått svar från intervjupersonen om denne var intresserad av att låta sig intervjuas 

bestämdes tid för samtalet. Varje intervju tog ungefär en timme. 

 

Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingsmetoden som användes var semistrukturerade intervjuer vilket innebär att man 

har ett antal på förhand konstruerade frågor i en intervjuguide, men att det lämnas utrymme till 

följdfrågor (Bryman & Bell 2003). På detta sätt gavs respondenterna möjlighet att utveckla 

sina svar samtidigt som vi fick samma utgångspunkt i alla intervjuerna genom att kunna ställa 

samma grundfrågor. Att utgå från samma intervjufrågor har bidragit till en förenkling i ett 

senare skede då vi kunde jämföra respondenternas svar samt tolka och förstå dessa. En 

svårighet med kvalitativa intervjuer är balansen mellan att få respondenterna att prata om rätt 

saker och styra vad personen säger. Genom användandet av vårt semistrukturerade 

intervjuformulär underlättades detta då vi hade ett underlag över vad vi ville att respondenten 

skulle svara på. Beroende på hur uttömande svar som gavs och vilken riktning intervjuerna tog 
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varierades ordningen mellan frågorna i de olika intervjuerna. Intervjuguiderna för rektorerna 

och huvudmännen skiljde sig något åt (se bilaga 1; bilaga 2).  

  

Vi valde att delta båda två i intervjuerna där den ene var ledande och ställde frågorna och den 

andra koncentrerade sig på att anteckna. Dock fick självklart även denne ställa kompletterande 

frågor. Detta gjordes dels för att underlätta för oss själva huruvida vem som skulle ställa vilken 

fråga och dels för att underlätta analyserandet av materialet då båda fått samma 

förhandsinformation. Rollerna som intervjuare och antecknare skiftades mellan de olika 

intervjuerna. En av intervjuerna genomfördes dock enbart av en intervjuare på grund av 

sjukdom och att vi inte hade möjlighet att boka om intervjun med kort varsel.  

 

Som komplement till de fältanteckningar som gjordes under intervjuerna valde vi även att 

använda oss av ljudupptagning. Vi var medvetna om att det både finns fördelar och nackdelar 

med att spela in en intervju på band (Kvale & Brinkmann 2009) Fördelen är att det underlättar 

vid databearbetningen av materialet, då det hela tiden finns en möjlighet att gå tillbaka till 

själva intervjun och fördjupa sig i respondenten svar samt att dubbelkolla att rätt slutsats dras. 

Tyvärr kan bandinspelningen även påverka en undersökning negativt då en person kan blir mer 

förtegen och känna sig olustig över att bli inspelad. Efter övervägande av dessa för- och 

nackdelar beslutades ändå att bandinspelning skulle användas då vi finner fördelarna med 

inspelningen överväga nackdelarna. Innan intervjun började tillfrågades respondenten om det 

gick för sig att intervjun spelades in, vilket alla respondenter godtog. 

 

Bearbetning och analys av data 
Alla intervjuer har transkriberats i deras helhet. Vi har lyssnat igenom ljudinspelningarna och 

ordagrant återgett intervjuerna. I de flesta kvalitativa analysmetoderna är utgångpunkten någon 

form av kodning (Bryman & Bell 2003) Vi valde att färgkoda alla intervjuer där olika 

kategorier fick varsin färg. Exempel på de kategorier som användes är rektorskap, 

rektorsprogrammet, pedagogiskt ledarskap, förändringar i pedagogiskt ledarskap, 

förväntningar, resurser och kommunikation. Varje intervju lästes igenom ett par gånger och 

därefter färgmarkerades svaren, exempelvis allt som handlade om rektorskap med rött, 

rektorsprogrammet med gult, pedagogiskt ledarskap med lila och så vidare. Efter att alla 

intervjuer var färgkodade klippte vi ut svaren och kategoriserade dessa utifrån de olika 

färgerna. Vi gick igenom färg för färg och sammanfattade den information som samlats in. 

Efter detta slog vi ihop kategorierna till större teman som överensstämde med vår 

intervjuguide. Dessa teman blev ledarskap, pedagogiskt ledarskap, förutsättningar och 
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förväntningar samt stöd. I arbetet med att slå ihop kategorierna har svaren ytterligare en gång 

gåtts genom varpå vi analyserat innebörden av dessa. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Figuren visar tillvägagångssättet av bearbetningen och analyseringen av det insamlade materialet i 

studien (egen modell). 

 

Figur 3 visar hur vi har brutit ner hela materialet i mindre bitar utifrån olika kategorier, för att 

därefter slå samman kategorierna till större teman. På så sätt har vi fått en överskådlig bild av 

materialet då vi pendlat mellan de små detaljerna för att sedan kunna dra en större slutsats över 

den information respondenterna lämnat. 

 

Etik 
Vissa etiska överväganden bör göras inför en studie. Kvale och Brinkmann (2009) menar på att 

när man gör en kvalitativ undersökning bör hänsyn tas till de potentiella etiska problemen som 

kan uppkomma redan från formuleringen av syftet till den slutgiltiga rapporteringen av 

undersökningen. Vi har valt att följa de fyra etiska riktlinjerna; samtycke, konfidentalitet, 

konsekvenser och forskarens roll, som Kvale och Brinkmann förespråkar i sin bok.  

Samtyckeskravet innebär att man som forskare måste informera undersökningspersonerna vad 

syftet är med undersökningen och att de har rätt att dra tillbaka sin medverkan när de vill 

(Kvale & Brinkmann 2009). Med bakgrund av detta såg vi till att både vid första kontakt och 

innan varje intervju informera respondenten om syftet med intervjun samt gav dem möjlighet 

att ställa frågor innan intervjun.  

När det gäller konfidentialitetskravet innebär detta att den privata data som man har om 

undersökningspersonerna inte får avslöjas (Kvale & Brinkmann 2009). Då vi valde att spela in 

intervjuerna var vi mycket noga med att radera ljudfilerna efter transkribering och analysering 

av data. Intervjuutskrifterna var namngivna med siffror där endast vi visste vem som 

representerade vilken siffra. När vi sedan sammanställt det färdiga resultatet har vi säkerställt 

Hela det insamlade materialet 

Kat. Kat. Kat. Kat. Kat. Kat. Kat. Kat. Kat. Kat. 

Tema Tema Tema Tema Tema 
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att de uppgifter som förekommer i rapporten inte går att koppla till en specifik person. Vi 

informerade även respondenterna om deras anonymitet. Vi valde att låta alla deltagare i 

undersökningen vara anonyma för få så uttömande svar som möjligt då vår förhoppning var att 

de vågade säga sanningen om de inte blev namngivna. Därmed har vi valt att kalla personerna 

för Rektor 1, Rektor 2, Rektor 3, Huvudman 1, Huvudman 2 och Huvudman 3.  

Innan man gör en undersökning är det viktigt att ta i beaktan de konsekvenser som kan 

uppkomma utifrån den skada som deltagarna kan drabbas av genom studien men också utifrån 

de vetenskapliga fördelar som deltagarna kan ge till studien. Inom forskningen brukar man tala 

om den etiska principen att man ska “göra gott”, vilket innebär att deltagarna i studien ska 

utsättas för så lite skada som möjligt (Kvale & Brinkmann 2009). Detta innebär att forskaren 

måste väga fördelar och nackdelar som en undersökning kan tänkas innebära, både för 

deltagarna men också för den större grupp som studien representerar. Denna studie har till syfte 

att undersöka variationer mellan åsikter hos rektorer samt huvudmän vilket kan vara ett 

känsligt ämne då vi ställer arbetstagare och arbetsgivare mot varandra. Vi anser oss ändå 

berättigade att göra studien med bakgrund av att vi skriver på uppdrag med en efterfrågan att 

undersöka ett område. Genom den hänsyn vi tagit till konfidentialitet och samtycke har vi gjort 

vårt bästa för att undvika negativa konsekvenser för deltagarna. 

Som forskare har man ett ansvar över de beslut som tas under undersökningens gång och 

forskarens integritet är av stor vikt för den vetenskapliga kunskapens kvalitet (Kvale & 

Brinkmann 2009). I en kvalitativ intervju förstärks forskarens integritet ytterligare eftersom det 

framförallt är genom forskaren själv som kunskapen erhålls. Det är då av stor vikt att man vid 

en undersökning är medveten om de etiska riktlinjer som finns. Dessutom bör man ha 

kännedom om sin egen förförståelse genom hela forskningsprocessen då den har en påverkan 

på undersökningens kvalitet. Detta är något vi har tagit hänsyn till under arbetets gång genom 

att försöka undvika att ha förutfattade åsikter.  
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Resultat och analys 
 

I detta kapitel presenteras resultatet av studien. Inledningsvis följer en kort beskrivning av 

intervjupersonernas bakgrund och nuvarande arbetssituation. Därefter återges rektorernas 

och huvudmännens upplevelser av ledarskap och deras förutsättningar. Löpande i avsnittet 

kommer resultatet att analyseras. 

 

Bakgrund 
Studien är gjord på sex personer inom grundskoleverksamheten varav tre är rektorer och tre är 

personer som representerar huvudmannaskapet. Rektorerna som intervjuats har varit 

yrkesverksamma som rektor i mer än 10 år och de har alla tidigare yrkeserfarenhet inom 

skolan. De tre rektorerna arbetar i grundskolan och i deras uppdrag som rektor har de ett 

övergripande ansvar över den egna skolverksamheten samt att eleverna uppnår de mål som står 

i skollagen. Utöver detta anger rektorerna i intervjuerna att de har ansvar över fastighetsfrågor, 

ekonomi, likabehandling, rättssäker utbildning, elevärenden, föräldrakontakt och att se till att 

skollagen följs. De har vidare ett kommunalt ledarskap vilket innefattar ett ansvar över 

personalens kompetensutveckling och arbetsmiljö. Alla dessa uppgifter motsvarar det som står 

i skollagen (SKOLFS 2010:37), där det uttryckligen står att rektorn som ledare och pedagogisk 

ledare har det övergripande ansvaret över verksamheten som ska inriktas mot att nå de 

nationella målen.  

De tre huvudmännen som intervjuats representerar huvudmannaskapet på olika nivåer, lokal 

förvaltning, central förvaltning och nämnden. De har blandad erfarenhet av uppdraget som 

huvudman där erfarenheten skiljer sig från cirka 1 år till 25 år. Två av huvudmännen har 

tidigare arbetat som rektor. Som huvudman på nämndnivå har man ett övergripande ansvar för 

verksamheten och ska verka för medborgarnas bästa. Det är också nämndpolitikerna som ger 

resurser utifrån den tilldelade potten från kommunfullmäktige. På förvaltningsnivå har 

huvudmannen det yttersta ansvaret för att rektorerna håller budgeten, de är även ansvariga för 

resultat- och måluppfyllelsen i skolan. Huvudmännen framför att deras uppdrag är att kunna ge 

de förutsättningar som rektorerna behöver för att de ska kunna utöva ett bra pedagogiskt 

ledarskap. Enligt både intervjuerna och den gjorda litteraturöversikten går det att utläsa att det 

finns en tvetydighet i vem som faktiskt representerar huvudmannen. Rektorerna anger vid 

intervjuerna att huvudmannen är kommunfullmäktige, nämnden, förvaltning, 

kommundelschefen och skolchefen. I Skolverkets rapport från 2011 diskuteras 
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huvudmannaskapets olika nivåer där slutsatsen dras att det kan representeras på olika nivåer 

inom kommunen. Rektorerna ger dock ett intryck av att det finns en viss osäkerhet kring vilken 

huvudman som de skulle vända sig till gällande vissa frågor, då de inte riktigt kan fastställa 

vem som egentligen representerar huvudmannen. Hur ska rektorerna kunna veta vilka 

förväntningar de ska uppfylla när det inte finns någon gemensam bild över vem huvudmannen 

är? 

 

Rektor som kommunal ledare 

I likhet med rektorerna håller huvudmännen med om att huvuduppgifterna i ett rektorskap är att 

leda skolverksamheten på ett sätt som gör att eleverna uppfyller målen. Till detta kommer att 

följa lagar samt att ta hand om personal, elever och föräldrar. Huvudmännen framför dock att 

en stor del i ett rektorskap inte bara är att vara elevernas rektor, utan även att vara ledare i en 

kommunal förvaltning. Rektorer har ett ansvar för lärare och övrig personal på samma sätt som 

andra kommunala ledare och det är något som inte får glömmas bort. Rektorerna å sin sida 

tycker att deras ledarskap skiljer sig från övriga kommunala ledarskap då de har att förhålla sig 

till de två kontrollorganen, staten och kommunen. 

“Därför att jag har kommunala mål, kommunala riktlinjer men jag har också ett statligt 

uppdrag. Många andra chefer i den kommunala sektorn har det kommunal uppdraget men 

jag har både kommunalt och statligt.” (Rektor 2) 

Rektorerna upplever det statliga uppdraget som väldigt styrande och att det finns en konflikt 

mellan mål och medel, där staten anger vilka lagar som ska följas utifrån styrdokument och 

förordningar och kommunen bidrar med pengar. En av rektorerna påpekar att när det blir en 

konflikt mellan mål och medel är det medlen som styr och det går inte alls ihop med lagtexten. 

Det är något som forskningen också betonar som det något av det komplexa i rektorns uppdrag.  

Enligt Rapp (2011) karaktäriseras alla kommunala ledarskap av målkonflikter och att man har 

att förhålla sig till flera olika aktörer. Rektorer är således inte ensamma om att behöva anpassa 

sitt ledarskap. Flera av ledarna inom kommunal sektor har både statliga beslut liksom de egna 

kommunala bestämmelserna att följa, något som Utbult (2004) även påpekar. Utbult för även 

en diskussion om att det finns skillnader i det kommunala ledarskapet där man kan dela in 

ledarskapet i två kategorier, politiskt ledarskap och tjänstemannaledarskap. Det politiska 

ledarskapet går ut på att verkställa målen de gick till val med samt hålla budgeten medan 

tjänstemännens uppgift är att se till att besluten utförs. Oavsett huruvida rektorskap är ett 

politiskt eller tjänstemannaledarskap kommer ändå målkonflikten att finnas där, då ledarskap i 
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offentlig sektor alltid har att förhålla sig till olika aktörer. Hallerström (2006) menar på att 

rektors ledarskap är unikt på det sättet att de har en självständig beslutanderätt som inte andra 

kommunala ledare har i förhållande till den kommunala ledningen och facknämnden. Rektorns 

ansvar och beslutanderätt är reglerat i skollagen, skolförordningar och läroplaner, något som 

andra ledare i den kommunala verksamheten inte har enligt Hallerström. Det är alltså inte bara 

rektorer och huvudmän som är oeniga utan även forskare har olika åsikter i denna fråga. 

 

Pedagogiskt ledarskap 
Alla intervjuade framför att ett pedagogiskt ledarskap innefattar många olika ansvarsområden 

där man förutom att vara elevernas rektor även ska, som nämnts tidigare, vara ledare för lärare 

och personal. Ett av de största ansvaren ses som att leda en pedagogisk verksamhet på ett sätt 

som gör att eleverna når mål och resultat, något som också Skolinspektionens definition visar. 

”Alltså den definitionen är så vid så att den rymmer allt egentligen men för mig handlar 

det om att titta på dels målen och skapa förutsättningar för lärarna, att göra ett gott arbete 

i klassrummet samtidigt som vi ska kritiskt granska oss själva i vad vi gör och varför vi gör 

saker och ting.” (Rektor 1) 

Precis som mycket av den litteratur som lyfts fram beskriver rektorerna sitt uppdrag som 

komplext. Förutom att sköta de administrativa uppgifterna, som dokumentering, ingår även 

bitar som elevärenden, elevhälsan, verksamhetsutveckling samt vara ledare för lärarna. Höög 

och Johansson (2011) förklarar att rektors roll har förändrats på senare tid genom att ha gått 

från en mer administrativ roll till att ha ett större ansvar över hela verksamheten, något som 

rektorerna också betonat under intervjuerna. Enligt Augustinsson och Brynolf (2009) är 

rektorernas förändrade roll en effekt av att skolan har decentraliserats, där skolan idag är 

statligt styrd och reglerad samtidigt som den är kommunaliserad och marknadsanpassad. 

Denna förändring har gjort att komplexiteten i rektors styrning ökat eftersom de måste ta 

hänsyn till flera aktörer, vilket visas i figur 1 i litteraturöversikten.  

Rektorerna lyfter även upp att en del i det pedagogiska arbetet handlar om att vara 

verksamhetsnära genom att göra ett bra arbete i klassrummen, något som skollagen också 

kräver. Skollagen anger att rektorn har ett särskilt ansvar över elevernas arbetsmiljö utformas 

så att de får stöd och utveckling som behövs för att kunna utveckla nya kunskaper (SFS 

2010:800). Rektorerna förklarar vikten av att vara mer nära verksamheten med ett tydligt syfte 

om varför man är ute i klassrummen därför att de i sin tur ska leda till förbättringar, både för 

lärare och för elever. Skolverket (2011) ger medhåll om att en del av det pedagogiska 
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ledarskapet innefattar ett leda en lärande verksamhet. Det är viktigt att arbeta verksamhetsnära 

för att kunna bedriva en bra utveckling av både elever och lärare. 

“Det är ju jätte viktigt att ha en ledare som inte bara administrerar utan vi ska ha en 

ledare som vill utveckla och därför vill man då fokusera på det här, men problemet har ju 

varit att hur ska vi då sköta alla andra uppgifter, alla andra möten.”(Rektor 3) 

Rektorerna upplever dock att de inte har tiden att vara ute i klassrummen då det finns mycket 

annat som ska göras. Det leder till att klassrumsbesöken prioriteras bort för att det kommer 

något annat i vägen som exempelvis andra möten, elevärenden eller andra oväntade händelser. 

Rektorerna säger själva i intervjuerna att när det kommer till det verksamhetsnära arbetet lever 

det inte upp till det pedagogiska ledarskapet fullt ut, något som de ansåg vara synd. Även i 

Skolinspektionens granskning från 2012 framkommer det att hälften av skolorna behöver 

förstärka sitt pedagogiska verksamhetsarbete. Granskningen visar på att det finns ett behov av 

att utveckla rektorernas ledarskap, något som bekräftas av respondenternas svar. Rektorerna är 

medvetna om att de har saker att jobba på men samtliga säger att tiden inte räcker till. 

”Om jag ser till mig själv och kritiskt granskar mig själv så lever jag inte upp till det 

utifrån att vara ännu mer verksamhetsnära och i klassrummen. Det hinner inte jag just 

nu.” (Rektor 1) 

Citatet visar rektorns upplevelse av rektorsuppdraget som omöjligt att klara av på en 40-

timmars arbetsvecka då det är för mycket arbetsuppgifter i förhållande till arbetstid, så saker 

som klassrumsbesök får stryka på foten. En annan av rektorerna säger att det finns en 

diskrepans mellan det som står i styrdokumenten och vad man som rektor verkligen hinner 

med i verkligheten. Rektorn framhäver att definitionen av det pedagogiska ledarskapet 

innefattar väldigt mycket vilket innebär att det är svårt att leva upp till det verksamhetsnära 

ansvaret.  

Huvudmännen delar som nämnt rektorernas uppfattning om vad ett pedagogiskt ledarskap 

innebär. Alla huvudmän betonar även vikten av att rektor ska kunna möta föräldrar och elever 

samt se till att varje elev får det stöd de behöver för att kunna uppnå målen. 

“Det är mycket. Ett pedagogiskt ledarskap innebär att dels så får du ju då en, du får en 

ekonomi som du ska lägga en organisation efter, för att tillgodose elevernas resurser. Det 

är en del utav det. Sen har du en personalorganisation och där handlar det om också att 

individerna….om att du som ledare måste ha koll på individen och att dom fullföljer sitt 

uppdrag.” (Huvudman 1) 

Vidare framhåller även en huvudman att en viktig del i rektorsuppdraget är att ha kontroll över 

personalorganisationen. Att man som ledare har ett ansvar över individen och att denne utför 
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sitt uppdrag samt kommer med förutsättningar för att denne ska kunna utföra uppdraget på ett 

sätt som hjälper skolan att nå resultat. Gemensamt för de ledarskapsteoretiker vi hänvisat till, 

så som Granberg (2008), Jackson och Perry (2011) och Yukl (2010), lyfter forskningen att en 

stor del i ett ledarskap är att kunna påverka en individ att utföra målen för att verksamheten ska 

nå resultat. För att rektorerna ska få skolverksamheten att lyckas och nå bra resultat är det 

viktigt att influera lärarna och andra medarbetare att jobba för samma sak. Huvudmännens syn 

på att det kommunala ledarskapet är viktigt visar sig genom detta argument vara befogat för att 

skolan ska kunna nå mål och resultat.  

 

Förändringar av pedagogiskta ledarskapet 

Både rektorer och huvudmän uppger att det är svårt att säga vilka förändringar som den nya 

skollagen har inneburit då den inte funnits tillräckligt länge. En av de stora förändringarna som 

alla upplever är dock att rektors uppdrag blivit tydligare gällande ansvar och befogenheter. 

Rektorn har nu en större beslutanderätt inom deras skolområde samt är ytterst ansvarig för 

besluten och att lagen följs. Nedan beskriver en rektor förändringen. 

“Den påverkar ju mig utifrån att det finns en tydlighet i den som kanske inte varit där 

förut. Den påverkar mig genom att det finns många paragrafer som jag är ansvarig för 

som ledare, tror det är 120 eller 130 paragrafer i skollagen för rektor. Det fordrar också 

en dokumentation, rutinbeskrivningar som inte är klart i alla lägen ännu, utan till viss del 

som måste få växa fram också utifrån nån slags praktik”. (Rektor 1) 

Den nya skollagen har inneburit både fördelar och nackdelar påpekar alla rektorer. I citatet 

ovan går att utläsa att rektor har fått mer arbetsuppgifter gällande skoljuridik, dokumentation 

och rutinbeskrivningar. Rektorerna är överens om att fördelarna med den nya skollagen är 

tydligheten, att det ska finnas tydlig dokumentation med datasystem som underlättar samt att 

de får vara med från början när lagen började gälla. De nackdelar som rektorerna upplever är 

att de nu ska hinna med mycket mer samt att deras uppdrag har blivit mer administrativt än 

pedagogiskt. Rektorerna måste hålla koll på uppgifter som diarienummer, arkivering, sekretess 

samt offentlighetsprincipen och detta har medfört ett mer administrativt arbete. En rektor 

uttrycker sin upplevelse i nedanstående citat. 

“Fördelarna är ju allting med tydliga dokument som jag kan luta mig mot och säga att det 

här står i skollagen.  Nackdelen är att det blivit mera administrativt, det är mer 

administrativt än pedagogiskt” (Rektor 2). 

En av anledningarna till att Regeringen genomförde den senaste förändringen i skolväsendet 

var för skollagen behövde förtydligas och moderniseras till dagens samhälle som blivit alltmer 
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målstyrt (Regeringen 2011). Det fanns även som mål att få ytterligare fokus på det pedagogiska 

ledarskapet. Denna uppfattning delar inte riktigt rektorerna i denna studie. Enligt dem har den 

nya skollagen blivit tydligare men samtidigt upplever de att den lett till ett mer administrativt 

arbete. Rektorerna uttrycker att ändringarna i lagen har lett till att man talar mer om det 

pedagogiska ansvaret, men genom det ökade administrativa arbetet hinner de inte lägga ner den 

tiden de skulle vilja på att vara pedagogiska ledare. Hur ska rektorerna kunna få mer tid till det 

pedagogiska ledarskapet? 

Även huvudmännen är överens om att förändringen lett till mer ansvar och befogenheter för 

rektorerna, men den har även bidragit till andra förändringar. 

“Efter den senaste förändringen i skolan har ju både huvudmannens och rektors uppdrag 

förändrats. Förr kunde kommunen styra mycket mera. Nu har rektor mer av en direktlänk 

till staten. Det är mycket mer lagstyrt och det kan väl vara bra nationellt för att få en mer 

lika skola. Man hade tidigare både statens krav och sen kommunernas egna läroplaner att 

förhålla sig till, och dom kunde ju se ganska så olika ut nationellt. Nu har rektor mer att 

förhålla sig till de statliga mål som finns.” (Huvudman 3) 

Huvudmannen förklarar att den nya reformen har inneburit att skolan blivit mer likformig, 

något som också var statens grundtanke bakom förändringen (Regeringen 2011). Tidigare 

fanns det större möjligheter för kommunerna att ha egna lokala utformningar av skolan. 

Numera är skolan mer lagstyrd och det finns mindre möjligheter till nationella skillnader. 

Huvudmannen nämner även att dennes uppdrag förändrats på så sätt att ansvarsfördelningen 

gått från stat-huvudman-rektor till ett mera stat-rektor-förhållande. I och med att kommunen 

tidigare hade mer fria händer att utforma skolan var rektor i större utsträckning tvungen att 

anpassa sig efter kommunen. Nu har staten istället mer av en direktlänk till rektorerna med 

anledning av nya skollagen och läroplanerna. Huvudmannen påpekar att rektorerna numer 

själva mer eller mindre kan besluta sig för om de vill gå på huvudmannens linjer för hur 

verksamheten ska styras eller inte, något som visar på deras utökade beslutanderätt. 

Huvudmannen berättar dock att detta inte är något som förekommit i deras kommun. 

Augustinsson och Brynolf (2009) nämner att staten håller kvar makten genom lagar och 

förordingar vilket går att se utifrån ovanstående resultat. Förändringen har lett till att 

kommunerna själva har mindre makt över utformandet av skolan. Statens nya lag och 

läroplaner bidrar till att de behåller viss makt själva.  

Den nya skollagen har även inneburit att elever och vårdnadshavare har fått möjligheten att 

överklaga beslut, vilket en huvudman anser kan kännas obekvämt för vissa rektorer. Samtidigt 

är det bra att ett överklagande kommer till en rättsäker myndighet. Även rektorerna upplyser 
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om den nya överklagandenämnden och berättar att den bidrar till att rektorerna måste ha mer 

koll på allting. En av rektorerna säger att denne aldrig kan slappna av, utan ständigt måste ha 

kontroll på vad som information som delges eller besluts som tas. 

 

Förutsättningar för pedagogiskt ledarskap 
För att kunna utöva det pedagogiska ledarskapet behöver rektorerna bra förutsättningar från 

huvudmannen vilket alla respondenter är överens om. Huvudmännen har även vissa 

förväntningar på rektorernas ledarskap. Vilka förutsättningar behövs då för att kunna utöva ett 

bra pedagogiskt ledarskap? 

 

Förväntningar 

Alla huvudmän uppger att de förväntar sig att rektorerna följer regelverken och arbetar för 

barnens bästa samt försöker optimera deras resultat. Vidare förklarar en huvudman att det 

centralt i kommunen nyligen har tagits fram ett dokument tillsammans med forskare, fackliga 

företrädare och ledningen för att försöka identifiera framgångsfaktorer gällande högre 

måluppfyllelse. I detta dokument står det nedskrivet vad som förväntas av skolhuvudmannen, 

rektorerna, lärarna och arbetslagen utifrån deras kunskaper, vilja och förmåga. Huvudmännen 

är också eniga om att rektorn måste vara en bra ledare för personalen, man har höga 

förväntningar på deras kommunala ledarskap. Vidare betonar huvudmännen hur viktigt det är 

att rektorerna tidigt identifierar brister och åtgärder som involverar skolan. En av 

huvudmännen uppger hur viktigt det är för måluppfyllelsen att rektorn kan skapa en balans 

mellan kultur och struktur, vilket visas i nedanstående citat. 

“Att man har kunskaper om kultur och struktur, att det duger inte bara med struktur utan 

man måste också skapa en kultur på skolan och de här två sakerna ska stödja varandra. Att 

man får med sig andra i sitt ledarskap också, att man inte håller det för sig själv utan att 

man involverar lärare och så vidare.”(Huvudman 3) 

Enligt Thylefors (2007) är det viktigt att en ledare kan skapa handlingsutrymme för 

medarbetarna, något som ökar trovärdigheten för ledaren. Detta är också något som 

huvudmännen vill att rektorerna ska eftersträva genom att involvera lärarna. De vill även att 

det finns en öppenhet gentemot medarbetarna vilket också enligt litteraturen ses som en 

förutsättning för ett bra ledarskap. 
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Behov av och nuvarande förutsättningar 

Alla rektorer uppger att de behöver stöd, kommunikation och resurser som de centrala 

förutsättningarna för att kunna bedriva ett bra pedagogiskt ledarskap. Både rektorer och 

huvudmän upplever att det finns förutsättningar att tillgå vad gäller stöd, kommunikation och 

resurser, det finns dock en upplevelse av att dessa inte är tillräckliga.  

Stöd 

Alla sex respondenter framför att det är viktigt att rektorerna känner ett stöd ifrån sin närmaste 

ledare samt att de får stöd och hjälp i frågor som exempelvis rör ekonomi- och personalfrågor 

för att rektorerna ska kunna fokusera på sitt uppdrag. Enligt Thylefors (2007) är det av stor vikt 

att ledare och medarbetare känner förtroende för varandra då det ökar prestationen och 

förbättrar arbetsmiljön. Vidare menar författaren att det också är viktigt att man som ledare 

känner att man har ett bra stöd från olika stödfunktioner som exempelvis personal och ekonomi 

för att kunna få avlastning i sitt arbete. Med ett bra stöd från huvudmannen och med 

stödfunktioner nära till hands kan rektorn fokusera på eleverna, lärarna samt skolans mål och 

resultat. Både rektorer och huvudmän uppger att det idag har tillgång till stödfunktioner i 

kommunen som ekonom, jurist och personalavdelning. Rektorerna kan via intranät, telefon och 

e-post ta kontakt med dessa för att få rådgivning och hjälp, något som de anser som bra. Dock 

betonar rektorerna att dessa funktioner borde finnas närmare den egna verksamheten. 

Huvudmännen framför att tillgången till stödfunktionerna är en bra förutsättning som de 

kommer med.  

“Stödfunktioner är centrala för rektorerna att kunna inte behöva göra allting själv men 

och det nära administrativa stödet i det dagliga arbetet och det har vi.” (Huvudman 3) 

Rektorerna är själva inte nöjda med det stöd de får. Alla rektorer framför att de skulle behöva 

mer tid till att vara ute i den pedagogiska verksamheten och att en administratör skulle kunna ta 

hand om många av de administrativa bitarna som gör att de fastnar på kontoret.  

“Det där har vi diskuterat många gånger, vad är det vi behöver och det är…. Jag skulle 

egentligen vilja ha ett mera nära administrativt stöd.” (Rektor 3) 

“Jag behöver mera resurser i form av kvalificerat administrativt stöd.” (Rektor 2) 

Rektorerna är överens om att de behöver är ett nära kvalificerat administrativ stöd. Ett sådant 

stöd innefattar enligt dem någon med högskoleexamen eller liknande och som har kunskap 

inom ekonomi, juridik eller hr-frågor. Detta stöd ska finnas på plats i skolan så det finns 

utrymme till daglig kommunikation. 
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“Jag behöver mera resurser i form av kvalificerat administrativt stöd”. (Rektor 2) 

 

“Sen behöver man ha förutsättningar i ganska bra administrativt stöd och i min värld nu 

så är det så att det behövs ganska avancerat administrativt stöd. Det är på gränsen till 

ekonom-, PA-nivå”. (Rektor 1) 

Alla rektorer nämner att ett nära kvalificerat administrativt stöd behövs för att kunna hjälpa och 

avlasta dem med bland annat dokumentation, arbetsmiljöfrågor, analysera siffror, 

fastighetsfrågor samt även kunna stödja dem i vissa arbetsrättsliga frågor. En av rektorerna 

förklarar skämtsamt att denne brukar jämföra skolan med ett hotell där det ska finnas en 

reception dit föräldrar, elever och andra besökare kan vända sig. I receptionen finns en person 

som ska fungera som ett nära stöd denne kan hjälpa rektorn med inkommande post, telefon, 

mailkontakter samt hjälpa personal och elever med exempelvis blanketter. Det skulle innebära 

att rektorn kunde fokusera ännu mer på att vara en pedagogisk ledare.  

En av huvudmännen betonar vikten av att ha ett bra och kunnigt administrativt stöd så att 

rektorerna kan använda sin kunskap till att utföra uppgifterna. 

Alla respondenter berättar att det i dagsläget finns ett administrativt stöd att tillgå. Varje rektor 

är tilldelad en tredjedels administratörstjänst. Enligt undersökningar gjorda i kommunen har 

man kommit fram till att detta ses som tillräckligt. Dock har huvudmännen tagit ett beslut om 

att titta över behovet. 

“Vi har en utgångspunk att varje ledare ska ha motsvarande en tredjedels administratör 

till det nära administrativa stödet.” (Huvudman 3) 

Huvudmännen anser att det administrativa stödet som de ger är bra men samtidigt påpekar en 

huvudman att det ser olika ut vilka uppgifter som rektorn delegerar till administratören och 

vilken kompetens denne besitter. Thylefors (2007) studie visar på att bra stödfunktioner är en 

av de förutsättningar som behövs för att en ledare ska kunna utföra sitt jobb på ett bra sätt. 

Utöver det administrativa stödet uppger en av huvudmännen att struktur är viktigt och att de 

tillsammans borde sätta sig ner och planera upp hur en termin ska se ut i form av möten, 

undersökningar, uppföljningar och så vidare. Denne ser ett behov av en god struktur för att 

kunna utöva ett bra ledarskap.   

 

Kommunikation 

Alla huvudmän är eniga med rektorerna om att en bra kommunikation är en betydelsefull 

förutsättning för ett bra ledarskap. De behov som rektorerna ger uttryck för är att det behöver 

är bra kommunikation med huvudmannen och att det ska finnas en teamkänsla i skolområdet. 
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De vill kunna känna ett stöd från huvudmannen där man ska kunna vara ärlig och delaktig i de 

beslut som tas.  

“Mina förväntningar är att vi spelar i samma lag, att jag kan vara ärlig och få stöd och 

att….ja att jag kan få stöd av min chef, att jag kan komma med det som bekymrar mig eller 

det som är glädjeämnen hos mig.” (Rektor 2) 

Detta är också något som forskningen visar på är viktigt. Ledare ska kunna få feedback från sin 

ledare vilket i sin tur ökar motivationen. För att utföra ett bra ledarskap ska ledaren ha 

förtroende både från sin ledare likväl som från medarbetarna något som bra kommunikation 

enligt Thylefors (2007) är en förutsättning för. Rektorerna behöver med andra ord få feedback 

för att kunna växa i sin roll som ledare.  

Alla huvudmän är överens om att det är betydelsefullt för rektorerna att de känner en 

delaktighet och har inflytande över sitt arbete. 

“Att det finns en delaktighet, att man inte blir påhyvlad saker som man inte förstår utan att 

man får vara med och en del av beslutsfattandet.” (Huvudman 3)  

En av huvudmännen betonar också att rektorerna alltid kan ringa vid behov och att de har 

utvecklingssamtal och andra typer av samtal vid behov. 

Kommunikationen mellan rektorerna och huvudmännen är något som nämns som en 

förutsättning som finns. Alla rektorer uppger att de har en kommunikation med huvudmännen 

genom bland annat samverkansträffar, utvecklingssamtal och rektorskonferenser. De har även 

möten tillsammans med andra rektorer i skolområdet, något som alla framför som givande. 

Huvudmännen tycker också att kommunikation finns men kan ibland känna att tiden inte riktigt 

räcker till. En huvudman påpekar att det är individuellt hur mycket kommunikation rektorerna 

väljer att ha med huvudmannen.   

”Det är svårt att säga hur mycket stöd man behöver, det är ju beroende på.. En del kanske 

inte vill ha nått stöd och då kan man inte tvinga dom heller. Och en del skulle kanske 

behöva mycket stöd och då kommer det ju upp, även om det går långsamt.” (Huvudman 1) 

Alla är ense om att kommunikationen mellan rektorer och huvudmän finns, dock sker i 

varierande utsträckning. 

 

Resurser 

Förutom stöd och kommunikation uttrycker både huvudmännen och rektorerna att de behöver 

andra resurser som exempelvis ekonomiska resurser och olika utbildningar. Alla respondenter 
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är eniga om att de viktigaste resurserna är de ekonomiska, som måste finnas för att rektorerna 

ska kunna utöva ett bra ledarskap.  

Det finns en viss ekonomisk pott tilldelad varje skolområde och utifrån denna ska rektorerna 

sätta budget. En av huvudmannen framför att det finns indikationer på att rektorerna vill ha mer 

ekonomisk hjälp och detta vill huvudmannen försöka lösa, men möjligheterna till utökade 

ekonomiska resurser ligger hos kommunfullmäktige och staten. Det bidrar till att det är svårt 

för huvudmännen att göra något åt ekonomin. Rektorerna är medvetna om att det inte finns mer 

resurser att tillgå. Det är också något som Thylefors (2007) påpekar i sin studie där det 

framkommer att human service-organisationer oftast har knappa ekonomiska resurser och detta 

bidrar i sin tur till att ledaren känner sig överbelastad.  

En annan förutsättning som huvudmännen anser är viktig och som de också uttrycker att de ger 

rektorerna är att de försöker hålla ner antalet personal per rektor. Detta för att rektorerna ska 

hinna med lönesesamtal, utvecklingssamtal och så vidare. 

“Vi tycker att vi ger och det tror jag nog om vi frågar våra rektorer också att de håller med 

om att de har ett gott stöd i frågor där de behöver detta. Jag vet att man bedömer det här 

med att arbeta i lärarlag som jättebra så att organisationen stödjer ju lag och modell.” 

(Huvudman 3) 

En av rektorerna är dock kritisk till detta. Denne framförde att 40-50 stycken medarbetare per 

rektor, vilket i dag är fallet, är alldeles för många och att om man ska göra ett bra arbete bör det 

inte vara fler än 20-25 medarbetare per rektor. Rektorn får medhåll från forskningen där 

Ledarna (2011) uttalar att ju mindre antal medarbetare en ledare har under sig desto bättre blir 

möjligheterna till feedback, utvecklingssamtal och liknande. Vill man ha en framgångsrik 

verksamhet bör man hålla nere medarbetarantalet så mycket det bara går. En av huvudmännens 

förväntningar är att rektorerna ska utveckla skolans resultat och ska man tro litteraturen bör då 

personalgrupperna inte vara så stora. 

Ytterligare en förutsättning som rektorerna har för att kunna utöva sitt uppdrag som rektor är 

det statliga rektorsprogrammet. Alla tre rektorer poängterar att det finns både för- och 

nackdelar med rektorsutbildningen medan huvudmännen endast upplever positiva effekter. 

Rektorerna tycker att det är bra att man genom utbildningen får en introduktion till 

skoljuridiken och de styrdokument som finns. Vidare upplever de att deras rektorskap har 

utvecklats efter utbildningen genom deltagande i olika diskussioner och att fått ta del av andra 

rektorers upplevelser. Rektorerna nämner dock att programmet har ett dåligt upplägg där man 

inte hinner fördjupa sig i alla delar då man ska kombinera både jobb och studier. En rektor 
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uttrycker att det bästa vore ifall man hade en vikarie på halvtid så att man får tid studera. En 

annan rektor nämner att det känns som om man ska göra ett heltidsarbete på 60 procent, vilket 

inte ses som hållbart i längden. Det gäller att försöka hitta en balans mellan jobbet som rektor 

och rektorsutbildningen påpekar en rektor. Rektorerna får en dag i veckan fri från deras 

rektorsuppdrag för att kunna läsa och skriva, det upplevs dock inte som tillräckligt då det 

fortfarande finns mycket att göra övriga dagar. Det finns en upplevelse av att man inte hinner 

ta den lediga dagen. 

“Den är på distans då, 30 hp på avancerad nivå och vi har gemensamma träffar ungefär 

två gånger per termin kan man väl säga. Med massor med uppgifter då, läsuppgifter och 

inlämningar där emellan. Det är jättesvårt att ta den här dagen..  Jag försöker vara 

disciplinerad, men det går inte alltid.” (Rektor 1) 

Huvudmännen tycker att det är bra att rektorsprogrammet nu är obligatoriskt då rektorerna får 

nya infallsvinklar i de frågor som de dagligen arbetar med samt att de blir uppdaterade inom 

skoljuridiken. En av huvudmännen uppger att det finns en oro över att rektorsprogrammet 

skulle innebära en förskjutning från ledarskap till skoljuridik. Huvudmannen tycker dock att 

man har lyckats hitta en bra balans genom att använda skoljuridiken som ett redskap för den 

pedagogiska verksamheten. Larsson och Löwstedt (2009) lyfter också rektorsprogrammets 

betydelse för skolledarskap. De framför att vissa av delarna i programmet är viktiga för att 

rektorerna exempelvis ska lyckas med utveckling inom sitt skolområde. Rektorerna får genom 

rektorsprogrammet kunskaper skolledarskap. 

Utöver rektorskapsprogrammet har rektorerna även tillgång till kommunala 

ledarskapsutbildningar och andra utbildningar för att utveckla sitt ledarskap. 

“Vi har ju en ledarskapspolicy som är tagen i Umeå kommun som den högsta ledningen i 

Umeå har tagit fram och den ska vi ju hålla.” (Huvudman 1) 

Alla ledare inom kommunen har en ledarskapspolicy att följa, vilket huvudmännen anser som 

bra. Rektorerna får således bra förutsättningar för att klara av det kommunala ledarskapet. 

Enligt Thylefors (2007) är en av de personliga egenskaper som en ledare måste inneha en 

kompetens där man har kunskap om budget och kan ta rationella beslut. Vidare är den sociala 

kompetensen en viktig del vilket innebär att man ska kunna lyssna på sina medarbetare. Detta 

är något som man kan få mer kunskap om genom olika utbildningar. Sådana utbildningar har 

rektorerna idag tillgång till och genom dessa finns möjligheten att utveckla den kompetens som 

forskningen anser behövs för ett bra ledarskap. 
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Förändringar av förutsättningar 

Efter att den nya skollagen tillkommit har förutsättningarna delvis förändrats, det uppger både 

rektorer och huvudmän. Två av huvudmännen förklarar de förändrade förutsättningarna genom 

följande citat. 

“Skollagen är ju mer strukturerad så, eftersom att det mesta låg på huvudmannen så blev 

det ju inte på samma sätt.” (Huvudman 1) 

”Inte direkt eller ja det som kommit till är ju den juridiska delen och där har det blivit 

mycket större skillnad för där ska ju rektorn fatta tydliga beslut som också går att 

överklaga. Man får ju en juridisk hantering som inte var likadan tidigare. 

Dokumentationen har ju på det sättet blivit ännu mer viktig.” (Huvudman 3) 

Huvudmännen konstaterar att rektorerna fått mera att göra rent lagstiftningsmässigt vilket 

medfört att deras förutsättningar förändrats då detta kräver mer dokumentation. Rektorerna 

upplever även dem att förutsättningarna förändrats gällande lagstiftningen då de, vilket nämnts 

tidigare, fått större ansvar och befogenheter. Rektorerna påpekar även att dokumentationen 

ökat i och med förändringen, dock har de fått nya datasystem som ska stödja dem i detta. 

“Ja, alltså förväntningarna är ju som egentligen att dom beslutspunkter som låg på 

skolhuvudmannen, på den nivån, och som nu ligger i rektors knä.. i mitt huvud så blir det 

som så att då har ju den chefsnivån för mig mindre att göra i princip, eftersom att det är så 

mycket beslut som fattas av rektor själv.” (Rektor 1) 

“Att viss administration har blivit tydligare, vissa system. Men då ska man lära sig det 

också det är ju både och tills något är förändrat blir det ju mer jobb och det tycker jag att 

det har varit ett tag.” (Rektor 3) 

Rektorerna betonar att de efter förändringen fått mer att göra vilket borde leda till en 

förändring i deras förutsättningar, något som endast delvis skett. De nämner att de fått nya 

datasystem som ska underlätta dokumentationen. Att lära sig det nya systemet upplevdes dock 

som merarbete. Emellertid påpekade en av rektorerna att det nya systemet i slutändan nog 

kommer underlätta deras arbete med dokumentation.  Både rektorerna och lärarlagen har även 

fått extern hjälp med att sätta sig in i de nya styrdokumenten, något som upplevdes som 

positivt. En rektor påpekar även att något annat positivt är de har fått ett bättre stöd när det 

gäller vikarieanskaffning, där all vikarieanskaffning nu sker centralt. Några andra 

förutsättningar för att kunna utöva sitt pedagogiska ledarskap upplever de inte att de fått, trots 

deras utökade verksamhetsnära ansvar. Det finns fortfarande alldeles för mycket möten, 

dokumentation och annat som rektorerna måste utföra och som därmed prioriteras före 

klassrumsbesöken. Detta trots att flera av rektorerna upplever att de gärna skulle vilja ha mer 

fokus på det pedagogiska ledarskapet. Både OECD (2008) och Höög och Johansson (2011) 
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påpekar att rektorskapet utvecklas från att vara mer administrativ och till mer pedagogisk. 

Upplevelsen i denna studie är dock att rektorerna tycker att rektorskapet innefattar en stor 

administrativ roll. En av rektorerna uttrycker att ledarskapet är mer administrativ än 

pedagogiskt. I och med att uppdraget har förändrats anför rektorerna att förutsättningarna också 

borde förändras. Huvudmännen yttrar däremot att inga större förändringar av förutsättningarna 

behövs. Behöver rektorerna mer förutsättningar för att klara av deras ledarskap?  

Den nya skollagen har även lett till vissa delegeringsmöjligheter för rektorn, något som 

påpekas av alla informanter. Rektorerna får enligt lagen numera lägga över mer ansvar på 

lärarna, vilket de dock upplever som till ingen nytta. 

“Det känns hela tiden som om att ’försök göra det bästa av det ni har och vad kan ni 

delegera’? Och då säger jag – Vem ska jag delegera till? För lärarna det är ju dem som 

jag ska delegera till och de håller på att knäckas i kvadrat och kubik. Då har ju jag 

personalansvar för dem, ska jag först knäcka dom och sen ta dem till ett rehab? Förstår ni, 

det går som inte ihop.” (Rektor 2) 

Rektorerna upplever att huvudmannen vill att de ska delegera mer men att det inte går att göra 

detta. Rektorerna är medvetna om deras möjligheter att delegera men känner att de inte vill 

lägga mer på lärarna, då dessa redan arbetar heltid med sitt läraruppdrag. 

Delegeringsmöjligheterna upplevs således inte som någon större hjälp. Forskningen visar på att 

delegeringsmöjligheterna inte ger någon hjälp i slutändan eftersom det tenderar att skjuta fram 

problemet. De medarbetare som ledaren ska delegera till har oftast fullt upp med sina egna 

arbetsuppgifter, något som en rektor även påpekade i citatet ovan. Enligt Thylefors (2007) 

kallas detta för rollöverlastning när ledaren har alldeles för mycket arbetsuppgifter i 

förhållande till tiden personen har tillgång till, vilket är mycket vanligt i en 

välfärdsorganisation där de ekonomiska resurserna är begränsade. Problemet med att 

rektorerna upplever att de har för mycket på sitt bord skulle enligt forskningen kvarstå trots 

delegering till lärarna. Det rektorerna istället är duktiga på att betona är att de behöver mera 

administrativa resurser för att kunna utöva ett bra pedagogiskt ledarskap, samtidigt som de alla 

är medvetna om att de ekonomiska resurserna inte finns. 

En av rektorerna påpekar att det sker en omorganisation centralt inom kommunen vilket gör att 

man inte vet hur förutsättningarna kommer att se ut i slutändan. Även huvudmännen pratar om 

den omorganisation som just nu sker och påpekar att de behöver se över resurserna för lärare 

och rektorer gällande det administrativa stödet men att de inte är riktigt där än. Det kommer 

dock vara en del i omorganisationen.  
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Diskussion  
 

I avsnittet nedan besvaras syftet och frågeställningarna samt återfinns de viktigaste 

slutsatserna. Vidare följer en diskussion kring studiens metodval, kvalitet och etiska 

överväganden. Avsnittet avslutas därefter med förslag på fortsatt forskning och avslutande ord. 

 

Vårt syfte var att få en fördjupad kunskap om det pedagogiska ledarskapet samt hur det 

förändrats efter införseln av nya skollagen. Vidare ville vi också undersöka vilka 

förutsättningar skolhuvudmannen ger rektorerna för att de ska kunna vara en bra pedagogiska 

ledare. Slutsatserna vi drar är att rektorerna upplever sitt ledarskap som komplext. De anser att 

de har många olika arbetsuppgifter på sitt bord och att dessa har blivit fler sedan nya lagen 

kom. Huvudmännen har liknande uppfattning om vad ett pedagogiskt ledarskap innefattar. 

Förändringen har bidragit till att det fordras mer beslut och ansvar från rektorerna och att detta 

lett till ett större administrativt arbete. Detta trots en tanke om mer fokus på måluppfyllelse 

genom pedagogiskt arbete. Vi upplever att huvudmännen inte riktigt har förstått att rektorerna 

upplever en större arbetsbörda än tidigare. På frågor om hur ledarskapet förändrats anger 

huvudmännen att det inte har blivit så stora skillnader, rektorerna däremot upplever rätt stora 

förändringar. En del forskning och rapporter uttrycker att rektorernas ledarskap överlag går 

från att ha varit administrativt till att bli mer pedagogiskt. Vi anser dock att det inte riktigt har 

kommit dit. Rektorerna har uttryckt att de inte hinner med sitt pedagogiska arbete då det är 

mycket annat som gör att de hålls kvar på kontoret.  

Huvudmännen har höga förväntningar på rektorn som pedagogisk ledare med ansvar över 

elevernas mål och resultat samt lärarnas arbete och utveckling. En fråga som vi ställer oss är 

dock hur rektorerna ska kunna leva upp till dessa förväntningar då de inte kan definiera vem 

huvudmannen är? Rektorerna uttrycker att huvudmannen representeras på flera olika nivåer, 

vilket också bekräftas av litteraturen. Vi tycker oss se att huvudmännen har olika förväntningar 

på rektorerna beroende på vilken nivå dessa arbetar. Detta leder till en svårighet för rektorn att 

veta vad som förväntas av denne, något som avspeglas i intervjusvaren. Vi anser att det är av 

vikt att veta vad som förväntas av en som ledare och tror att det nyligen framtagna dokumentet 

över förväntningar kan vara ett bra steg på vägen. För att rektorerna ska kunna nå dessa 

förväntningar behöver de dock bra förutsättningar, det är alla eniga om. Synen på vilka dessa 

förutsättningar är finns det dock viss diskrepans i. Trots den eniga bilden över att stöd, 

kommunikation och resurser är det som behövs har rektorer och huvudmän skiljaktigheter i hur 
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förutsättningarna ska utformas. Litteraturen visar på att det är viktigt att få bra förutsättningar 

för att kunna vara en bra ledare. Huvudmännen bör således tycka att det är viktigt att ge 

rektorerna bra förutsättningar. Vi är av den åsikten att detta inte är fallet idag. Rektorerna 

uttalade i intervjuerna att de inte ser sig själva som tillräckliga pedagogiska ledare. Detta delvis 

på grund av att de har för mycket administrativa uppgifter, något som de ansåg skulle kunna 

läggas ut på en kunnig administratör. Ifall rektorerna får avlastning i arbetsuppgifter som 

dokumentation eller vissa personalärenden av en utbildad administratör, som skulle klara 

många av uppgifterna minst lika bra, skulle de kunna lägga mer tid på att utveckla 

skolverksamheten. På så sätt får rektorerna bättre förutsättningar för att hjälpa elever, lärare 

och skola att nå mål- och resultatuppfyllelse. Vi tror att det till viss del är bristande 

kommunikation mellan rektor och huvudman om vad som behövs som bidrar till den befintliga 

diskrepansen. Vi tror även att något annat som bidrar är att det inte gått så lång tid efter 

förändringen, vilket gör att man inte har hunnit titta över vilka förutsättningar som rektorerna 

idag behöver. Vi har informerats om att det pågår en omorganisation och att en del i denna 

kommer vara att titta över rektorernas förutsättningar vilket vi vill påpeka som något otroligt 

viktigt. Rektorerna bör få berätta vad de ser som det viktigaste för att de ska kunna fungera 

fullt ut som pedagogiska ledare och huvudmännen bör försöka göra vad de kan för att ge 

rektorerna detta. Hur ska annars rektorernas ledarskap kunna gå från att vara mer administrativ 

till att bli mer pedagogiskt? Vår uppfattning av ändringen av skollagen är att den skulle leda till 

att göra skolverksamheten mer fokuserad på de pedagogiska målen. Det borde därför vara till 

allas intresse att förbättra rektorernas förutsättningar från såväl lokal och kommunal nivå som 

från statligt håll.  

 

Studiens metodval 
Vi anser att användandet av intervjuer var ett lyckat val i denna undersökning. Då syftet var att 

mer ingående undersöka hur rektorer och huvudmän ser på det pedagogiska ledarskapet och 

dess förutsättningar kunde vi genom intervjuerna få en fördjupad kunskap. Andra metodval 

som observationer eller enkäter tror vi inte hade gett oss lika djup kunskap. Enkäter på det 

sättet att det är svårt att ställa större öppna frågor, något som varit en förutsättning för vårt 

syfte. Observationer hade inte gett oss lika mycket på grund av att det skulle vara svårt att få 

reda på informanternas upplevelser av pedagogiskt ledarskap och förutsättningar. En annan 

fördel med intervjuer är att vi hade möjligheten att ställa följdfrågor när vi upplevde att 

informanten behövde utveckla sina svar. Således är vi nöjda med vårt val av metod. Vi är 

medvetna om att det kan vara bra att genomföra en pilotintervju. På så sätt att man kan testa 
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frågorna och se om de uppfattas på det sätt som var tanken. På grund av svårigheter att komma 

i kontakt med personer att utföra pilotintervjuer på och därmed ledde till tidsbrist hann vi inte 

med detta, något som skulle kunna vara en nackdel för vår studie. Det skulle kunna ha 

inneburit att vi inte fått de svar vi efterfrågat. Vi anser oss, trots detta, fått uttömande svar 

genom vår möjlighet att ställa följdfrågor och fråga upp vid situationer där vi saknar svar. Om 

vi istället hade haft en strukturerad intervju utan möjlighet till följdfrågor hade det varit av 

större vikt att pröva frågorna i förväg för att säkerställa att vi fått rätt information i svaren. I 

efterhand tycker vi ändå att frågorna vi ställde var av relevans för syftet och att vi fick fram den 

information vi eftersträvade. Antalet intervjuer tycker vi också varit tillräckligt, då vi efter att 

ha gjort våra tre intervjuer inom respektive kategori upplevde vi att vi inte fick ut någon ny 

relevant information och vi nöjde oss därmed.  
 

Studiens kvalitet 
Vi anser att vår studie har en hög trovärdighet. Genom vår använda metod har vi fått fram det 

som var vår utgångpunkt. Frågorna i intervjuguiden hjälpte, som nämnt, oss att få den 

informationen som vi på förhand avsåg. Vi har också genom hela arbetet påmint varandra om 

att inte dra slutsatser utifrån vår egen förförståelse. Det har skett genom att vi upprepade 

gånger återgått till ljudupptagningarna och det transkriberade materialet för att säkerställa att vi 

drar rätt slutsatser utifrån informanternas svar. Således anser vi att det resultat vi delgivit är 

tillförlitligt. Att vi vid en intervju var tvungen att bara vara en intervjuare på grund av sjukdom 

kan ha resulterat i en brist i tillförlitligheten då vi båda inte fått samma förhandsinformation. 

Ljudupptagningen av intervjun bidrog dock till att den som missade intervjun kunde lyssna på 

den i efterhand på så sätt ta del av materialet. Transkriberingen, tematiseringen och 

analyseringen av intervjun genomfördes gemensamt vilket gjorde att eventuella missförstånd 

kunde undvikas. Således anser vi att det detta inte bidragit till förlust av tillförlitligheten. 

Under intervjuerna har vi försökt att inte lägga ord i munnen på informanterna genom ett 

sokratiskt förhållningssätt. Vi anser även att studien har en bra tillförlitlighet då vi haft en 

strävan att utföra intervjuerna på samma sätt. Vi har utgått från samma intervjumallar, något 

som gjort att vi fått samma grundinformation från informanterna. Det kan dock vara svårt att 

ställa samma följdfrågor i alla intervjuer då informanterna är olika människor och uppfattar 

situationer olika. Informationen som vi fått från följdfrågorna anser vi dock vara av relevans 

för att få en fördjupad kunskap och bidrar på så sätt till en ökad trovärdighet.  
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Att vi har skrivit på uppdrag skulle kunna ha bidragit till att studien medvetet eller omedvetet 

riktats mot ett visst resultat då man kan känna sig styrd av uppdragsgivaren. 

Transkriberingarna har återigen hjälpt oss att säkerställa att vi visar ett korrekt resultat. Vid de 

tillfällen vi varit osäkra på vad respondenterna egentligen framfört har vi gått tillbaka till vårt 

transkriberade material. Vi tror således inte att det faktum att vi skrivit på uppdrag har påverkat 

trovärdigheten i studien.  

Etiska överväganden 
Vi har ansträngt oss för att hålla undersökningen så konfidentiell och anonym som möjligt. 

Både inom uppdragsgivarens organisations såväl som utanför denna. Det kan dock vara svårt 

att göra en person i ledande ställning anonym då det oftast bara finns en som innehar den 

befattningen. Inom varje skolområde finns endast ett visst antal rektorer och huvudmän vilket 

gör det svårt att få dessa helt anonyma. Vi har inte behov av att veta vem som uttalat sig utan 

det endast är personens befattning som är av intresses i vår studie. Därav har vi valt att låta alla 

deltagare vara anonyma i studien och enbart gå ut med om det är rektor eller huvudman som 

uttalat sig.  

 

Fortsatta forskningsområden 
En tanke som har väckts under studiens gång är att det hade varit intressant att göra under 

större undersökning av rektorers och skolhuvudmäns syn på förutsättningar för ledarskap. 

Skolinspektionens granskning visade på att det finns vissa skillnader i vilka förutsättningar 

som huvudmännen ger rektorerna. Vårt fokus låg i att få en fördjupad kunskap över om vilka 

förutsättningar skolhuvudmannen ger åt rektorerna. Med bakgrund av detta valde vi att endast 

undersöka ett skolområde för att kunna få en samlad bild över upplevelsen av detta hos rektorer 

och huvudman. Vi tror dock att det skulle vara av intresse att jämföra hur denna upplevelse ser 

ut i flera skolområden eller flera kommuner. Vidare skulle det vara intressant att titta på om 

lärare och elever upplever några förändringar i ledarskapet efter införseln av nya lagen. Vad 

tycker de om rektorernas ledarskap och vilken uppfattning av rektorn som pedagogisk ledare 

har dessa? Något annat som vi tror skulle kunna vara av intresse att undersöka är hur det 

pedagogiska ledarskapet ser ut på friskolor. Finns det några skillnader i ledarskapet mellan 

kommunala skolor och friskolor? 
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Avslutande ord 
Vårt syfte med arbetet har varit att ge oss själva liksom vår uppdragsgivare en större inblick i 

det pedagogiska arbetet och dess förutsättningar. Undersökningen är gjord i ett specifikt 

skolområde och detta gör att resultatet inte går att generalisera till alla skolområden. Efter att 

ha läst olika studier kring rektorers ledarskap och upplevelser tror vi ändå att våra respondenter 

speglar en bild över sådant som kan vara bra att ta i beaktan vid utformandet av skolledarskap, 

såväl på rektors- som huvudmannanivå. Därmed tror vi att både vår uppdragsgivare som andra 

kommuner kan finna intresse av vårt resultat när de ska arbeta med utveckling av rektorers 

pedagogiska ledarskap. 

 

Arbetet med studien har varit lärorikt, roligt och intressant. Vi har fått möjligheten att träffa 

många trevliga människor och har fått ta del av mycket intressant litteratur, något som vi 

kommer att ta med oss!  
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Bilaga 1. 

 
Intervjuguide - Rektorer 

 
Bakgrundsfrågor: 

Vad har du för tidigare bakgrund? Utbildning? Tidigare arbeten? 

Kan du berätta om din nuvarande tjänst? 

Hur länge har du arbetat som rektor? 

Har du någon rektorsutbildning? När gick du i så fall den? Varför/varför inte? 

Vad tycker du om rektorsutbildningen? 
 

Ledarskapet: 
 
Hur ser ledarskapsprocessen ut på er skola? Uppdelning? Delegering? Samarbete? 
 
  
Pedagogiskt ledarskap:  

Vad innefattar ett pedagogiskt ledarskap enligt dig? Har detta förändrats/påverkats sen de nya lagarna kom? 
Är problemen som fanns tidigare lösta (ökat administrativt arbete före ledarskap osv)? 

Hur tycker du att du som ledare lever upp till det pedagogiska ledarskapet?  

Hur har den nya skollagen och läroplanen påverkat ditt nuvarande uppdrag? 

Nyttjar du de styrdokument som finns? Hur då/på vilket sätt? Har detta förändrats gentemot tidigare? 

Hur tycker du att dina arbetsuppgifter motsvarar det som står i styrdokumenten? 

Vilka är de största skillnaderna idag (i det pedagogiska arbetet) gentemot tidigare? Varför? 

 
Förutsättningar från huvudmannen: 

Vem är huvudmannen enligt dig? 

Vilka förutsättningar anser du att rektorer behöver för att kunna bedriva ett bra pedagogiskt 
ledarskap? Har dessa förändrats sen de nya lagarna kom? 

Vilka förutsättningar och resurser upplever du att du har för att kunna utöva det pedagogiska 
ledarskapet? Upplever du dessa som tillräckliga? Överensstämmer dessa med synen på vad som behövs? Har dessa 
förändrats sen de nya lagarna kom? 

Stöd: 

Hur upplever du stödet från huvudmannen för att kunna utöva ett bra pedagogiskt ledarskap? 



 

På vilket sätt delges informationen mellan dig och huvudmannen?  

Hur sker kommunikationen mellan dig och huvudmannen? 

Vilka förväntningar har du på huvudmannen? Har dessa förändrats efter införseln av de nya lagarna och 
definitionen på pedagogiskt ledarskap?  



 

Bilaga 2. 

Intervjuguide – Huvudman 

Bakgrundsfrågor: 

Hur länge har du arbetat som huvudman? Antal år? Flera omgångar? Vem är huvudman om inte du är det? 

Vad har du för bakgrund? Tidigare arbete? Utbildning? 

Vad innefattar ditt uppdrag som huvudman? Enligt definition? Enligt dig själv? 

Hur ser du på det nya rektorsprogrammet? Behov? Kvalifikationer?  

Ledarskapet: 
Hur ser ledarskapsprocessen ut på er skola? Uppdelning? Delegering? Samarbete? 
 
Pedagogiskt ledarskap: 

Vad innefattar ett pedagogiskt ledarskap enligt dig? Har detta förändrats/påverkats sen de nya lagarna kom? 

Hur tycker du att rektorerna lever upp till det pedagogiska ledarskapet? Arbetsuppgifter? Tidsfördelning? 
Varför/på vilket sätt? 

Har rektorernas pedagogiska ledarskap förändrats sen de nya lagarna kom? Hur/på vilket sätt? Varför? 
Är problemen som fanns tidigare lösta (ökat administrativt arbete före ledarskap osv)? 

Vilka är de största skillnaderna idag (i det pedagogiska arbetet) gentemot tidigare? Varför? 

 
Förutsättningar för pedagogiskt ledarskap  

Vilka förutsättningar anser du att rektorn behöver för att kunna bedriva ett bra pedagogiskt ledarskap? 
Har detta förändrats efter införseln av de nya styrdokumenten? 

Vilka förutsättningar och resurser upplever du att du ger rektorerna för att de ska kunna utöva ett 
pedagogiskt ledarskap? Överensstämmer dessa med synen på vad som behövs?  

Vilka resurser har du som huvudman att tillgå för att optimera rektorernas ledarskap? Har dessa 
förändrats sen de nya lagarna kom? Varför/varför inte? På vilket sätt? 

Stöd: 

Upplever du att du ger och finns till som stöd för rektorerna? Hur sker detta? 

Hur ser kommunikationen mellan dig och rektorn ut? 

Vilka förväntningar har du på rektorernas pedagogiska ledarskap med tanke på den nya definitionen? 
Ser de annorlunda ut nu till skillnad från tidigare? 


