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Abstrakt 

 
Författarens/författarnas namn:  
Linda Nilsson 
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Titel: Hur lärare kan stödja rektorns pedagogiska ledarskap – Relationen mellan rektor och 

lärare 

 

Engelsk titel: How teachers can support principal's pedagogical leadership - The relation 

between principals and teachers 

 

Antal sidor: 29 

 

Syftet för den kvalitativa undersökningen är att undersöka om och hur lärare kan stödja rektorns 

pedagogiska ledarskap. Undersökningen framförs ur rektorns perspektiv. 

 

Följande frågeställningar används för att hitta svar på denna studie: 

Vad rektorer tycker om det pedagogiska ledarskapet (abstrakta svar, känslor, icke 

materiellt): 
Tycker rektorer att det är svårt att klara av det pedagogiska ledarskapet? 

Hindrar lärare rektorer att klara av det pedagogiska ledarskapet? 

Vilket stöd skulle rektorer vilja ha av lärare i sitt pedagogiska ledarskapet? 

 

Vilket stöd rektorerna får (konkreta svar, ej känslomässiga, materiellt): 
Vilket stöd får rektorer av lärare i sitt pedagogiska ledarskap? 

Vilka brister finns det i lärarnas stöd till rektorers pedagogiska ledarskap? 

 

Arbetets teoretiska ramverk består av kapitel som handlar om rektorns juridiska, administrativa 

och ekonomiska ansvar. Det består av kapitel som handlar om rektorns pedagogiska ledarskap 

men också om relationen mellan rektor och lärare. Relationen är väldigt viktig eftersom 

ledarskapet inte existerar utan relationer och i relationen är i sin tur kommunikationen central. 

 

Undersökningen visar att rektorer ofta nämner ord som diskussion, gemenskap och förtroende. 

De nämner också ofta orden mål, resultat och förutsättningar när de beskriver sin organisation i 

förhållande till rektorns pedagogiska ledarskap. Dessa ord är alltså centrala och påverkar 

rektorns pedagogiska ledarskap. Även om samtliga rektorer uttrycker sig med dessa ord, är det 

inte säkert att de omsätts på samma sätt av alla. Hur organisationen når sitt mål, kan vara olika 

beroende på rektorns arbetssätt och hur denne bygger upp verksamheten. 
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Titel: How teachers can support principal's pedagogical leadership - The relation between 

principals and teachers 

 

Pages: 29 

 

The purpose of this qualitative study is to investigate if and how teachers can support the 

principal’s leadership. The research will be executed from the perspective of principals. 

 

The following questions will be used in purpose to find the answers of the study: 

 

What teachers think about the pedagogical leadership (abstract): 
Do principals think that it is difficult to manage the pedagogical leadership? 

Do teachers prevent principals from managing their pedagogical leadership? 

What sort of backing do the principals want from the teachers regarding their pedagogical 

leadership? 

 

What sort of backing the principals do get (concrete): 
What sort of backing do the principals get from the teachers regarding their pedagogical 

leadership? 

What sort of shortages are there regarding the teachers backing of the principals leadership? 

 

The theoretical chapters of the study contain information about the principals’ juridical, 

administrative and economical responsibilities. The chapters also contain information about the 

principal’s pedagogical leadership but, also about the relation between principals and teachers. 

The relation between principals and teachers is important because without a relation, no 

leadership will exist. A relation will not exist without communication. Communication is 

therefore central in the existence of a relation. 

 

The survey shows that principals often use words such as discussion, togetherness and trust when 

describing their organization compared to their pedagogical leadership. They also mention words 

such as goals, results and conditions. These words are therefore essential and they influence the 

principal’s pedagogical leadership. Even though all principals mention these words, it is not 

certain that they all execute them in the same way. How the organization reaches its goal, 

depends on how the principal work and how the organization is composed. 
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1 Inledning 
 

Vi som har skrivit detta arbete är två blivande lärare. Våra huvudämnen är svenska och engelska 

för de tidiga åldrarna i årskurserna F-6. Under vår sista termin i lärarutbildningen läste vi en kurs 

som handlade om läraren som ledare och dess profession. Under denna kurs pratade vi mycket 

om det pedagogiska ledarskapet och det nämndes både ur lärares synvinklar men också rektorers. 

 

I övrigt under utbildningen läses och pratas det mindre om hur rektorerna arbetar och vilka deras 

arbetsuppgifter är. När vi mött rektorerna, har det främst varit under våra praktikperioder och då 

endast för korta möten som handlat om andra ämnen än deras arbetsuppgifter och uppdrag. Vi 

vill alltså bland annat fördjupa våra kunskaper kring rektorers uppdrag. 
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1.1 Begreppsdefinitioner 
 

I studien förekommer begrepp som är relevanta för att kunna förstå rektorns pedagogiska 

arbete. I kapitlet följer en kort redogörelse för dessa begrepp.  

 

Rektorns arbetsuppgifter: Rektorn har många olika arbetsuppgifter och beroende på hur skolan 

fungerar kan dessa uppgifter variera. Uppgifterna kan vara av administrativ, pedagogisk och 

social karaktär. Förutom dessa tre aspekter har rektorn även ett juridiskt ansvar, dessa uppgifter 

nämner både Rapp (2008) och Persson (2002). 

 

Pedagogiskt uppdrag: Med ett pedagogiskt uppdrag ansvarar rektorn för de lagar och 

förordningar som ska tillämpas i skolans verksamhet. Dessa lagar och förordningar ska följas 

och rektorns uppdrag är att se till att de följs (Berg, 2011:67).  

 

Pedagogiskt ledarskap: Rektorn ska fungera som en pedagogisk ledare. Det finns egentligen 

ingen färdig definition av begreppet pedagogiskt ledarskap men det handlar om att rektorn på 

passande sätt ska påverka, utveckla och inspirera lärare i dess undervisning. Detta för att de mål 

och lagar som finns ska uppnås och följas vilket både Berg (2011:163) och Persson (2002:38) 

nämner. 

 

Skolverket: Skolverket är en förvaltningsmyndighet. Myndigheten omsätter det som riksdag och 

regering beslutat om. Det kan ske genom att implementera nya regler i skolan, följa upp och 

utvärdera dessa. Skolverket tar även fram ny information som kan vara till nytta för 

skolverksamheterna. När de beskriver sin verksamhet nämns ord som mål, stöd, kunskap och 

kommunikation (Skolverkets hemsida, 121218, 10.08) 

 

Skolinspektionen: Skolinspektionen ska se till att kommunen och skolor arbetar som de ska. 

Det innebär att denna myndighet inspekterar skolor och kommuner i syfte att förbättra utbildning 

och miljö (Skolverkets hemsida, 121218, 10.08) 

Understödja/Stödja: Ibland använder vi ordet understödja i samband med den huvudsakliga 

frågeställningen och ibland använder vi ordet stödja. Understödja kan innebära att hjälpa rektorn 

att klara av en uppgift, genom att göra en annan. Stödja kan betyda att hjälpa rektorn med 

samma uppgift som denne. 
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1.2 Problemformulering 

 

Rektorn har en betydande roll i formandet av skolan. Han eller hon ska leda verksamheten mot 

ett och samma håll. Detta arbete är inte lätt och rektorn måste ha egenskaper så som insikt, 

kunskap, lyhördhet samt förståelse. Rektorn ska förstå traditioner och olika kulturer, han eller 

hon ska kunna leda diskussioner och ha förmågan att reflektera över situationer samt 

kommunicera med olika människor (Axiö & Palmguist, 2000:17). Axiö och Palmquist (2000:33) 

har beskrivit hur rektorer finner det svårt att klara sitt pedagogiska ledarskap. Rektorer tycker att 

det förekommer mycket prat om att de ska vara pedagogiska ledare men rektorerna känner att de 

inte vet vad detta ledarskap innebär. 

 

Idag finns det flera böcker, avhandlingar och uppsatser som förtydligar det pedagogiska 

ledarskapet men innebörden är ännu inte helt klar. Det finns alltså fortfarande oklarheter och 

svårigheter gällande det pedagogiska ledarskapet. 

 

I rektorns pedagogiska ledarskap innefattas att bygga relationer med medarbetare. Däribland 

med lärarna (Juul & Jensen, 2003:147). Det innebär att lärarna har en viktig roll i rektorns 

pedagogiska ledarskap. Juul och Jensen (2003:147) skriver också att det är den person i 

relationen som har mest makt, som också har störst ansvar att se till att relationen blir bra. Juul 

och Jensen (2003:147) skriver att detta är på gott och ont och makten kanske försvårar relationen 

dem i mellan.  

 

Problemet är alltså att rektorer fortfarande har svårt att klara av sitt pedagogiska ledarskap. 

Ledarskapet påverkas av relationer, där lärare också är inblandade, något som detta arbete ska 

fördjupas i och fokuseras på. Det pedagogiska ledarskapet är viktigt, särskilt i nutid då samhället 

förändras hela tiden och de arbetande inom verksamheten behöver en ledare som kan visa vägen 

när reformer kommer (Boström & Lundmark, 2012:24). 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Det kan finnas flera olika faktorer som påverkar arbetet med rektorns pedagogiska ledarskap. 

Detta arbete ska fokusera på och undersöka om och hur lärare kan understödja/understödja 

rektorns pedagogiska ledarskap. Detta ska undersökas utifrån rektorns synvinkel och spegla 

dennes upplevelser av det lärarbaserade stödet. Denna synvinkel skulle kunna visa att lärare 

begränsar rektorn på så vis att han eller hon kanske inte klarar sitt pedagogiska ledarskap så som 

han eller hon skulle vilja. 

 

Vi tänker undersöka detta genom att ta reda på om och hur lärare kan understödja/stödja 

rektorer i deras pedagogiska ledarskap. Efter att vi har gjort detta, kommer vi bland annat att 

analysera samt diskutera svaren i förhållande till uppsatsens teoretiska ramverk. 

 

Studiens syfte är alltså att undersöka om och hur lärare kan understödja/stödja rektorn i rektorns 

pedagogiska ledarskap. De frågeställningar som kommer att användas för att nå denna fråga är: 

 

Vad rektorer tycker om det pedagogiska ledarskapet (abstrakta svar, känslor, 

icke materiellt): 

 Tycker rektorer att det är svårt att klara av det pedagogiska ledarskapet? 

 Hindrar lärare rektorer att klara av det pedagogiska ledarskapet? 

 Vilket stöd skulle rektorer vilja ha av lärare i sitt pedagogiska ledarskapet? 

 

Vilket stöd rektorerna får (konkreta svar, ej känslomässiga, materiellt): 

 Vilket stöd får rektorer av lärare i sitt pedagogiska ledarskap? 

 Vilka brister finns det i lärarnas stöd till rektorers pedagogiska ledarskap? 
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2 Tidigare forskning 

 

I detta kapitel kommer viktiga avhandlingar att belysas. Den information som skrivits nedan, är 

vald utifrån vad vi bedömer som relevant för detta arbete. 

 

Ann Ludvigsson (2009) har skrivit en avhandling om samproducerat ledarskap. Hon skriver om 

aspekter som påverkar hur lärare och rektorer tillsammans kan verka för ledarskapet i skolan. 

Hon nämner exempelvis rektorns formella uppdrag, den statliga rektorsutbildningen, arbetslaget 

och pedagogiska synsätt. Ludvigsson (2009) nämner bland annat sådant som möjliggör 

rektorsrollen som en relationell och kontextbunden roll. Juul och Jensen (2003:147) skriver om 

att bygga relationer, något som kan kopplas både till denna avhandling och examensarbetets 

problemområde. Detta på så vis att det finns en koppling eller relation mellan lärare och rektorer.  

Ludvigssons (2009) avhandling syftar främst till att se hur lärare och rektorer samspelar med 

varandra för att skapa ledarskap i hela skolverksamheten. Detta examensarbete kommer specifikt 

att behandla hur lärare kan stödja rektorns pedagogiska ledarskap snarare än hur lärare och 

rektor samspelar. Däremot kan det finnas kopplingar mellan att samspela och att stödja. 

 

Brüde Sundin (2007:35) skriver också om relationer i sin avhandling på så vis att rektorer som är 

lätta att nå, skapar bättre förtroende i verksamheten. Hon skriver om ledarskap som något mer 

övergripande. Hon skriver att verksamheten blir mer och mer administrativ vilket kanske står i 

motpol mot att relationer är viktiga. Detta då verksamheten antagligen blir mindre relationell då 

fokus läggs på det administrativa. Brüde Sundin (2007:35) skriver att hennes avhandling syftar 

till att ta reda på hur rektorns arbete och ledarskap verkligen fungerar, detta på ett mer konkret 

vis än Ludvigssons (2009) avhandling. Ludvigssons (2009) syftar till att se ledarskapet och 

samspelet i skolan, snarare än att se det verkliga vardagsarbetet. Brüde Sundin (2007:35) vill 

däremot se detta vardagsarbete. Detta examensarbete kommer som sagt att beröra rektorns 

vardagsarbete men med syfte att se hur lärare kan understödja rektorn i dennes pedagogiska 

ledarskap, alltså inte just vardag. 

 

Ann Ludvigsson (2009:160) skriver också att det förekommer olika statusnivåer och hierarkier 

på skolor mellan lärare. Detta skriver även Anita Nordzell (2007) om i sin avhandling.  

Ludvigsson (2009:160) skriver att statusnivåer ofta grundar sig i hur lärare ser på sig själva, sin 

bakgrund och sin utbildning. Detta kan påverka beslut som fattas och kan även skilja sig mellan 

olika grupper samt lärartillhörigheter (2009:160). Nordzell (2007:45) nämner kontexten och att 

den oftast varit väldigt betydelsefull under samtal. Det är kontexten, alltså det som finns runt 

omkring, som bestämmer hur samtalet blir. Det som finns runt omkring kan vara sociala 

strukturer. Nordzell (2007:47) beskriver denna struktur som något som kan omfattas av bland 

annat status, roll och kunskap. Diskursen kommer sedan här i från. Diskurs utgör de begrepp 

som används inom en viss verksamhet och sociala situationer. Lars Svedberg (2003:33) skriver 

om liknande aspekter men menar att lärare i bemärkelse som specialister är duktiga på metoder, 

tekniker samt tankesätt som på olika sätt ska utveckla förståelsen för uppgiften. Rektorer bör 

som ledare vara duktiga på att se saker och ting ur ett ännu vidare perspektiv, de ska också se 
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omvärld, organisation och uppgifter (Svedberg, 2000:33). Svedberg (2000:41) skriver också om 

hur skolans kultur påverkar vad ledningen kan göra. 

  

Aspekterna nämnda i stycket ovan är mycket relevant i förhållande till frågan om att lärare är en 

del av rektorns pedagogiska ledarskap. Detta för att lärare möjligen vill hjälpa rektorn men 

kanske tycker att det är svårt för att rektorn har makt över lärares arbete. Samma kan gälla 

rektorn, då rektorn också måste förhålla sig till det faktum att han eller hon kan komma att få ta 

beslut gällande de olika lärarnas framtid. Detta skriver också Juul och Jensen (2003:147) om och 

kallar denna makt svår men mycket viktig. 

 

Den avhandling som Anita Nordzell (2007) har skrivit handlar inte bara om diskurs som sådan 

utan främst om att se hur skolledare samtalar. Hon vill också se hur detta samtal fungerar som 

skolledares verktyg. Syftet är att förstå olika ledare i skolvärlden, samtalet som deras verktyg 

och hur detta formar verksamheten. Denna avhandling är skriven ur skolledares perspektiv, 

vilket också detta examensarbete blir. Nordzells (2007) syfte är att ta reda på hur samtal formar 

verksamheten. Detta examensarbete undersöker hur lärare kan understödja rektorns pedagogiska 

ledarskap. 

 

Den avhandling som Lars Svedberg (2000) har skrivit behandlar rektorsrollen mer övergripande 

och tittar på hur den formas i enlighet med olika intressen och traditioner. Detta examensarbete 

kommer att diskutera sådant som påverkar rektorsrollen men syftet är att specifikt se hur lärare 

kan stödja rektorer i deras pedagogiska ledarskap. 

 

Elisabeth Nihlfors (2003) har skrivit en avhandling som syftar till att se hur styrsystemet 

utvecklats med åren. Hennes avhandling verkar vara den enda av nämnda i detta kapitel som i 

övergripande syfte undersöker hela skolsystemet, inte bara en liten bit. Hon vill särskilt 

undersöka detta på kommunalnivå samt se skillnaden mellan styrning och ledning. Nihlfors 

(2003) skriver om hur beslut som påverkar skolan inte behöver tas i skolverksamheten utan kan 

komma från högre instanser, bland annat från stat eller kommun. Detta examensarbete kommer 

att behandla rektorsrollen och förhålla sig till vad som står i skollagen och bland annat behandla 

rektorns arbetsuppgifter samt komplexa uppdrag. Fokus kommer däremot att ligga på hur lärare 

kan understödja rektorers pedagogiska uppdrag. 

Det finns också internationell forskning som behandlar området. Bickman m.fl. (2012) har 

exempelvis presenterat en undersökning som syftar till att värdera rektorns ledarskap och hur 

detta kan förbättras med hjälp av respons och vägledning. Lärare gav alltså respons till 

rektorerna gällande deras ledarskap och förklarade även om de kände förtroende för sin rektor 

eller inte. Rektorn fick också värdera sig själv för att sedan jämföra sina tankar med lärarnas 

(Bickman m.fl. 2012). Detta arbete liknar vårt examensarbete på så vis att också lärare spelar roll 

i rektorns ledarskap. Arbetet visar däremot redan på konkreta tillvägagångssätt så som att få och 

ge respons. Vårt arbete syftar till att hitta hur lärare kan stödja rektorer i deras pedagogiska 

ledarskap. 

  



7 

 

3 Skollagen och läroplanerna 
 

Detta kapitel belyser vilka lagar och riktlinjer som rektorer har att förhålla sig till. Kapitlet 

kommer bland annat behandla hur svenska skolor ska följa Skollagen. I texten kommer vi att 

presentera en del mål i läroplanen. 

 

 

Skollagen och läroplanernas mål utformas av regeringen och riksdagen. Enligt skollagen ska 

rektorn leda det pedagogiska arbetet. Det är rektorn som ansvarar för de beslut som fattas i 

verksamheten. Rektorn får däremot ge uppdrag till en anställd. Rektorn har ansvaret att avgöra 

om den anställda har tillräcklig kompetens för det givna uppdraget (Skollagen, 2010: 9 § - 10 §). 

 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) beskrivs 

rektorns ansvar. Rektorsuppdraget innebär att rektorn har ett pedagogiskt ansvar. Han eller hon 

ska leda lärare och övrig personal samt har det övergripande ansvaret för skolans verksamhet. 

Rektorn bär det yttersta ansvaret för att nationella mål och styrdokument följs samt att resultat 

utvärderas och följs upp. Nedan följer rektorernas uppdrag enligt Läroplanen (Lgr11:18-19): 

 

• skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 

• skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av 

god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. 

bibliotek, datorer och andra hjälpmedel, 

• undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda 

stöd och den hjälp de behöver, 

• kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för 

eleven i skolan, 

• resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas 

utveckling som lärare gör, 

• undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att 

uppfatta större kunskapsområden som en helhet, 

• i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, 

exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna 

med tobak, alkohol och andra droger, 

• samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att 

stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande, 

• samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa förutsättningar för en samsyn   

och ett förtroendefullt samarbete, 

• formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får 

information om skolans mål och sätt att arbeta och om olika valalternativ, 

• samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får 

konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och 

yrkesinriktning, 

• den studie-och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får 

vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning, 
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• personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna 

utföra sina uppgifter, 

• skolans internationella kontakter utvecklas, och 

• skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser som Sverige har 

förbundit sig att beakta i utbildningen. 

 

Målen ovan är de uppdrag som rektorn ska ansvara för. Detta är alltså en del av det pedagogiska 

ledarskapet.   
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4  Teori 
 

Teorikapitlet kommer att behandla relevant litteratur som berör studiens problemförmulering, 

syfte och frågeställningar. I första avsnittet behandlas rektorers juridiska, administrativa och 

ekonomiska ansvar.  I det andra avsnittet belyser vi teori som berör rektorers pedagogiska 

ledarskap. 

  

4.1 Rektorns juridiska, administrativa och ekonomiska ansvar 
 

Under 1950-talet var bara 42 procent av alla som sökte rektorstjänster, behöriga till tjänsten 

(Viola & Lundmark, 2012:21). Det var alltså svårt att få tag i rätt personer och rektorerna själva 

ville få administrativ hjälp. Politiker beslutade att rektorerna skulle få hjälp via biträdande 

rektorer och att kraven på behörighet skulle sänkas. Istället tyckte rektorer att det enda 

fungerande medlet skulle vara att höja lönen i rektorsyrket (Boström & Lundmark, 2012:21). 

 

I skolverkets publikation Skolverkets lägesbedömning 2011 Del 2- Bedömningar och slutsatser 

(Skolverket, 2011:66) görs en beskrivning av vilka kunskapsområden som är viktiga i rektorns 

omfattande arbete. Skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning samt 

skolledarskap är exempel på kunskapsområden som rektorn ska utöva i sin tjänst. 

 

Det har hänt väldigt mycket kring rektorsyrket de senaste åren. Detta har gjort att yrket blivit 

svårt att klara av. Makten har bland annat förflyttats från staten till kommunerna och sedan till 

rektorn. Rektorn har fått nya uppgifter och däribland att både tänka på att effektivisera 

verksamheten men att samtidigt inte glömma kunskapssynen. Annan problematik rör att det just 

massutbildas elever i skolan samtidigt som man vill tänka på kvaliteten samt kunskapsstandarden 

i verksamheten. Lärare och föräldrar ska kunna påverka, detta har blivit viktigare efter att skolan 

har demokratiserats. Alla dessa saker har gjort att alla inom verksamheten fått mycket mera 

ansvar och fler arbetsuppgifter. Detta innebär att rektorer måste vara mycket duktiga gällande 

ledarskap, annars kommer det bli svårt för verksamheten att hålla ihop (Boström & Lundmark, 

2012:23–24). 

 

Rektor ska som sagt leda skolans verksamhet. Däremot är det regeringen och riksdagen som styr 

skolan genom lagar, läroplaner samt kursplaner (Persson, 2002:15). Efter alla förändringar de 

senaste åren har skolan utvecklats till att bli mål- och resultatorinterad. Ett mål och 

resultatorienterat skolsystem innebär bland annat att rektorn har en del saker att förhålla sig till. 

Han eller hon blir styrd av bland annat ekonomi, organisation och tillsyn. Ekonomin påverkar 

rektorn på så vis att skolan får olika mycket medel att använda i verksamheten. Olika kommuner 

har olika förutsättningar, därför kommer organisationens uppbyggnad också se olika ut. Detta 

kan påverka rektorn genom att skolan prioriteras olika mycket beroende på vad kommunen anses 

behöva (Appelberg & Carlsson, 2011:17–19). 

 

Skolan går sedan under tillsyn. Tillsyn innebär att exempelvis Skolinspektionen eller 

Socialstyrelsen undersöker hur verksamheten fungerar och ser om den följer de lagar och regler 

som är satta. Detta görs eftersom skolan är en offentlig verksamhet (Appelberg & Carlsson, 
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2011:17–19). Systematiskt kvalitetsarbete är exempel på sådant som hör till det faktum att 

skolan står under tillsyn. Skolan måste analyseras och hela tiden uppdateras i sin verksamhet för 

att denne ska utvecklas på ett bra sätt. När skolan arbetar med systematiskt kvalitetsarbete är det 

inte endast elevens resultat som är viktiga, här syns alltså huruvida skolan lyckas eller inte. 

Beroende på hur resultaten blir, kommer skolan få ändra sitt arbetssätt eller ej (Appelberg & 

Carlsson, 2011:66–67). 

 

Det går heller inte att komma ifrån det faktum att läraren kommer vara den huvudsakliga 

pedagogiska ledaren i klassrummet och inte rektorn, kommunen eller staten. Det är läraren som 

eleverna träffar mest (Rapp 2008:61–62). Rapp (2008:193) beskriver sedan hur en kommunal 

uppföljning kan hjälpa till att se en helhet mellan kommunernas olika skolor och dess resultat. 

Denna uppföljning skulle göra att rektorn får bättre överblick gällande sitt pedagogiska 

ledarskap.  

 

Några av de reformer som skett de senaste åren handlar alltså om skollagen, läroplanerna, lokala 

arbetsplaner, betyg och inspektion (Viola & Lundmark, 2012:24). Rapp (2008:171) gjorde en 

undersökning som visade att rektorer trodde mycket på lärarna gällande deras kompetens kring 

styrdokumenten. De flesta rektorer trodde sig inte vara lika kunniga som lärarna. Detta kan 

betyda att en reform gällande styrdokument, ställer större krav på rektorn, eftersom dokumenten 

är nya för alla, även lärarna. 

 

Det är alltså många som ställer krav på rektorn. Rektor ska bland annat lyssna på stat, 

kommunpolitiker, på de inom sin organisation, sin personal och utomstående. Samtidigt ska han 

eller hon vara trovärdig, sann och övertygad om att det som sker är rätt (Svedberg 2000:46). 

 

Stat och riksdag är trots allt de som har den övergripande makten över skolan och kan bestämma 

över lagar och regler (Rapp 2008:44). Rapp (2008:44) beskriver också att om rektorn ska kunna 

ta beslut som han eller hon får stöd för i lagen, så måste han eller hon kunna tolka lagen på rätt 

sätt. Om rektorn har tolkat på ett felaktigt sätt, på ett sätt som inte går att tillämpa i situationen, 

kan konsekvenserna bli allvarliga. 

 

Hur skolans administration fungerar beror på hur organisationen är uppbyggd. Olika skolor kan 

ha fördelat ansvaret på olika sätt (Berg, 2011:116). Berg (2011:120) beskriver detta som en 

arbetsorganisation och förklarar att denna kan innefatta sådant som planering av hur schemat ska 

fortlöpa eller hur tjänsterna i skolan ska se ut. Det kan exempelvis fungera på så vis att schemat 

antingen läggs av rektor och ämnena är väldigt uppdelade, eller att lärare gör detta själva och har 

stor frihet i planeringen. Det kan också vara så att rektor sköter möten väldigt strikt och planerar 

dessa väl, eller att möten endast sker vid behov. Det tidigare mer strikta formerna av 

arbetsorganisation kallas differentierade och de senare mer flexibla formerna kallas integrerade 

(Berg, 2011:122). 

 

Det är rektorn som har ansvar för hur ekonomin fördelas i verksamheten. Det är däremot 

kommunen som beslutar hur mycket av deras medel som de fått från staten som ska gå till 

skolverksamheten. Detta kan vara både bra och dåligt för skolorna. Om kommunen anser att 

medlen absolut behövs någon annanstans snarare än i skolverksamheten, kommer detta andra 
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område antagligen att prioriteras. Medlen går alltså före de mål som staten har satt upp, vilket 

skolan kan komma att utsättas för. Detta kan göra så att olika skolor får röra sig med olika 

ekonomiska förutsättningar. Det betyder också att de olika rektorerna har det lättare eller svårare 

att klara de ekonomiska frågorna. De gånger som medlen helt kan beslutas genom staten, är då 

medlen är avsatta till något speciellt som enbart kan tillämpas för ett projekt i en specifik skola 

(Augustinsson & Brynolf, 2009:171).  

 

4.2 Pedagogiskt ledarskap 

4.2.1 Rektorns pedagogiska ledarskap 

 

Det pedagogiska ledarskapet är svårt att definiera och olika människor kan tolka det på olika sätt. 

Det finns dock en del aspekter att ta hänsyn till i arbetet med det pedagogiska ledarskapet. Det 

handlar bland annat om att nå de riksgiltiga målen som Rapp (2009:43) beskriver: “Det 

pedagogiska ledarskapet innefattar bl.a. att ansvara för att verksamheten som helhet inriktas på 

att nå de riksgiltiga målen” (Rapp, 2009:43). 

 

Rapp (2009:49) skriver också att ledarskap överlag kan handla om målformulering, 

problemlösning och samspel. Det kan handla om att skapa relationer och hantera det faktum att 

rektorn måste ta beslut över personal och därmed har en viss makt över dem. Det handlar också 

om att visa hur verksamheten ska fortlöpa (Rapp, 2009:49). 

 

I skollagen står följande om det pedagogiska arbetet: 

 

“9 § Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Det 

pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en förskolechef. Dessa 

ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas.” (Skollag 2010:800) 

 

I Lgr 11 står följande om rektorns ansvar: 

 

“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. 

Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella 

målen och kunskapskraven[...]” (Skolverket. Lgr 11) 

 

Skolinspektionen definierar sedan begreppet pedagogiskt ledarskap på detta vis: 

“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.” (Skolinspektionens hemsida, 2012-12-03, 11:42) 
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Det finns alltså flera definitioner av begreppet pedagogiskt ledarskap. En av de viktigaste 

aspekterna som rör arbetet med det pedagogiska ledarskapet och som kanske måste uppfyllas för 

att arbetet ens ska kunna kallas pedagogiskt, rör rektorns förmåga att tolka exempelvis skollagen. 

Om rektorn inte kan omsätta texten, får texten inget genomslag vilket kan skapa problem i olika 

situationer (Rapp, 2009:44). 

 

Nestor skriver exempelvis att: 

“Pedagogiskt ledarskap är det inflytande en skolledare utövar i förhållande till lärarna genom 

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

mål och riktlinjer som anges i läroplan och skollag” (Nestor. I: Persson, 2002:38) 

 

Persson (2002:39) skriver om det pedagogiska ledarskapet som rektorns arbetsuppgift. Rektorn 

ska medvetet samt kontinuerligt arbeta för att skolan ska nå de mål och riktlinjer som finns 

definierade i skollag och läroplan. För att rektorn ska kunna arbeta medvetet med det 

pedagogiska ledarskapet krävs vissa förutsättningar. Rektorn måste exempelvis ha kunskap om 

de mål som finns. Han eller hon ska även kunna tydliggöra dessa mål för medarbetarna, det vill 

säga lärarna. Rektorn måste arbeta för att lärare förstår betydelsen av målen. Rektorn behöver 

också skapa goda relationer till lärarna. Att skapa en god relation till personalen är en väsentlig 

del i det pedagogiska ledarskapet. Detta för att rektorn ska kunna ta till vara på personalens 

kunskaper (Persson, 2002:39). 

 

Beroende på hur rektorn tolkar begreppet pedagogiskt ledarskap och hur förutsättningarna i 

verksamheten ser ut, kommer ledarskapet alltså kunna te sig på olika sätt. Axiö och Palmguist 

(2000:40) skriver att om rektorn ska klara av sitt pedagogiska uppdrag måste han eller hon också 

få ett bra stöd gällande de administrativa och ekonomiska frågor som rör verksamheten. 

Administrativa, ekonomiska samt akuta elev -och personalfrågor kan också hindra rektorn att 

klara av det pedagogiska ledarskapet (Berg. I: Skolverket, 2011:67). Axiö och Palmguist 

(2000:92) skriver också att ett hinder i den pedagogiska utvecklingen på skolan kan vara hur 

förväntningarna på rektorn ser ut. Det kan vara så att dessa förväntningar påverkar mer än de 

mål som rektorn satt upp. I sådana fall behöver rektorn bli tydligare med vad han eller hon har 

för vision för verksamheten och även att alla är med på denna vision.  

 

Blossning (2011) menar att fler personer inom skolan måste engageras i det pedagogiska 

ledarskapet, inte enbart rektorn. Det pedagogiska ledarskapet ska drivas som en dialog mellan 

rektor och lärare. Dialogen ska exempelvis handla om hur lärande och fostransprocesser med 

elever kommer i uttryck i verksamheten (Blossing, 2011:178). Förutom att rektorn måste 

engageras och inneha vissa egenskaper, behöver alltså fler vara med och utveckla det 

pedagogiska ledarskapet. I personalen behövs visionärer, inspiratörer, stödjare och analytiker 

men det behövs även bromsklossar. Bromsklossar gör att alla måste tänka till en extra gång och 

ur alla synvinklar. Rektorn ska se till att det blir en balans mellan alla dessa och att de får 

respons på deras arbete (Axiö & Palmquist, 2000:90). 
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4.2.2 Om relationen mellan rektor och lärare 

 

Berg (2011:117) skriver att det kan finnas osynliga bestämmelser mellan rektor och lärare. 

Beroende på hur väl dessa följs eller fungerar, kan verksamheten anses vara olika mycket 

professionell. 

 

Ekman (2003:10) skriver exempelvis att rektorsyrket blir mer och mer administrativt och mindre 

ledande. Han menar att relationer mellan skolledare och andra i verksamheten försummas då 

arbetet blir administrativt och att relationen förbättras när det är ledande. Ekman (2003:10) 

skriver att ett administrativt arbete kan genomföras utan några relationer, men han menar att när 

rektorn utför ett ledarskap måste relationer innefattas. 

 

Juul och Jensen (2003:116) förklarar vikten av ett bra samtal och en god relation mellan 

parterna. De bekräftar därmed vad Ekman (2003:10) skrivit vad gäller ledarskap och relationer. 

Juul och Jensen (2003:116) skriver om att det kan finnas olika ramar för samtal och att det allra 

bästa är när samtalet blir likvärdigt mellan båda parter. För att det ska bli det måste båda parter 

bjuda in varandra. Han menar att man i en relation bara kan göra sitt bästa och hoppas att den 

andra parten tar emot och vill fortsätta arbeta med det som är sagt. Det skulle kunna innebära att 

rektor och lärare måste bjuda in varandra i samtalet för att ett gott likvärdigt arbete ska kunna 

genomföras, eller att det är en nödvändighet för att ett ledarskap överhuvudtaget ska kunna 

utföras. 

 

Johansson-Hidén och Blossing (2011:195) belyser att läroplanen Lgr11 lyfter skolan som en 

mötesplats där kommunikation ständigt sker. Johansson-Hidén och Blossing (2011:199) menar 

att en relation kan bestämmas utifrån andra aspekter än just kommunikationen. Människor kan 

ha en relation genom att de är släktingar eller arbetskamrater utan att prata men det kanske inte 

är en aktiv relation. De skriver sedan att oavsett hur det ligger till så menar 

kommunikationsforskare att kommunikationen är en central aspekt i relationen.  

Ekman (2003:10–23) skriver att det informella samtalet är det som avgör hur relationerna blir, 

att det är småpratet som är en av de viktigaste bitarna i huruvida relationerna i verksamheten 

kommer att bli bra eller inte. Han skriver också att chefer kan besluta saker via skriftliga 

dokument men det är ändå svårt att helt kontrollera verksamheten. Det är svårt att påverka de 

små vardagsbesluten om inte han eller hon är delaktig i samtalet. Han skriver också att 

människor inom olika organisationer ofta vet mer om vardagsarbetet än deras egen chef gör, 

vilket kan innebära att de tolkar uppgifter från chefen som olösbara och kanske struntar i dem. 

Ekman (2003:10–23) säger också att om inte ledaren, exempelvis rektorn, lyckas skapa en god 

kontakt med de i sin verksamhet, exempelvis lärarna, kommer lärarna hitta någon annan att ledas 

av. 

 

Juul och Jensen (2003:110) skriver att kollegor som vuxna människor har gemensamt ansvar för 

att relationerna blir bra. Även Johansson-Hidén och Blossing (2011:202) skriver att 

kommunikationen är båda parters ansvar. Detta genom att en kommunikation aldrig är klar innan 
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den är genomförd. Den skapas hela tiden. Detta gör att båda måste vara delaktiga för att syftet 

ska komma fram.  

 

Barbro Fällman (2008:101) har skrivit en bok som handlar om retorik och ger tips för hur 

rektorer kan prata med sin personal och antagligen stärka förtroendet samt relationen dem 

emellan. Hon förklarar att det först och främst är bra att ställa frågor utifrån vad personalen 

tycker och känner. Sedan är det lika viktigt att visa att du verkligen har lyssnat och se till att du 

har hört allt. Det kan hända att rektorn behöver be de anställda att förklara ännu mer. Efter att 

rektorn har förstått informationen ska han eller hon använda sig av den för att förklara hur han 

eller hon har det. I detta läge ska rektorn vara tydlig med vad han eller hon tänker utifrån 

situationen, det kan både innebära att stå på sig men också att ändra sig. Slutligen ska rektorn 

fatta beslut. Detta bör ske samtidigt som han eller hon lämnar information om situationen och 

beslutet. Om personalen förstår vad rektorn menar och varför beslutet tas på redovisat vis, 

kommer beslutet bli enklare. Fällman (2008:101) skriver också att det oftast blir problem när 

personalen inte förstår eller känner att information uteblivit.  

 

Johansson-Hidén och Blossing (2011:197–200) skriver att det kan finnas förväntningar som 

påverkar kommunikationen mellan lärare och rektor. Lärare kan ha förväntningar på rektor som 

skulle kunna göra att det blir problem ifall dessa förväntningar inte uppfylls. De skriver också att 

det allra värsta som kan hända med relationen är att kommunikationen helt försvinner. Även 

Ärlestig (2010) skriver om hur förväntningar oftast är större på den som leder verksamheten.  

 

Johansson-Hidén och Blossing (2011:200) menar att det kan bli problem om det inte är tydligt 

hur relationen fungerar. En rektor kan alltså få det svårt vad gäller att implementera nya saker, 

om relationen mellan rektor och medarbetare inte är tydlig och förutsägbar. Oftast finns det ett 

sätt som rektor pratat med lärarna på och detta sätt används också när lärare ska prata med sina 

elever. Sättet att kommunicera upprepar sig och det känns tryggt och tydligt. 

 

Johansson-Hidén och Blossing (2011:203) skriver att kommunikationsproblem oftast uppstår när 

samtalet mer liknas vid en monolog, alltså när bara ena parten pratar. Istället för att 

kommunikationen liknas vid en monolog, bör den alltså liknas vid en dialog som innebär att 

båda är aktiva i samtalet. Detta skulle kunna innebära att om lärare inte vill bidra till samtalet 

och skapa en dialog, kommer rektorn kanske vara tvungen att föra en monolog, vilket skulle 

kunna påverka rektorns pedagogiska ledarskap. Ärlestig (2010:118) skriver däremot om hur 

samtalen ibland kan fungera som monologer och att det räcker. Att planerade möten ofta är av 

sådan karaktär. 

Ärlestig (2010:117–118) skriver att i kommunikationen mellan lärare och rektorer verkar 

information få större plats än bekräftelse och tolkning. Hon skriver också att kommunikationen 

påverkar vårt sätt att handla. De aspekter som hon sedan menar kan hindra kommunikationen 

handlar om mötets struktur och kultur. Det kan handla om sådant som mötets värderingar, klimat 

och tid. Tiden kan vara ett problem på så vis att man kanske inte hinner gå igenom alla punkter 

tillräckligt noga, man blir tvungen att prioritera.  
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5 Metod 
 

Syftet med undersökningen är att ta reda på om och hur lärare kan understödja/stödja rektorn i 

deras pedagogiska ledarskap. Studien kommer att ske genom enkätundersökning och intervjuer. 

I detta kapitel kommer vi att motivera de metoder som ligger till grund för undersökningen. 

Tillvägagångssättet och utformningen av enkät och intervjuer kommer att beskrivas. 

Avslutningsvis kommer vi under metodkritik att analysera studiens tillvägagångssätt från dess 

styrkor och svagheter. 

 

 

5.1 Metodval  

Vi har valt en hermeneutisk forskningstradition. Den hermeneutiska forskningen står för 

tolkningslära. Hermeneutiken härstammar från en human-, kultur- och samhällsvetenskaplig 

tradition (Patel & Davidsson, 2011:28). Genom språket och den mänskliga verkligheten kan vi 

skapa oss en kunskap gällande mänskliga ting. Detta gör man genom att få kunskap om 

innebörder och intentioner hos den enskilde (Starrin & Svensson, 1994:73). Inom 

forskningstraditionen hermeneutiken kan vi förstå varandras liv och tankar genom det talade och 

det skrivna språket. Typiskt för hermeneutiken som vetenskaplig metod är att man ser saker och 

ting ur ett holistiskt perspektiv. Med holistiskt perspektiv menas att man tittar på helheten i det 

man undersöker (Patel & Davidsson, 2011:29). Det vi vill med undersökningen är att förstå 

rektorernas tankar och synliggöra dessa. Inom hermeneutiken som vetenskaplig metod vill man 

just förstå sig på människan hur han eller hon förhåller sig till det som sker runt omkring 

(Sjöström, 1994:76). Det vi hoppas på i undersökningen är att få fram rektorernas åsikter kring 

deras uppdrag som pedagogisk ledare och deras tankar kring om och hur lärarna kan understödja 

dem i detta uppdrag. 

 

Kvantitativ forskning innebär att arbeta med siffror (Bryman, 2011:371). En del av den 

kvantitativa metoden handlar om mätningar. Det görs mätningar för att kunna visa på skillnader, 

exakta skattningar och samband mellan samt inom olika faktorer (Bryman, 2011:156). För att 

komma fram till dessa resultat kan både intervjuer och enkäter användas (Bryman, 2011:168). 

 

Vår undersökning kommer att utföras via en kvalitativ metod. Vi anser att enkäten i vår studie 

har en kvalitativ forskningsmetod eftersom den syftar till att söka kunskap om människan 

(Sjöström, 1994:77). Vi kommer att använda både enkäter och intervjuer som grund för 

undersökningen. Det som vi är intresserade av i vår undersökning är ta reda på hur rektorerna 

tänker att lärare kan stödja dem i deras pedagogiska uppdrag.  

 

Till skillnad från den kvantitativa forskningen är kvalitativ forskning mer inriktad på ord än på 

siffror (Bryman, 2011:340). I kvalitativa enkäter och intervjuer vill forskarna förstå den sociala 

verkligheten och hur individer tolkar den. Det är respondenternas perspektiv som är 

betydelsefullt i kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011:371).  
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Frågeställningarna i detta examensarbete är framtagna utifrån tanken att svaren som fås av 

rektorerna kan kopplas till något abstrakt eller konkret. Ett svar som exempelvis syftar till 

relationen mellan lärare och rektor är abstrakt eller icke materiellt. Ett svar som syftar till att 

förklara hur arbetet är uppbyggt via exempelvis möten, dokument eller annat material, är 

materiellt och därmed konkret. 

 

5.2 Urval av informanter 

Av praktiska skäl valdes Växjö kommun som källa till undersökningen. En av oss har också som 

student genomfört den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom kommunen. Växjö 

kommuns hemsida har använts för att lotta fram informanter. 

 

På hemsidan är skolorna listade i alfabetisk ordning. Alla skolor skrevs ner på ett papper och 

varje skola fick en egen papperslapp. Urvalet av informanter skedde genom lottning. Det 

resulterade i att 15 rektorer fick en enkät skickad till sig. Urvalet av rektorer för intervjun 

kontaktades via telefon. Vi började ringa till skolorna som var nedskrivna på vår lista. Vi ringde 

tills vi fick två rektorer som hade möjlighet att ställa upp för en intervju.  

 

5.3 Utformning av enkäten 

Enkäten är utformad via Googles enkät-formulär. Inledningsvis i enkäten har vi presenterat oss 

och vårt syfte med undersökningen. Enkäten har skickats ut till 15 rektorer inom Växjö kommun. 

Enkäten är utformad som en webbsurvey. Survey är en typ av forskningsdesign. Specifikt för en 

surveydesign är att undersökningen pågår vid ett enda tillfälle. Det vill säga när respondenten 

svarar på enkäten. Denna typ av undersökning syftar till att hitta ett sambandsmönster (Bryman, 

2011:63–65). Genom att vi i vår studie formar en surveyundersökning kan vi undersöka 

variationen av rektorers tankar kring hur lärare kan stödja dem i deras pedagogiska uppdrag.  

 

Respondenterna har mottagit ett e-post-meddelande. När enkäten skickas ut med e-post kallas det 

för e-postsurveys. Om man hänvisar respondenten med en länk där en webbsida däremot öppnas 

kallas det webbsurveys (Bryman, 2011:599). Vår enkät har skickats ut via e-post. Men det finns 

alltså också möjlighet att öppna enkäten via en webbsida. Två av frågorna i enkäten är utformade 

med fasta svarsalternativ. Övriga frågor är formulerade med öppna frågor. Respondenten ombeds 

att svara i respektive frågas svarsruta. En av frågorna är en så kallad filterfråga. Det betyder att 

de är ombedda att vid svar “ja” gå till fråga 6 och vid svar “nej” gå till fråga 7 (Bryman, 

2011:600). När respondenten har svarat på enkäten trycker han eller hon på “skicka”. Enkäten 

skickas då automatiskt tillbaka till oss. Informationen samlas i Googles enkätformulär. Vi kan 

överskådligt se svaren så fort informanterna svarat på enkäten. Detta underlättar vår hantering av 

informationen.  

 

Frågorna i enkätundersökningen är formulerade på så vis att de ska hjälpa oss att svara på 

studiens frågeställningar. Studiens problemformulering, tidigare forskning samt den teori som vi 

tagit del av ligger till grund för enkätens frågor (se bilaga 1).  
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Vi tror att enkätundersökningar kan leda till att fler personer tar sig tid att besvara frågorna 

eftersom det blir på deras villkor. Bryman (2011:229) menar att en enkätundersökning är ofta till 

respondenternas fördel och de kan ta god tid på sig.  

 

5.4 Utformning av intervjuguide 
 

Utöver enkätundersökningen har två intervjuer genomförts. Inför intervjuerna med rektorerna 

skapades en intervjuguide. Frågorna baserades på de svar som vi fått i enkätundersökningen. 

Intervjun är semistrukturerad. För en semistrukturerad intervju ligger en intervjuguide till grund 

för undersökningen (se bilaga 2). Intervjuguiden innehåller 10 frågor. Frågorna är formulerade 

på så vis att de ska underlätta att svara på studiens frågeställningar (Bryman, 2009:419). Denna 

typ av intervjuer kallas även för djupintervjuer. I dessa intervjuer kan vi få en djupare förståelse 

för rektorernas tankar kring hur lärarna kan understödja dem i deras pedagogiska arbete 

(Bryman, 2011:415).  

 

 

5.5 Metodkritik 

Det finns en del styrkor i metoderna som ska användas i förhållande till denna studie. De kan kopplas 

till den hermeneutiska typen av forskning, den holistiska synen på människan och den kvalitativa 

forskningsmetoden.  

 

Den hermeneutiska typen av forskning handlar om att tolka (Patel & Davidsson, 2011:28). Detta är 

en styrka i förhållande till detta arbete eftersom syftet är att tolka rektorers svar gällande deras 

pedagogiska ledarskap. Sjöström (1994:76) menar att man inom denna forskning ser till människan, 

något som passat detta arbete eftersom vi vill se hur människor förhåller sig till ett uppdrag. 

 

Den holistiska synens styrkor i förhållande till detta arbete handlar om att se helheten (Patel & 

Davidsson, 2011:28). Detta är en styrka för arbetet därför att vi vill förstå rektorns pedagogiska 

uppdrag som en helhet, vi vill se hur lärare kan understödja dem i uppdraget. 

 

Vad gäller den kvalitativa forskningsmetodens styrkor i förhållande till detta arbete, kan nämnas att 

man undersöker ord och inte siffror (Bryman, 2011:340). Detta stämmer överens med vad detta 

arbete är ämnat att göra, vilket därför blir en styrka för studien. 

 

De svagheter i metoderna som kan påverka arbetet rör respondenterna i enkäten och intervjun. 

Respondenterna är mycket viktiga i de kvalitativa undersökningarna (Bryman 2011:371). Eftersom 

respondenternas svar är mycket viktiga i de kvalitativa undersökningarna, kan det påverka studien 

mycket. Detta särskilt om den som intervjuar leder den intervjuade att svara på ett speciellt sätt. 

 

En forskare har många krav på sig. Det finns exempelvis en del etiska principer att förhålla sig 

till när forskning bedrivs. Forskarens roll är viktig i undersökningen vad gäller dessa principer 
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och det finns fyra krav som är mest huvudsakliga. Det handlar om informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidenitalitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informationskravet handlar kort om att man ska förtydliga syftet med arbetet, till de som berörs. 

Inte bara förtydliga vissa delar utan även alla delar som kan göra att deltagarna inte vill delta 

längre. Att delta är nämligen helt frivilligt och alla villkor ska redovisas (Vetenskapsrådet, 

2002). De tillfrågade i vår undersökning ska med en gång bli upplysta om arbetets syfte och 

villkor. 

 

Samtyckeskravet handlar om att de som är med i undersökningen själva har rätt att välja om det 

ska vara aktiva eller inte. Det betyder att de som genomför undersökningen ska se till att alla 

deltagare deltar frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002). Rektorerna kommer själva kunna välja hur 

och hur mycket de vill svara på enkätundersökningen och intervjuerna. Rektorerna väljer själva 

om de vill skicka sina svar och därmed samtycka till enkäten. Vad gäller intervjun kommer 

samtycke medges när och om intervjun ska genomföras. De svarar också frivilligt och precis som 

de vill under intervjuns frågor. 

 

Konfidentialitetskravet handlar om att personuppgifterna som lämnas förvaras på ett säkert sätt. 

Ingen ska utlämnas och alla ska vara anonyma (Vetenskapsrådet, 2002). Svaren i 

enkätundersökningen kommer inte kunna spåras och det syns inte vem som har svarat vad i 

tabellen. Intervjupersonerna kommer heller inte kunna spåras eftersom namnen på dem själva 

eller deras arbetsplats aldrig kommer att nämnas. 

 

Till sist handlar nyttjandekravet om att informationen i arbetet endast ska användas i 

forskningssyfte. Det kommer inte lämnas till obehöriga eller andra syften. De medverkande och 

deras personuppgifter kommer inte användas på något sätt som kan påverka dem negativt, de 

kommer heller inte användas för att påverka dem på annat sätt (Vetenskapsrådet, 2002). 

Rektorerna blir informerade om att de hålls anonyma. I enkätundersökningen syns inte vem som 

lämnat vilket svar. De intervjuade personerna kommer inte heller skrivas ut med namn, svaren 

hålls anonyma.  
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6 Resultat  
 

Resultatet kommer att presenteras utifrån de teman som använts för att skapa arbetets 

frågeställningar. Frågeställningarna kommer inte nämnas under resultatet men däremot under 

analysen av resultatet. Frågeställningarnas teman i detta arbete syftar till att lyfta fram 

abstrakta och konkreta svar. Ett svar som exempelvis syftar till relationen mellan lärare och 

rektor är abstrakt eller icke materiellt, så som känslor. Ett svar som syftar till att förklara hur 

arbetet är uppbyggt via exempelvis möten, dokument eller annat material, är materiellt och 

därmed konkret samt ej känslomässigt. 

 

 

6. 1 Vad rektorer tycker om det pedagogiska ledarskapet (abstrakta svar, 

känslor, icke materiellt): 
 

De ord som återkommer mest i svaren hos samtliga rektorer handlar om diskussion, gemenskap 

och förtroende. Det pedagogiska ledarskapet bör därför innefatta dessa tre aspekter. De nämner 

allihop vikten av en god diskussion och hur diskussionen både kan förbättras och förbättra 

verksamheten. De nämner att det är viktigt att känna gemenskap och att alla är med på vad som 

ska göras. Det är viktigt att alla får hjälp och känner att de kan prata med sina kollegor. De 

nämner att kontakten med rektor är betydelsefull men att det är lärarna som är experter på sitt 

område. Rektorer tycker det är viktigt att dem är insatta i vad som händer, exempelvis att de är 

väl insatta i styrdokumenten. Detta för att de ska kunna förmedla denna information till lärarna. 

 

Rektorerna beskriver hur de hoppas och vill att förtroendet är och ska vara bra. De vill att lärarna 

litar på rektorerna och att atmosfären i arbetslaget är god. De nämner också svårigheter i detta 

som handlar om att rektorn har det övergripande ansvaret och kan komma att behöva ta beslut 

som strider mot en lärares tycke. Däremot vill de att lärarna ska känna att de vågar nämna frågor 

om pedagogiskt ledarskap som kan uppfattas som obekväma. På en del skolor menar rektorn att 

alla frågor diskuteras men att det sker under olika omständigheter och i olika sammanhang. På 

andra skolor menas det att förhoppningarna är att alla frågor kommer upp och att lärare vågar 

ställa frågor kring pedagogiskt ledarskap som kan anses vara obekväma. 

 

Rektorer vill att lärare ska vara positiva, känna ett driv och en vilja att utvecklas. På samma sätt 

vill rektorerna få lov att vara drivande och framåt och samtidigt känna att lärarna håller med. De 

vill känna stöttning och inte bli motarbetade.  

 

Alla bitar som har beskrivits verkar på ett eller annat sätt hänga ihop, däremot nämns också att 

det kan se olika ut på olika skolor. Vad som framkommit i intervjuerna och enkäterna är att 

samtliga uttrycker sig med liknande känslor, ord eller begrepp men de verkar omsätta dessa på 

olika sätt i verksamheten. 

 

Citat som syftar till vad som kan bättra rektorns pedagogiska ledarskap: 

 

”Mer gemensam pedagogisk diskussion i arbetslaget utan att jag initierar.” 



20 

 

”Rektorn måste ju ha någon att diskutera med.” 

”Hoppas att mer prat kommer[…]” 

”Att få stöd i sitt arbete som rektor är för mig att inte motarbetas, att inte ständigt 

ifrågasättas men också att lärarna (och givetvis övrig personal) vågar lyfta frågor 

som kan uppfattas som obekväma.” 

”Att känna att de litar på mig och att vi har samma mål för ögonen.” 

 

6. 2 Vilket stöd rektorerna får (konkreta svar, ej känslomässiga, materiellt): 

 

Skolverksamheten kan byggas upp på olika sätt. Rektorer beskriver hur deras verksamhet 

fungerar. Hur organisationen är uppbyggd påverkar vilka förutsättningar och behov  

verksamheten har. 

 

Ord så som mål, resultat samt förutsättningar är vanligt förekommande. Dokumentation och 

krav nämns också, likaså ekonomi, personal samt administration. 

 

Rektorerna diskuterar hur de skapat ledningsgrupper och fördelat ansvar inom organisationen. 

De beskriver hur grupper av lärare får ansvar över delar av verksamheten, som de sedan ska föra 

vidare. 

 

Ekonomi, personal och administration nämns och diskuteras på olika sätt. En del skolor hanterar 

detta genom att rektorn är den som förmedlar information om ekonomi, personal och 

administration. På en del skolor är lärare själva med och engagerar sig i dessa tre aspekter. En 

del rektorer menar att lärare behöver får större förståelse för frågor gällande ekonomi, personal 

och administration, medan andra verkar mena att de ska lita på rektorn och låta denne styra detta. 

 

Vad som kan skilja skolor åt är alltså hur målen och visionerna nås. Detta trots att rektorerna ofta 

använder sig av lika begrepp för att förklara sin organisation. En del rektorer besöker exempelvis 

lärare i klassrummen för att öka förståelsen för vad som sker i verksamheten, medan andra 

menar att besöken inte är det viktiga. En del anser att besöken skapar en förståelse för vad som 

sker och vilka behov som finns, medan andra menar att rektorn istället skall ha den övergripande 

förståelsen för verksamheten som helhet. Vad som sker i ett klassrum, är inte dennes område att 

arbeta i. 

 

Citat som syftar till vad som kan bättra rektorns pedagogiska ledarskap: 

 

”Kollegieauskultation skulle delvis kunna komplettera mina besök och också 

utveckla varje lärare.” 

”Att våga fokusera på arbetet i klassrummet och inte fastna i dokumentations- 

hysterin.” 

”Genom att få kunskap om förutsättningar, t.ex. ekonomi, personal och 

lokalutnyttjande. Alla frågor är skolans gemensamma frågor, där jag bär 

huvudansvaret och besluten efter förankring.” 

”Personalfrågor tar ofta jättemycket. Som rektor har man precis allt.” 
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7  Analys 

 

I detta kapitel analyseras resultaten från enkätundersökningen och intervjuerna. Först förklarar 

vi de två teman i resultatdelen i förhållandet till arbetets teoretiska ramverk. Därefter analyseras 

resultaten från undersökningen i förhållandet till arbetets teoretiska ramverk. Slutligen knyter vi 

an resultatet till studiens syfte och frågeställningar. 

 

7.1 Temat i förhållande till arbetets teoretiska ramverk 

 

Resultatet visar att rektorer använder sig av två olika typer av svarssätt när de diskuterar deras 

pedagogiska ledarskap. De diskuterar dels ur ett abstrakt, känslomässigt eller ickemateriellt 

perspektiv. Sedan diskuterar de också ur ett konkret, ej känslomässigt och materiellt perspektiv. 

Dessa två perspektiv fungerar som teman både i utformningen av frågeställningarna, resultatet 

och förklaras ytterligare i analysen. 

 

Det abstrakta, känslomässiga eller ickemateriella temat kan förklaras som och kopplas via olika 

teorier i teorikapitlet. Perspektivet kan kopplas till rektorns pedagogiska ledarskap samt 

relationen mellan rektor och lärare.  

 

Det abstrakta, känslomässiga eller ickemateriella temat kan kopplas till pedagogiskt ledarskap. 

Nestor (2002) skriver exempelvis att pedagogiskt ledarskap delvis handlar om skolledarens 

inflytande, handling och påverkan (Nestor. I: Persson, 2002:38). Rapp (2009:49) skriver sedan 

att pedagogiskt ledarskap kan handla om problemlösning, samspel och att just skapa relationer. 

Detta förtydligar också Persson (2002) genom att beskriva hur en relation är nödvändig för att 

skolledarens kunskaper ska kunna föras över till de verksamma i organisationen. Alla dessa 

aspekter är abstrakta på så vis att de kan kopplas till känslor och är icke materiella. Detta visar att 

temat är aktuellt i förhållande till arbetets teoretiska ramverk.  

 

Det abstrakta, känslomässiga eller ickemateriella temat kan också kopplas till det faktum att 

skolan är en mötesplats där människor kommunicerar och skapar relationer. Det kan kopplas till 

att kommunikationen är central i en relation. Både kommunikationen och relationen är abstrakt, 

känslomässig och ej materiell, vilket förtydligar varför det förklarar temat (Johansson-Hidén och 

Blossing, 2011:195). 

 

Det konkreta, ej känslomässiga och materiella temat kan kopplas till pedagogiskt ledarskap på så 

vis att det pedagogiska ledarskapet i sin tur kan kopplas till något konkret. Det pedagogiska 

ledarskapet innebär bland annat att skolledare ska se till att eleverna i verksamheten når de 

riksgiltiga målen vilket Rapp (2009:43) beskriver. Detta kan innebära att formulera mål, vilket 

Rapp (2009:43) också beskriver. Nestor (2002) skriver om detta genom att förklara att det är de 

mål och riktlinjer som står i läroplan och skollag som ska följas, i alla lägen (Nestor. I: Persson, 

2002:38). Dessa aspekter visar och förklarar varför detta tema är aktuellt. 
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Det konkreta, ej känslomässiga och materiella temat kan exempelvis höra ihop med skolans 

systematiska kvalitetsarbete. Det är just vad det låter, ett systematiskt konkret arbete vilket 

Appelberg & Carlsson (2011:17–19) lyfter. Detta tema kan också förklaras genom att rektorn 

exempelvis behöver skapa ett schema, ordna tjänster eller möten (Berg 2011:122). Appelberg & 

Carlsson (2011:17–19) nämner även rektorns ekonomiska ansvar, vilket ju kan innebära att hålla 

i en budget. 

 

7.2 Analys av resultatet utifrån arbetets teoretiska ramverk 

 

Vi har kunnat se att det finns två olika typer av svar som rektorerna har gett i enkäten och under 

intervjuerna gällande rektorns pedagogiska ledarskap. En typ av svar är abstrakta, känslomässiga 

och icke materiella, en annan typ av svar är konkreta, ej känslomässiga och materiella. Den 

förstnämnda typen av svar kommer att analyseras först och därefter den andra typen av svar. 

Dessa olika typer av svar kommer att analyseras utifrån teorin. 

 

Under resultatdelen som berör det abstrakta, känslomässiga och icke materiella har i sin tur olika 

svar framkommit. Rektorer nämner ofta gemenskap, diskussion och förtroende.  

 

Ordet gemenskap skulle kunna kopplas till ordet samspel som Rapp (2009:49) skriver om. 

Samspelet är av stor betydelse i verksamheten då det påverkar förmågan att skapa relationer. 

Juul och Jensen (2003:110) skriver också om detta, de skriver att båda parter har ett gemensamt 

ansvar för att relationerna ska bli bra. Juul och Jensen (2003:116) skriver också att samtalen blir 

bäst när både är med på lika villkor. Eftersom både Rapp (2009:49) och Juul och Jensen 

(2003:110) skriver om dessa saker, är det antagligen inte konstigt att också alla rektorer nämner 

aspekterna ovan. Enligt rektorernas svar är gemenskap viktigt, då gemenskap innebär att alla 

känner sig delaktiga och får hjälp när det behövs. Rektorerna tycker detta är extra viktigt, 

eftersom lärarna är experter på sitt område. Samtidigt vill rektorerna att det ska finnas ett 

förtroende för dem, gällande det pedagogiska ledarskapet. 

 

Gemenskap, diskussion och förtroende hänger antagligen ihop. Att rektorer nämner diskussion 

ofta, beror antagligen på att diskussionen frodas i en gemenskap. Juul och Jensen (2003:116) 

skriver att rektorer och lärare måste bjuda in varandra i samtalet, kanske skapa en gemenskap, 

annars kommer inte samtalet hjälpa verksamheten att gå framåt.  

 

Att alla hjälper till i samtalet kan kopplas till en vilja att utvecklas eller till ett driv bland 

personalen i verksamheten. Enligt resultatet vill inte rektorer bli motarbetade och de vill känna 

att alla är med på hur verksamheten ska utvecklas. Berg (2011) skriver också om detta och menar 

att rektorn måste få ett bra stöd gällande administrativa och ekonomiska frågor, annars kan det 

pedagogiska ledarskapet hämmas (Berg. I: Skolverket, 2011:67). Detta betyder att det som 

rektorerna menar, stämmer överens med ovan nämnda konstateranden. I teorikapitlet har också 

skrivits om hur Axiö och Palmquist (2000:92) skriver om förväntningar. Att dessa kan vara för 

höga på rektorn och att detta kan göra att ledarskapet hämmas. Förväntningar kan nämligen få en 

starkare inverkan på vad som faktiskt händer, än rektorns specifika pedagogiska ledarskap. 

Johansson-Hidén och Blossing (2011:197–200) skriver också om förväntningar och hur dessa 
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kan påverka kommunikationen mellan rektor och lärare. De menar att det också kan bli problem 

om förväntningarna inte uppfylls.  

 

Under resultatdelen som berör det konkreta, ej känslomässiga och materiella har andra 

kopplingar framkommit. När de diskuterar konkreta, ej känslomässiga och materiella ting, 

använder rektorer ofta ord som mål, resultat och förutsättningar. 

 

Att de diskuterar utifrån orden mål och resultat, kan bland annat höra ihop med det faktum att 

dessa ord väl anknyts till ledarskap, vilket Rapp (2009:49) beskriver. Förutom detta har rektorn 

enligt Lgr 11 också i uppdrag att se till att verksamheten arbetar för att nå de nationella målen. 

Rektorn ska sedan följa upp hur arbetet går och vilka resultat det gett (Skolverket, Lgr 11).  

 

Rektorer nämner ofta ordet förutsättningar. Persson (2002:39) skriver att rektorns förutsättningar 

är av betydelse gällande rektorns pedagogiska ledarskap. En förutsättning kan handla om 

rektorns kunskaper och hur dessa används. Det kan exempelvis handla om kunskaper gällande de 

riksgiltiga målen. Axiö och Palmquist (2000:40) skriver om förutsättningar i förhållande till 

stödet i olika frågor. Hur stödet ser ut, kommer alltså påverka rektorns pedagogiska ledarskap. 

Därför är det antagligen förklarligt, varför ordet förutsättningar ofta nämns när pedagogiskt 

ledarskap diskuteras.  

 

De senaste reformerna har alltså gjort skolan mål- och resultatorienterad. Det betyder att 

rektorerna inte helt kan bestämma över sin situation utan de blir också styrda. De blir styrda av 

ekonomi, organisation och tillsyn (Persson 2002:15). Effekten av att rektor inte helt kan välja sin 

ekonomi, kan bli effektivisering av verksamheten. Boström och Lundmark (2012-23-24) skriver 

om effektivisering och menar att effektiviseringen tar mycket plats och det är lätt att glömma 

bort eller svårt att också tänka på kunskapssynen. Augustinsson och Brynolf (2009:171) skriver 

också om detta och menar att kommunen beslutar över medlen och att rektorn måste förhålla sig 

till detta. Kommunen skapar alltså skolans ekonomiska förutsättningar, medan rektorn förvaltar 

dem på bästa sätt. 

 

Effektivisering kan leda till att arbetande i verksamheten, får fler arbetsuppgifter. Detta kan bli 

en konsekvens av att verksamheten förändras (Boström & Lundmark, 2012:23–24). Berg 

(2011:116–122) skriver om hur tjänster kan fördelas på olika sätt och att även skapandet av 

exempelvis schema kan göra det. Detta beroende på hur rektorn anser att organisationen bör se ut 

och kanske exempelvis vilka kompetenser som finns eller hur effektiviseringen ska göras. Detta 

förklarar att olika skolor kan byggas upp på olika sätt. Verksamheten är en arbetsorganisation. 

Rektorernas diskussion om effektivisering och förutsättningar, speglar detta fenomen. 

 

De två olika typerna av svar eller resultat kan förklaras ytterligare, detta genom att ställa dem 

mot varandra. Den ena typen av svar rör exempelvis teorier eller visioner, som kan kopplas till 

känslor. Detta som exempelvis svar gällande relationen mellan rektor och lärare. Den andra 

typen av svar rör exempelvis konkreta ting eller möten, som inte kan kopplas till känslor. Detta 

som exempelvis svar gällande möten, dokument eller ekonomi. 
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Som en sammanfattning kan också nämnas att dessa två typer av svar kan lappa över varandra i 

verksamheten. Vissa rektorer kan exempelvis fokusera mer på relationer, medans andra kan 

fokusera mer på ekonomi. Ibland skulle ekonomin kunna påverka relationen och relationen 

kanske kunna påverka ekonomin. 

 

7.3 Frågeställningarna och dess svar 
 

 Tycker rektorer att det är svårt att klara av det pedagogiska ledarskapet? 

 

Utifrån vårt resultat kan konstateras att rektorer ibland tycker att det är svårt. Detta grundas 

bland annat i att det är svårt när lärare anses vara experter. Samtidigt som lärare är experter, 

måste dessa känna ett förtroende för rektorn och dennes kunskap. Annars kan rektorerna inte 

fungera som pedagogiska ledare. 

 

 Hindrar lärare rektorer att klara av det pedagogiska ledarskapet? 

 

Utifrån resultatet kan det påvisas att lärare skulle kunna hindra rektorn att klara av det 

pedagogiska ledarskapet. Detta genom att exempelvis inte vilja diskutera pedagogiska frågor när 

rektorn behöver det. Det kan också handla om att lärare inte vill lyssna till och diskutera skolans 

vision. Det kan också handla om att lärare har för höga förväntningar på rektorn, som gör att 

dennes pedagogiska ledarskap hämmas. Det blir förväntningarna som styr, istället för det 

pedagogiska ledarskapet. 

 

”Att känna att de litar på mig och att vi har samma mål för ögonen.” (Rektor) 

 

 Vilket stöd skulle rektorer vilja ha av lärare i sitt pedagogiska ledarskapet? 

 

Rektorer vill att lärare också hjälper varandra gällande det pedagogiska ledarskapet. Att de i 

gemenskapen stöttar varandra och samtidigt rektorn. Det är viktigt att lärare är med i samspelet, 

så att rektorerna kan skapa relationer. Relationerna gör i sin tur att det pedagogiska ledarskapet 

når ut.  

 

”Kollegieauskultation skulle delvis kunna komplettera mina besök och också 

utveckla varje lärare.” (Rektor) 

 

 Vilket stöd får rektorer av lärare i sitt pedagogiska ledarskap? 

 

När skolan exempelvis effektiviseras, förändras organisationen. Det betyder att olika skolor 

fungerar på olika sätt, rent organisatoriskt. Enligt resultatet fördelar rektorer ansvar på olika sätt. 

Ofta delegeras ansvar till olika, av rektorn, sammansatta grupper av lärare. En sådan grupp kan 

exempelvis arbeta med frågor om ekonomi, personal eller administration. En sådan grupp kan 

också arbeta med pedagogiskt ledarskap. Oftast finns det ledningsgrupper där rektor och lärare 

diskuterar pedagogiskt ledarskap. Lärarna i ledningsgruppen förmedlar därefter informationen 

till arbetslaget. 
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 Vilka brister finns det i lärarnas stöd till rektorers pedagogiska ledarskap? 

 

Enligt resultatet kan det handla om att rektorer känner sig motarbetade eller att lärare inte känner 

förtroende för dem i uppdraget. Det kan också handla om att rektorer anser att lärare behöver lära 

sig mer om frågor kring ekonomi, personal och lokaler. 

 

”Genom att få kunskap om förutsättningar, t.ex. ekonomi, personal och 

lokalutnyttjande. Alla frågor är skolans gemensamma frågor, där jag bär 

huvudansvaret och besluten efter förankring.” (Rektor) 

 

”Mer gemensam pedagogisk diskussion i arbetslaget utan att jag initierar.” 

(Rektor) 

 

”Att få stöd i sitt arbete som rektor är för mig att inte motarbetas, att inte 

ständigt ifrågasättas men också att lärarna (och givetvis övrig personal) vågar 

lyfta frågor som kan uppfattas som obekväma.” (Rektor) 

 

Svaren har gett ett gott resultat. Vi anser att varje frågeställning är väl besvarad. Arbetets syfte 

var att ta reda på om och hur lärare kan understödja rektorer i deras pedagogiska ledarskap. 

Utifrån frågeställningarna ovan kan konstateras att lärare kan understödja rektorn i dennes 

pedagogiska ledarskap. Det finns också olika sätt för lärare att understödja rektorn i dennes 

pedagogiska ledarskap. 

 

 Om och hur kan lärare understödja/stödja rektorn i dennes pedagogiska ledarskap? 

 

Enligt vår analys av resultatet har det framkommit att rektorer ibland fokuserar mer på abstrakta, 

känslomässiga och icke materiella delar av det pedagogiska ledarskapet. Sedan finns det rektorer 

vars svar gällande det pedagogiska ledarskapet är mer konkreta, ej känslomässiga och materiella. 

Beroende på hur rektorn och organisationen fungerar, kan läraren alltså stödja rektorn på olika 

sätt. 

 

Lärare kan understödja rektorns pedagogiska ledarskap genom att känna förtroende för rektorn. 

Detta förklarar frågan som handlar om ifall det är möjligt för lärare att understödja rektorn i 

dennes pedagogiska ledarskap, vilket det alltså är.  

 

Det finns flera sätt som lärare kan understödja rektorn i dennes pedagogiska ledarskap. De kan 

exempelvis understödja rektorns pedagogiska ledarskap genom att vilja diskutera dennes 

pedagogiska ledarskap. Det kan också ske genom att de är med på rektorns vision gällande 

skolans utveckling. Det kan ske genom att de har lagom förväntningar på vad rektorn ska 

åstadkomma men också genom att lärare arbetar för att skapa en gemenskap i arbetslaget. 

Gemenskapen gör att lärarna i arbetslaget kan stötta varandra i de pedagogiska frågorna, vilket 

underlättar rektorns pedagogiska ledarskap. Det kan handla om att lärare engagerar sig i 

ledningsgrupper som rektorn skapar men också lära sig mer gällande rektorns arbetsuppgifter. 

De kan understödja rektorn genom att känna förtroende för denne och inte motarbeta henne eller 



26 

 

honom. Slutligen kan lärare understödja rektorns pedagogiska ledarskap genom att diskutera 

pedagogiskt ledarskap utan att denne initierar.  
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8 Diskussion 

 

I resultat och metoddiskussionen kommer resultatet att diskuteras och kritik gällande metodens 

genomförande samt utfall att lyftas. I resultatdiskussionen kommer bland annat aspekter som rör 

lärare, rektorer samt pedagogiskt ledarskap att kommenteras. I metoddiskussionen kommer 

andra möjliga sätt som undersökningen kunde genomförts via, att nämnas och kritiskt 

doskuteras. Sen kommer att förklaras vad som faktiskt uppnåtts av den valda metoden. Slutligen 

ges förslag på vidare forskning. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

 

Varför syftet i detta arbete är vad det är, beror på att vi kände att vi inte kunde se 

skolverksamheten som en helhet. Vi kände att vi förstod lärares arbetsuppgifter, men inte 

rektorernas. Många kanske tror att de förstår rektorns arbetsuppgifter, men när de väl kommer 

till kritan är så inte alltid fallet. Det verkade saknas en förståelse i kommunikationen mellan 

lärare och rektorer i förhållande till alla arbetsuppgifter. Lärare förstod inte alltid varför saker 

och ting blev som det blev. Ibland kan lärare med rätta tänka på detta vis, men ibland kan det 

faktiskt handla om ens egen okunskap. 

 

Som redovisat i resultatet är det inte alltid rektorns fel att saker och ting inte blir som lärare 

kanske anser att de ska vara. Rektorn kan heller inte alltid göra något åt det. Om lärare vägrar 

diskutera pedagogiska frågor med rektorn, kanske det är lärares fel att rektorns pedagogiska 

ledarskap inte fungerar. I vissa fall kanske lärare menar att rektorn inte gör sitt jobb, men i själva 

verket är lärarna själva bromsklossar i arbetet. 

 

Skolverksamheten förändras hela tiden, därför är det viktigt att alla i verksamheten för en 

diskussion och håller sig uppdaterade om det senaste. Detta gäller både rektorer och lärare. Om 

de inte gör det, kommer det kanske skapas större och större glapp i förståelsen för varandras 

arbetsuppgifter och det är antagligen viktigt att hela tiden upprepa för sig själv att alla i 

verksamheten strävar mot samma mål. Däremot kan de anställda inom verksamheten stå inför 

olika förutsättningar i förhållande till hur målen ska nås. Ibland tar vi oss dit på olika sätt. 

 

Rektor och lärares arbetsuppgifter skiljer sig som redovisat i detta examensarbete, ibland åt. Det 

är antagligen viktigt att diskutera dessa olikheter, för att alla ändå ska kunna skapa en verklig 

förståelse för varandra och hur verksamheten ska kunna nå de gemensamma målen. För att 

skolverksamheten ska utvecklas på ett gott vis, är det antagligen också viktigt att förstå de mål 

som är intressanta för lärare och rektorer, var för sig. Att lärare förstår rektorers arbetsuppgifter, 

så att lärare kan understödja dessa, men också att rektorer förstår lärares uppgifter, så att rektorer 

kan understödja dessa. 
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8.2 Metoddiskussion 

 

Enkäten och intervjuerna gav ett gott resultat. Däremot fick vi inte lika många svar som vi trodde 

att vi skulle få. Surveyundersökningar som görs online kan nämligen öka svarsfrekvensen när det 

gäller enkätundersökningar (Bryman, 2011:607). Tyvärr blev det inte så i vårt fall då vi endast 

fick två svar. För att få fler enkätsvar, hade vi kunnat skicka enkäten till fler skolor. Vi valde 

istället att försöka få tag på rektorer som kunde ställa upp för intervju. Detta eftersom intervjuer 

skulle ge vårt arbete ett bättre resultat och ett djup. Det var även svårt att få tag i rektorer som 

ville ställa upp för en vanlig intervju, eftersom de inte hade tid. En del svarade när vi ringde, en 

del gjorde det inte. 

 

Vad gäller kombinationen av enkätundersökning och intervjuer i övrigt, kan påpekas att 

rektorerna som svarat i enkäten också skulle kunna vara dem som ställde upp för en vanlig 

intervju. Detta eftersom alla är anonyma. Att de skulle kunna ha svarat på både enkät och 

intervju, spelar ingen roll för arbetets resultat eftersom intervjun är en fördjupning av enkäten. Vi 

kunde alltså ändå inte få samma svar två gånger. 

 

Vi fick som tidigare nämnt två stycken enkätsvar och vi fick sedan tid för två stycken intervjuer. 

Dessa svar är för arbetet ovärderliga. Enkätundersökningen kom istället att fungera som en 

vägvisare i våra kommande intervjuer. Enkätundersökningen ligger alltså till grund för 

intervjuerna och intervjuerna är en fördjupning av enkätundersökningens svar. 

 

Intervjusamtalen styrde vi sedan genom att intervjuerna var semistrukturerade. Det innebär att de 

styrdes via en intervjuguide som vi hade med oss, en guide som var anpassad efter enkätsvaren. 

Förutom de intervjufrågor som fanns blev det en del följdfrågor, dels för att stärka de tidigare 

svaren men även för att få en ytterligare förklaring för dessa (Bryman, 2011:415). 

 

Det har varit värt det extra arbetet som sökandet av svar har inneburit. Detta eftersom att 

enkätundersökningen och intervjuerna tillsammans har gett oss ett bra resultat. Resultatet 

matchar arbetets syfte och frågeställningar. Intervjuerna och enkätsvaren har också resulterat i att 

vår insikt om rektorernas pedagogiska arbete har stärkts. Vi har också ökat vår förståelse 

gällande rektorers tankar kring hur lärare kan stödja dem i deras pedagogiska arbete. 

 

8.3 Förslag på vidare forskning  
 

Arbetet har syftat på att undersöka om och hur lärare kan understödja/stödja rektorer i deras 

pedagogiska ledarskap. De frågor som under arbetets gång har uppkommit handlar om hur 

rektorer kan hjälpa lärare och vilken kunskap lärare egentligen har. Frågorna gällande dessa 

saker kan formuleras följande: 
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 Hur kan rektorer hjälpa lärare att omsätta rektorns pedagogiska ledarskap i 

verksamheten? 

 Vilken förståelse för och kunskap om rektorns uppdrag har lärare egentligen? I detta fall 

hade det antagligen varit intressant att undersöka med hjälp av statistik.  
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Bilaga 1 

 

 
 

 

Hej, 

Vi heter Janina och Linda. Vi är två studenter från Linnéuniversitetet som läser sista terminen på 

Lärarutbildningen. Denna termin skriver vi vårt examensarbete. 

 

Som vi har förstått i den forskning vi läst är rektorns arbete omfattande. I positionen som rektor 

har man bland annat ansvar för skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning 

samt skolledarskap. 

 

I vår studie kommer vi att behandla rektorns uppdrag som den pedagogiska ledaren. Studiens 

syfte är att undersöka om och hur lärare kan stödja rektorerna i det pedagogiska uppdraget. 

 

Vi vore mycket tacksamma om du ville hjälpa oss med att svara på denna undersökning. Det 

ställs inga krav på att delta i undersökningen, deltagandet är frivilligt. Deltagarna i studien 

kommer att vara anonyma. 

 

Undersökningen består av åtta frågor. Frågorna är så kallade öppna frågor och du skriver in ditt 

svar i rutan under frågan. Ett par meningar fungerar jättebra, det är upp till dig vad du vill skriva. 

 

Vi tackar för ditt intresse och din medverkan skulle betyda mycket för oss! 

Tack på förhand. 

Linda och Janina 

 

För mer information kan du nå oss på: 

Janina Westin   Linda Nilsson 

mail: X@student.lnu.se   mail: X@student.lnu.se  

tel:    tel:  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jwexs09@student.lnu.se
mailto:lnibr09@student.lnu.se
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Frågorna:  

Hur länge har du varit verksam som rektor? 

Ansvarar du för mer än en skola? 

Vart är ditt arbetsrum beläget? 

 

 

Vad är din främsta uppgift som skolledare? 

Hur arbetar du med det pedagogiska ledarskapet? 

 

Stödjer lärare dig i ditt pedagogiska ledarskap? 

Om ja, hur stödjer de dig? 

Om nej, finns det någon speciell anledning till att de inte gör det? 

 

Hur fungerar samarbetet mellan dig och lärare gällande det pedagogiska ledarskapet? 

Hur kan lärare understödja dig i ditt pedagogiska ledarskap? 

 

Övrigt: 

Här kan du tillägga övriga tankar/åsikter kring din roll som pedagogisk ledare 
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Bilaga 2 
 

 

 

Hej X, 

 

I vår studie kommer vi att behandla rektorns pedagogiska ledarskap. Studiens syfte är att 

undersöka om och hur lärare kan stödja rektorer i det pedagogiska ledarskapet. 

Intervjun uppskattas att ta cirka 30 minuter. 

 

Vi skickar härmed ut den intervjuguide som vi kommer att använda oss utav. 

Intervjuguiden består av 10 frågor. 

 

1. Hur länge har du arbetat som rektor? 

2. Ansvarar du för mer än en skola? 

3. Vad innebär begreppet pedagogiskt ledarskap för dig, i din roll som rektor? 

4. Upplever du det som att lärare är positiva till ditt pedagogiska ledarskap? 

5. Upplever du att lärare hjälper varandra gällande pedagogiska frågor? 

- Upplever du att lärare diskuterar pedagogik utan att du initierar? 

6. Hur ser du på det faktum att lärare hjälper/inte hjälper varandra gällande pedagogiska 

frågor? 

7. Hur ser du på det faktum att lärare ställer frågor till dig/inte ställer frågor till dig 

gällande det pedagogiska ledarskapet? 

8. Vågar lärare diskutera frågor med dig kring pedagogiskt ledarskap som kan uppfattas 

som obekväma? 

9. Har lärare kunskap om de ekonomi, personal och lokalfrågor som kan röra dig i ditt 

uppdrag? 

- Hur mycket kan/får de påverka dessa tre saker? 

10. Hur ser du att lärare kan understödja dig i ditt pedagogiska ledarskap? 

 

Vi är tacksamma att du tar dig tid att träffas X den X december, kl X. 

 

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar! 

 

Janina Westin   Linda Nilsson 

mail: X@student.lnu.se   mail: X@student.lnu.se  

tel:    tel:  
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