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Abstract 
Pedagogical leadership is a complex term and has been included in the Swedish 
School’s policy documents for a long time. Despite the fact that the term has a close 
connection to the School as an organization and is frequently a hot subject in politics, 
the researchers can’t agree on a definition of the term. Even if the existing policy 
documents and definitions of the term provide a hint of what it actually means, 
there’s no general perception of the term. 
 
The aim of this study has been to examine and obtain a deeper understanding of 
headmasters’ perceptions of the term pedagogical leadership. Furthermore a 
qualitative approach has been applied on the study with interviews as a method. The 
following questions were the center of the analysis: What do headmasters’ think 
about the term pedagogical leadership? How do headmasters’ practice the term in 
their everyday work? Last but not least; what factors have an impact on the practice 
of the pedagogical leadership? The study contains four interviews with four 
headmasters’. Two of the headmasters’ have a long experience in the profession and 
have received a degree from the headmaster program at Umeå University, while the 
other two have a lack of experience from the profession and haven’t received a degree 
from the headmaster program. 
 
The analysis shows that there are a wide range of factors that have an impact on 
headmasters’ perception and practice of the pedagogical leadership. These factors are 
structured in three groups. The first group refers to factors which derive from the 
headmaster’s knowledge, abilities, leadership style etc. The second group are factors 
which influence the headmaster’s followers, these are the people who are included in 
the school staff. The last group consists of factors that have an impact on the context 
in which the headmaster operates within. The study highlights especially two factors 
that seem to have a great impact on the headmasters’ perception of the term 
pedagogical leadership. These are education and experience in the profession. 
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1. Inledning 
 
Det har skrivits mycket om ledarskap i skolan. De senaste åren har begreppet 
pedagogiskt ledarskap ofta använts för att beskriva rektors arbete. Vad handlar då det 
pedagogiska ledarskapet om och hur ska det utövas? Även om begreppet används ofta 
både i debatt och i dokument så är forskarna inte överens om varken definition eller 
nyttan av pedagogiskt ledarskap. Trots styrdokument, riktlinjer och definitioner 
varierar innebörden av vad som ingår i pedagogiskt ledarskap från rektor till rektor. 
Oenigheten handlar kanske främst om klassrumsbesök är en förutsättning för 
pedagogiskt ledarskap eller inte. 
 
Mitt intresse för pedagogiskt ledarskap väcktes när jag som nytillträdd vikarierande 
rektor fick frågan: Vad är pedagogiskt ledarskap för dig? av en utvecklingspedagog. 
Trots min lärarexamen och mångåriga erfarenhet som lärare blev det svårt att svara 
på frågan. Under mina år som rektor har frågan återkommit vid flera tillfällen och i 
olika sammanhang. Det är uppenbart vid samtal med t.ex. kollegor att vi rektorer inte 
lägger in samma innebörd i begreppet. Alla har sin egen tolkning av vad pedagogiskt 
ledarskap handlar om. 
 
Pedagogiskt ledarskap är inte något nytt begrepp. Redan 1946 års skolkommission 
(SOU 1948:27) lyfte att rektor har ett ansvar att leda det pedagogiska arbetet och 
sedan dess har begreppet använts i olika styr- och policydokument i skolan. Om man 
läser de nu gällande styr- och policydokumenten för skolan som t ex skollagen, 
allmänna råd, läroplaner och skolinspektionens rapporter handlar rektors 
pedagogiska ledarskap till stor del om att utveckla och förbättra skolan så att de 
nationella målen nås, men vad tänker rektorerna själva om begreppet pedagogiskt 
ledarskap? Hur utövar rektorer det pedagogiska ledarskapet och vilka faktorer 
påverkar hur det pedagogiska ledarskapet utövas? 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor  
 
Syftet med studien är att undersöka rektorers tankar kring begreppet pedagogiskt 
ledarskap och hur detta ledarskap utövas i praktiken. 
  
Frågor som sökts svar på är: 
 
- Vad tänker rektorer om begreppet pedagogiskt ledarskap? 
 
- Hur utövar rektorer det pedagogiska ledarskapet? 
 
- Vilka faktorer påverkar hur det pedagogiska ledarskapet utövas? 
 

1.2 Disposition 
 
I inledningen ges en kort bakgrund till varför studien har genomförts och dess syfte. 
Efter inledningen kommer en bakgrund till skolan som organisation och rektors roll 
som ledare av den verksamheten. I det teoretiska avsnittet redogörs för olika 
uppfattningar kring organisations- och ledarskapsteorier samt beskrivs en 
analysmodell för vilka faktorer som påverkar det pedagogiska ledarskapet. Därefter 
beskrivs studiens metod, urval och tillvägagångssätt. Resultatet redovisas i avsnittet 
som kallas Rektorer om pedagogiskt ledarskap och sedan sker en jämförande analys 
av de deltagande rektorernas uppfattningar kring pedagogiskt ledarskap. I diskussion 
och slutsatser tolkas forskningsresultatet utifrån studiens teori. Slutligen ges ett 
förslag till fortsatt forskning. 

2. Bakgrund 
 
Skolan är och har alltid varit en viktig institution i vårt samhälle. Det är en 
verksamhet i ständig förändring och utveckling. Skolan är en organisation som styrs 
av nationella mål. Dessa ska huvudmannen i sin tur tillägna sig och applicera på 
verksamheten dvs. skolorna så att de arbetar mot statens riktlinjer. I offentliga 
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verksamheter som t.ex. skolan har staten delegerat ansvaret till kommunerna. I en 
sådan politiskt styrd verksamhet styr ramlagar hur huvuduppgifterna ska utföras. 
Dessa är inte förhandlingsbara. De politiska besluten ska omvandlas till en 
professionell verksamhet. Skolan ska inom de politiska ramar som ges använda sitt 
eget kunnande och omdöme för att nå målen. Rektors uppgift blir att värna om de 
politiska ramarna och tydliggöra frirummet. Huvudmannen har ansvar inför väljarna 
och dessa behöver få återkoppling på verksamhetens resultat. Kontinuerliga 
uppföljningar används för att fatta beslut om hur den fortsatta inriktningen ska se ut 
(Svedberg, 2003). 
 
Historiskt sett har rektor inte haft uppdraget att leda elever och medarbetare mot 
uppsatta mål. Skolan var tidigare statlig och rektorerna fungerade som ett 
kontrollverktyg för att säkerställa att lärare utförde sitt jobb. Kommunerna fick 
ansvaret över skolan 1991 och när den nya läroplanen ”Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet” Lpo 94 kom förändrades rektors 
uppdrag till att leda mot mål och resultat. Läraravtalet ÖLA 2000 innebar 
förändringar för både lärare och skolledares arbete genom b l a individuella löner, 
arbetsplatsförlagd tid och avreglering av undervisningsskyldigheten. Förutom detta 
blev ansvar för måluppfyllelse tydligare och skolutveckling något som ålades 
skolpersonalen. I 1990 års skollag befästs rektors roll och uppgifter: 
 

För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn 
skall hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan. Det åligger rektorn 
att särskilt verka för att utbildningen utvecklas. (Skollagen 1990, 2 kap, 2 §) 

 
Staten lämnade över huvudmannaskapet för skolan till kommunen i och med 
Ansvars-propositionen (Prop/1990-91:18) och ställde mer övergripande krav bl. a. 
genom skollag, grundskoleförordning, läroplan, kursplaner och timplan. På den 
kommunala nivån styrde politikerna genom skolplan och ekonomiska ramar. Rektors 
möjlighet att fullfölja sitt ansvar gentemot de nationella målen påverkades av de 
kommunala politiska besluten och de ekonomiska förutsättningarna som gavs. I 
samband med kommunaliseringen flyttades också fritidshemmen och 
förskoleklasserna in i skolan. Rektor ansvarade också ofta för förskolorna. 
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Friskolorna ökade i antal och föräldrarnas möjlighet att i mån av plats välja skola 
tillsammans med samhällets ökade krav och bevakning från media ökade trycket på 
skolan. 
 
När skolan tidigare styrdes genom tydliga förordningar och regler blev rektors roll att 
kontrollera att dessa efterföljdes. Handlingsutrymmet för rektor var litet och mycket i 
skolans verksamhet var inte förhandlingsbart. Detta medförde ofta att rektor och 
lärarna skötte sina egna arbetsuppgifter utan direkt samarbete. I och med Lpo 94 
blev skolan mål- och resultatstyrd vilket ökade rektors och lärarnas handlingsfrihet, 
men då också kravet på professionalisering (Andersson, 2005). Detta medförde att 
både rektors roll och ledarskap förändrades och rektor fick förväntningar på sig att 
skapa en flexibel, dynamisk, effektiv och målstyrd skola som svarade upp mot 
samhällets, föräldrarnas och elevernas förväntningar (Svedberg, 2003). 
 
Under de senaste åren har regering och riksdag gjort satsningar på grundskolan med 
syfte att höja kunskapsnivån i Sverige som sjunkit enligt jämförelser i internationella 
undersökningar. En av dessa satsningar har varit en ny skollag där vikten av att 
rektor bedriver ett pedagogiskt ledarskap förtydligas. I den nya läroplanen Lgr 11 
ansvarar rektor för ledningen av det pedagogiska arbetet samt pedagogernas 
kompetensutveckling (Lgr 11). Detta innebär att ett större ansvar har lagts på 
rektorerna i avseende att nå de nationella målen. För att stödja rektorerna i sitt 
uppdrag förändrades även den statliga rektorsutbildningen och rektorsprogrammet 
infördes.  
 
Utbildningsdepartementet gav också Statens skolverk i uppdrag att svara för en 
fortbildningsinsats för de rektorer som redan gått någon äldre rektorsutbildning eller 
arbetat som rektor minst ett år. Fortbildningsinsatsen kom att kallas ”Rektorslyftet”. 
Ett av skälen till regeringens förslag var att: 
 

”Det pedagogiska ledarskapet är viktigt och av stor betydelse för hur 
framgångsrik en skola är. Samtidigt visar studier att rektor alltför sällan är 
drivande i de pedagogiska frågorna och av olika skäl är dialogen med 
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lärarna, om undervisningen och elevernas lärande, inte särskilt frekvent.” 
(Utbildningsdepartementet, U2011/1195/S) 

 
I skollagen som trädde i kraft 1 juli 2011 betonas rektors ledarskap mer än någonsin. 
Rektor är ansvarig bl. a. för elevernas resultat, skolans måluppfyllelse och lärarnas 
kompetensutveckling. I skollagen står det att: 

 
”Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av rektor. 
Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en 
förskolechef. Dessa ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas.” 
(Skollagen 2 kap 9§) 

 
I Skolinspektionens rapport om Rektors ledarskap (2010:15) handlar pedagogiskt 
ledarskap b l a om att leda och samordna skolans utvecklingsarbete, utveckla det 
systematiska kvalitetsarbetet med analys och utvärdering av skolans resultat, 
utveckla arbetsformer för att följa undervisningen och återkoppla till pedagogerna, ha 
en dialog med pedagogerna om lärande och undervisning samt utmana pedagogernas 
undervisningsstrukturer om elevernas resultat inte är goda. 
  
Skolinspektionens rapport 2012:1 lyfter särskilt fram rektorns pedagogiska ledarskap 
som en väsentlig förutsättning för att lyckas. Skolinspektionen har i sina båda 
kvalitetsgranskningar av rektors ledarskap valt en definition av begreppet som är 
relaterad till rektor som ledare av den pedagogiska verksamheten utifrån 
författningarna. Definitionen är följande: 
 

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 i 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). 
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Skolinspektionens utgångspunkter har b l a varit att: 
 
Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skola ledas och samordnas av en 
rektor. Rektor ska också särskilt verka för att utbildningen utvecklas (2 kap, 9§). 
 
Enligt läroplanen är den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas 
professionella ansvar förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver 
vidare att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och att nya metoder 
prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans 
personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som det omgivande 
samhället (Lgr 11, 1 Skolans värdegrund och uppdrag/Varje skolas utveckling). 
 
I läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 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. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp 
och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven.” 
(SKOLFS 2010:37:18).  

 
Rektorn har ett särskilt ansvar för att ett aktivt elevinflytande gynnas (Lgr11, 2.8 
Rektorns ansvar). Eleverna ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med 
att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Som 
pedagogisk ledare och chef för lärarna (och övrig personal) i skolan har rektorn det 
övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de 
nationella målen. 
 
För att nå de nationella målen blir det avgörande hur skolan organiseras och leds. 
Hur gör rektor då det för att nå en så hög måluppfyllelse som möjligt? Hur utövar 
rektor det pedagogiska ledarskapet? Det finns många teoretiska uppfattningar om 
hur utformandet av organisationer och olika typer av ledarskap påverkar hur 
verksamheter fungerar och hur de utifrån detta når uppsatta mål. I följande kapitel 
redogörs för några av dessa teorier 
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3. Teori 
3.1 Pedagogiskt ledarskap i skolan som organisation 
 
Det förekommer olika definitioner av begreppet pedagogiskt ledarskap och begreppet 
används ofta i skolans styrdokument med skiftande innebörd beroende på vem man 
frågar. Enligt Nestor (1993) definieras begreppet på följande sätt: 
 

”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, 1993:183).  

 
Det finns olika sätt att se på vad som innefattas i begreppet pedagogiskt ledarskap. 
Det kan skilja sig åt från att vara ett ledarskap som direkt påverkar verksamheten till 
att vara ett ledarskap som håller sig i bakgrunden och påverkar genom indirekt 
styrning. 
 
Hallerström (2006) redogör för tre olika sätt att utöva pedagogiskt ledarskap, 
deltagande, transformativt och instruktivt ledarskap. Hallerström menar på att 
många rektorer arbetar med att skapa förutsättningar för lärarna genom att finnas i 
bakgrunden och påverka verksamheten indirekt. Tänkbara anledningar till varför 
rektorerna utövar ett indirekt ledarskap skulle enligt Hallerström vara att det tidigare 
funnits en tyst överenskommelse mellan rektorer och lärare om att man inte lägger 
sig i varandras arbetsområden samt att rektorerna inte anser sig ha tillräckligt med 
kunskap för att direkt påverka lärarnas undervisning. Hon menar dock att detta är på 
väg att förändras och att återkoppling av lärares undervisning efterfrågas mer och 
mer (Hallerström, 2006). Även Scherp (2007) menar på att det idag finns 
förväntningar på att rektor ska handleda lärarna. 
 
Scherp och Scherp (2007) menar på att pedagogiskt ledarskap ska genomsyra det 
dagliga arbetet och inte ses som en specifik arbetsuppgift utan vara en helhetssyn på 
rektors arbete. De poängterar vikten av att vara en s.k. instruktiv ledare där coaching, 
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mentorskap och dialog om både elevers och lärares lärande är viktiga faktorer för ett 
bra skolledarskap.  
 
I avhandlingen Successful principal leadership: Prerequisites, Processes and 
Outcomes (Törnsén, 2009) har Törnsén försökt att göra en snävare definition av 
begreppet pedagogiskt ledarskap. Törnsén har en tvådelad definition av pedagogiskt 
ledarskap. Den ena delen beskriver pedagogiskt ledarskap som indirekt “rektor 
skapar förutsättningar för undervisning och lärande” (Törnsén 2009a:63) och den 
andra som direkt “rektor leder skolans kärnprocesser - undervisning och lärande” 
(Törnsén, 2009a:63). Den första definitionen ”rektor skapar förutsättningar för 
undervisning och lärande” innebär att rektorer arbetar mer indirekt och påverkar 
verksamheten genom att finnas i bakgrunden och stötta förändringar som 
underlättar för lärarna i deras arbete. Exempelvis genom att organisera och planera 
för möten där utbyte mellan lärare kan ske i avseende att föra dialog och lära sig av 
varandra. Ett annat exempel kan vara att rektor genom schemaläggning avsätter tid 
för lärare så att de kan reflektera över sitt arbetssätt och elevernas lärande. Den 
andra definitionen ”rektor leder skolans kärnprocesser – undervisning och lärande” 
innebär att rektorer arbetar direkt med att leda skolans lärande och undervisning. 
Detta kan t ex vara i formen av klassrumsbesök där rektor studerar lärarens 
undervisning för att efteråt ge återkoppling med målsättning att läraren ska förbättra 
och utveckla sin undervisning. Båda dessa inriktningar syns i de nationella 
styrdokumenten och framgår också i Skolinspektionens definition av det pedagogiska 
ledarskapet. Törnsén menar att de två definitionerna kompletterar varandra, men att 
även om de är komplementära betyder det inte att definitionerna används lika ofta av 
rektor. Rektor kan situationsanpassa för att nå de nationella målen. 
 
Det skandinaviska begreppet pedagogiskt ledarskap innehåller delar av främst två 
internationella ledarskapsbegrepp - instructional leadership och transformational 
leadership. Dessa två typer av ledarskap beskrivs i internationell forskning i relation 
till framgångsrikt ledarskap.  
 
Instructional leadership är ett ledarskap där rektor har fokus på lärarnas och 
undervisningens kvalitet och därmed på det som är skolans kärnverksamhet. 
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Robinson (2007) har granskat internationella forskningsresultat avseende rektorers 
betydelse för skolans resultat. Av granskningen dras slutsatsen att instructional 
leadership har stor betydelse för elevers resultat. Robinson identifierade fem 
dimensioner av instructional leadership. Dessa är 1. Att sätta upp mål och ha höga 
förväntningar, 2. Strategisk resursallokering kopplat till pedagogiska syften, 3. 
Planera, koordinera och utvärdera undervisningen och undervisningsplaner, 4. Aktivt 
stödja och delta i lärares lärande och utveckling samt att 5. Säkerställa en välordnad 
och stödjande omgivning genom att ha sociala förväntningar och regler. Förmågan 
att ha goda relationer och ett gott samspel med andra finns med i alla dimensionerna 
och är en förutsättning för att ledare ska nå framgång (Höög & Johansson, 2010).  
 
Transformational leadership är ett förändringsledarskap där sju komponenter har 
identifierats. Dessa är individuellt stöd, gemensamma mål, vision, intellektuell 
stimulans, bygga kultur, belöningar samt att vara en förbild. Ledarskapet kan delas 
och lärare och rektor kan vara delaktiga i denna mer underifrån kommande ansats till 
skolförbättring (Ärlestig & Törnsén, 2013).  
 
Hattie (2009) menar att det är skillnad på den ledare som är undervisningsnära 
(instructional leader) och den som huvudsakligen underlättar och stödjer lärares 
arbete (transformational). I sin studie kontrasterar Hattie dessa två former av 
ledarskap och visar på att den förstnämnda samspelar i högre grad med de positiva 
effekterna på elevernas studieprestationer än den andra som tycks ha större betydelse 
för lärarnas arbetstillfredsställelse (Håkansson, 2011). 
 
Debatten kring pedagogiskt ledarskap och definitionen av begreppet hamnar ofta 
kring frågan om rektor kan vara pedagogisk ledare utan att göra verksamhetsbesök. 
Om svaret blir ja på frågan kommer definitionen att handla mer om ledning av skolan 
för att skapa förutsättningar för undervisning och lärande. Svarar man nej på frågan 
innebär det att rektor måste engagera sig mer i undervisningen och elevernas lärande 
genom t ex klassrumsbesök (Skolverket, 2011b). Hans-Åke Scherp, professor i 
pedagogik vid Karlstad universitet menar på att det inte alls är nödvändigt med besök 
i klassrummet. Det är oftast inte ens önskvärt. Scherp menar att rektorer inte alls har 
kunskapen för att kunna leda lärare pedagogiskt. Det finns t ex ekonomer och 
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militärer utan pedagogisk bakgrund som arbetar som rektorer. Rektorns arbete är 
enligt Scherp att leda och organisera det systematiska lärandet (Skolverket ”Tema 
Rektor, 2011). 
 
Olof Johansson, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet menar däremot att 
det är nödvändigt att rektor skaffar sig förstahandsinformation om vad som händer i 
klassrummen. Klassrumsbesök är alltså en förutsättning för att rektor ska kunna 
skaffa sig förståelse för hur lärare och elever interagerar med varandra och hur 
eleverna deltar i undervisningen. Målet med besöken är att samtala med läraren om 
dennes ledarskap, lärandemiljön, didaktik och relationer och på detta sätt stödja 
läraren i dennes utveckling (Skolverket ”Tema Rektor, 2011). 
 
Även om begreppet pedagogiskt ledarskap ifrågasätts så visar forskning att skolan 
behöver ett ledarskap som fokuserar på lärande. Både rektorer och lärare behöver ett 
förhållningssätt som fokuserar på lärande och vikten av att arbeta med elevers 
resultat och lärande samtidigt som de utför sitt uppdrag (Utbildningsdepartementet, 
2001).  
 
Skolinspektionen utförde 2012 en granskning av kvaliteten i rektorers pedagogiska 
ledarskap med fokus på det nationella uppdraget och skolans kärnverksamhet - 
undervisning och lärande. Inspektionen tittade på rektorernas styrning, ledning och 
hur de skapar förutsättningar för att organisera utveckling. Av undersökningen 
framkom det att var tredje skola utövade ett väl fungerande och aktivt pedagogiskt 
ledarskap. Hälften av skolorna behövde förstärka sitt pedagogiska ledarskapsarbete i 
vissa delar och ytterligare några skolor behövde ett mer omfattande arbete med det 
pedagogiska ledarskapet. Några av utvecklingsbehoven var b l a att rektorsrollen 
behövde förtydligas, skolkulturen behövde utmanas, det undervisningsnära 
ledarskapet behövde utvecklas, uppföljning och analysering av kunskapsresultat 
behövde förstärkas och rektorns fokus på skolutveckling och de nationella målen 
behövde prioriteras (Skolinspektionen 2012:1). 
 



 
 

11 

3.2 En analysmodell 
 
I analysen av de genomförda intervjuerna används en analysmodell som tar sitt 
ursprung i Gary Yukls modell ”Leader – Follower – Situation” (Yukl, 2012). Modellen 
förklarar vilka faktorer som påverkar ledarskap och hur ledaren utövar det. Modellen 
ger också en struktur vid analysen av studiens intervjuer och fungerar som en 
sammanhållande ram för de tre forskningsfrågorna. Den teoretiska utgångspunkten 
är att ledarskap påverkas av olika faktorer och att dessa faktorer tillsammans 
påverkar hur ett ledarskap utövas och att det i en förlängning genererar olika utfall. 
Studiens modell fokuserar enbart på rektor som ledare och vilka faktorer som 
påverkar hur rektor tänker kring det pedagogiska ledarskapet och utövar det. I 
modellen sorteras olika faktorer in i tre grupper: rektor, pedagoger och skolan. De 
faktorer som finns under dessa grupper påverkar i olika grad hur rektor tänker kring 
och utövar sitt ledarskap.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 1. Rektor – Följare – Situation  

Modellen bygger på ’Leader – Follower – Situation’ i Hughes et al (2009) och Yukl 
(2012, s. 16).   

Rektor 
Egenskaper, förmågor, roll, stil, utbildning 

och erfarenhet 

Pedagogiskt ledarskap 
Hur rektorer tänker om och utövar sitt pedagogiska 

ledarskap 

Följare 
Följarnas kompetens, behov, 

motivation, förmågor, grupproll, 
livssituation 

Situation 
Organisationsstruktur- och kultur, 

samhälle, utveckling, uppdrag, lagar 
och ekonomi 



 
 

12 

 
I modellens nav finns det pedagogiska ledarskapet – Hur rektorer tänker och hur de 
utövar det pedagogiska ledarskapet. Detta kommer i en förlängning att ge ett utfall 
eller ett resultat av något slag. I skolans värld t ex i form av ökad måluppfyllelse. 

 

3.2.1 Rektor 
 
Modellen visar på att det pedagogiska ledarskapet påverkas av ledaren dvs. rektor. 
Faktorer som rektors utbildning, tid i yrket samt vilka förmågor och egenskaper 
rektor har finns med här, men också vilken ledarstil eller vilken roll som hen väljer 
att ta. I dagens skola använder sig rektorer främst av s.k. situationsanpassat 
ledarskap. Det grundläggande antagandet i den situationsbetingade ledarskapsteorin 
är att olika situationer kräver olika ledarstilar för att det ska bli ett effektivt resultat. 
Det måste finnas ett samspel mellan ledarstil och det sammanhang som ledarna 
verkar inom. Ledare måste alltid vara uppmärksamma på situationsfaktorer som 
påverkar medarbetare och anpassa sitt beteende efter detta. Det som passar för en 
medarbetare i en situation behöver inte göra det i samma situation med en annan. 
Detta innebär att ledaren måste kunna anpassa sitt beteende efter medarbetarna och 
använda sig av olika ledarskapsstilar (Jacobsen och Thorsvik, 2008). 
  

”Ledarskap är ett speciellt beteende som människor utövar i avsikt att påverka 
andras tänkande, inställning och uppförande. När ledning sker inom ramen 
för en organisation är avsikten normalt att få andra att arbeta för att 
förverkliga vissa mål, motivera dem till att prestera mer och få dem att trivas i 
arbetet. Detta innebär att ledarskap först och främst är en process mellan 
människor, där utövandet eftersträvar att influera andra.” (Jacobsen och 
Thorsvik, 2008 sid 451). 

 
Bolman & Deal (2012) menar att varje ledare behöver bära med sig ett perspektiv en 
s.k. mental modell eller karta bestående av antaganden och idéer som hjälper ledaren 
att se sammanhang och förstå olika situationer. Om ledaren gör det är det lättare att 
hitta rätt och nå ett bra slutmål. Kvaliteten på en ledares bedömningar och beslut 
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kommer alltså bero på hur bra hon eller han kan använda sig av sin mentala modell. 
Dane och Pratt (2007) beskriver fyra centrala kännetecken hos denna intuitiva 
kognitionsprocess: Den sker omedvetet – vi gör det utan att tänka på det och utan att 
veta hur vi gjorde det. Den går mycket fort och sker ofta helt omedelbart. Den är 
holistisk – vi ser ett sammanhängande och meningsfullt mönster. Den resulterar i 
”känslomässiga bedömningar” – tanke och känsla samarbetar med följden att vi 
känner oss säkra på att vi förstår vad som sker och vad som behöver göras. För att 
utveckla denna färdighet krävs det tid, ansträngning, övning och återkoppling. Det är 
som ledare viktigt att lära sig att se på organisationen ur olika perspektiv och förstå 
de bakomliggande tankarna, men det är minst lika viktigt att prova dessa idéer i 
praktiken (Bolman & Deal, 2012). 
 
 

3.2.2 Följare 
 
Gruppen som kallas följare består av flera olika yrkeskategorier. Förutom pedagoger i 
olika årskurser så finns det förskollärare, fritidspedagoger, elevassistenter, kuratorer, 
studie- och yrkesvägledare, psykologer och skolsköterskor för att nämna några. 
Medarbetarna från de olika yrkeskategorierna har olika kompetenser och kommer 
från olika utbildningar och kulturer med sina speciella inriktningar och värderingar. 
Varje individ har dessutom varierande förmågor när det gäller att arbeta i en 
pedagogisk verksamhet. Medarbetarnas livssituation kan också påverka deras 
arbetsinsatser och motivation. All dessa medarbetare ska rektor leda och få att arbeta 
mot samma mål. 
 

3.2.3 Situation 
 
Den tredje gruppen kallas situation. I den finns de faktorer som påverkar rektors 
situation på olika sätt. Här ingår t.ex. de lagar och styrdokument som styr skolan, 
vilket uppdrag som rektor har både nationellt och kommunalt, hur skolans 
organisationsstruktur och kultur ser ut, vilka de ekonomiska ramarna är och vilka 
fysiska förutsättningar som finns.  
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De tidiga organisationsteorierna såg på organisationer som slutna system 
med liten påverkan utifrån. Efter 60-talet förändrades omvärlden och dessa 
slutna system påverkades av olika yttre faktorer och förändrades då till öppna 
system (Hoy & Miskel, 2008). 

 
Den omvärld som organisationerna existerade i tidigare påverkades alltså inte av 
samma faktorer som påverkar organisationer idag. Världen är idag betydligt mer 
komplex än tidigare och har få likheter med hur den såg ut i början på 1900-talet. Vi 
lever idag med ett ständigt informationsflöde där händelser på andra sidan jorden 
påverkar oss på olika sätt t ex ekonomiskt men också kulturellt. Detta medför att 
organisationsformer och ledningstekniker som fungerade effektivt då idag är 
föråldrade (Bolman & Deal, 2012). 
 
En betydande utveckling som skett då det gäller analyser av organisatoriska 
beteenden är alltså skillnaden mellan öppna och slutna system. Tidiga analyser av 
skolan såg på skolan som ett slutet system avskilt från resten av omvärlden. Idag har 
detta förändrats och det är få organisationsteoretiker som hävdar att organisationer 
inte påverkas av omgivningen utan de allra flesta organisationer har ett öppet system 
perspektiv. Hoy och Miskel (2008) menar att man idag måste se på organisationer 
som ett öppet system där både ett rationellt och ett humant perspektiv ingår. 
 
Själva kärnan i skolans uppdrag handlar om lärande och undervisning (Hoy & 
Miskel, 2008).  Uppdraget påverkas av de yttre och de inre förutsättningar som finns. 
De yttre förutsättningarna t ex begränsningar i miljön, mänskliga- och 
kapitalresurser, policydokument, material och metoder som skolan styrs av ligger till 
stor del utanför skolans påverkan. Däremot går de inre förutsättningarna som t ex 
struktur, kultur, maktförhållanden och de individer som finns i skolan att påverka 
genom olika åtgärder. 
 
Dessa inre förutsättningar delas in i fyra områden: Struktur, kultur, politiskt system 
och individerna. I strukturen ingår hur skolan är organiserad, vilket uppdraget är och 
vilka mål som är satta samt hur ansvar och arbetsfördelningen ser ut. Dessa faktorer 
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har under tidens gång förändrats och kommer med all sannolikhet att förändras igen. 
I kulturen ligger alla värderingar och olika sätt att se på både skolan som organisation 
och de individer som ingår i denna. Det politiska systemet utgörs av vem som har 
makten och möjligheten att bestämma över de styrdokument som ska följas. Här 
ingår de individer som finns inom organisationen. Eleverna som enligt skollagen ska 
gå i skolan, personal som har valt att arbeta inom organisationen och ledarna som 
ska se till att organisationen fungerar så bra som möjligt. 
 
I det här öppna sociala systemet är det rektorn som är ledare och som utifrån sitt 
uppdrag från både huvudman och staten ska leda och organisera de processer som 
ständigt pågår (Hoy & Miskel, 2008). Utifrån de förutsättningarna som finns 
genereras olika resultat i form av t ex prestationer, arbetstillfredsställelse, 
frånvarotal, statistik på godkända elever och kvalitetsmått av olika slag för att 
garantera likvärdighet i skolan. Avvikelserna mellan de förväntade och de statistiska 
resultaten återkopplas sedan både till de inre förutsättningarna (t ex rektor och 
pedagoger) och de yttre förutsättningarna (t ex politiker). Ledarskapet i skolan blir 
genom alla dessa yttre och inre faktorer en oerhört komplex uppgift, som ställer höga 
krav på rektor att kunna se uppdraget ur olika perspektiv. 

4. Metod 
 
Meningen med studien har varit att undersöka och få en djupare förståelse om 
rektorers uppfattningar och tankar kring begreppet pedagogiskt ledarskap. Med detta 
som utgångspunkt valdes en kvalitativ forskningsmetod. Kvalitativ forskning är en 
tolkande samhällsvetenskaplig forskning som syftar till att skapa ett intresse och 
fördjupad förståelse för innebörder och det sätt varpå människor förstår saker samt 
hur idéer och attityder ger upphov till människors handlingar och uttryckssätt 
(Denscombe, 2012). I kvalitativ forskning analyseras insamlad data från t ex enkäter 
och intervjuer med öppna svar. Den här informationen går att samla in på olika sätt 
för att få frågeställningar besvarade.  
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”Vilken teknik vi väljer beror på vad som verkar ge bäst svar på vår 
frågeställning i förhållande till den tid och de medel som står till vårt 
förfogande” (Patel & Davidson, 2011, sid 67).  

 
Med den bakgrunden valdes semistrukturerade intervjuer som metod för att 
undersöka studiens frågeställningar. I den semistrukturerade intervjun är 
intervjuprocessen flexibel och tonvikten ligger på den intervjuades uppfattningar, 
tolkningar och åsikter (Bryman, 2011).  Intervju som metod är särskilt lämpad för att 
producera djupgående och detaljerad data och detta passade undersökningens syfte. 
Den data som tagits fram bygger på respondenternas prioriteringar, åsikter och idéer. 
Rektorerna har också under intervjun haft möjlighet att utveckla sina idéer och 
åsikter. De har också kunnat förklara ingående hur de tänkte kring studiens 
frågeställningar. Dessutom var det några av de intervjuade rektorerna som gav 
uttryck för att det hade varit givande för dem personligen att få berätta om både sina 
tankar kring pedagogiskt ledarskap och hur de ansåg att de arbetade praktiskt med 
detta. Denscombe (2009) menar också på att en intervju kan vara en givande 
erfarenhet för den som blir intervjuad eftersom personen får prata om sina tankar 
och idéer med någon som bara har i uppgift att lyssna. 
 
Den största nackdelen med metoden var att det var svårt att analysera intervjuerna 
då de svar som erhölls inte var standardiserade utan hade en öppen karaktär. Vidare 
var det också problematiskt att uppnå fullständig objektivitet under intervjutillfället 
då både respondenter och intervjuaren är rektorer till yrket. Detta kan medföra att 
studiens tillförlitlighet kan försämras. Intervjuaren kan trots ett medvetet försök till 
objektivt förhållningssätt vid intervjutillfällena ha påverkat rektorernas svar. 
Dessutom kan det finnas en risk att två av respondenterna har svarat vad de tror att 
intervjuaren vill höra eftersom de har gått samma utbildning. Dessa nackdelar 
belyser också Denscombe (2009). 
 
Förberedelserna inför intervjuerna var noggranna och med avsikt att höja nivån på 
studiens intervjuer genomfördes också testintervjuer med två förskolechefer om 
deras syn på pedagogiskt ledarskap. Både Bryman(2011) och Patel och 
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Davidson(2011) betonar vikten av att träna för att utveckla sin intervjuteknik. De 
skriver bl.a. att 
 

  ”…man kan skaffa sig teoretisk kunskap om hur en intervju ska genomföras 
men för att bli en bra intervjuare krävs det träning, träning och åter 
träning.”( Patel & Davidson, 2011, sid 87). 

 
”Det är värt besväret att göra några pilotintervjuer, inte bara för att se hur 
pass väl intervjun fungerar utan också för att få lite erfarenhet av metoden.” 
(Bryman, 2011, sid 422).  

 
Ett informationsbrev skickades ut till respondenterna i samband med att tid och plats 
för intervjuerna bokades. Brevet innehöll information om att intervjusvaren skulle 
behandlas konfidentiellt, att deltagandet var frivilligt och kunde när som helst 
avbrytas samt en förfrågan om det gick bra att spela in samtalen. I brevet fanns det 
också information om att det var frågor kring begreppet pedagogiskt ledarskap som 
skulle ställas och att samtalet beräknades ta ca 45 minuter. Intervjuerna genomfördes 
på olika platser av praktiska skäl. Rektorerna fick bestämma både tidpunkt och plats 
så att det skulle passa dem och att de skulle känna att de hade tid avsatt till intervjun. 
Detta medförde att svarsfrekvensen blev hög genom att alla tillfrågade rektorer deltog 
i studien. Intervjuerna spelades in på två inspelningsenheter för att säkerställa att 
intervjuerna verkligen spelades in. 
 
En intervjuguide med frågeställningar utformades (bilaga 1) och användes vid 
intervjuerna. Rektorerna uppmuntrades till att fördjupa sina svar under intervjun 
och många fördjupande tankar kom fram i fortsatt samtal efter avslutad intervju. 
Bryman(2011) menar på att det är viktigt att man är uppmärksam på vad 
intervjupersoner säger men också på vad de inte säger. 
 
Inför och under studien har kontinuerligt litteraturstudier skett. Böcker och andra 
dokument bestående av rapporter, utredningar, styrdokument för skolan och lagar 
ligger till grund för den teoretiska bakgrunden. Viss litteratur har fört studien mer 
framåt än annan t ex Pedagogiskt ledarskap, mål, process och resultat av Törnsen och 
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Ärlestig (2014) som ingår i Höögs och Johanssons Struktur Kultur Ledarskap 
Fortsatta studier av framgångsrika skolor. 
 
Även uppsatser och avhandlingar samt tidningsartiklar har studerats. Dessa har sökts 
på webben via sajter som t ex www.uppsatser.se och http://umu.diva-portal.org. I 
studien har både primär och sekundärkällor använts. Källkritik har genomförts och 
litteraturen har bedömts som tillförlitlig. I största möjliga utsträckning har modern 
och relevant litteratur använts. 
  

4.1 Urval 
 
Tankarna kring undersökningens urval har varit många. Kommunen där 
undersökningen är gjord är relativt stor och har ca 50 verksamma förskolechefer och 
rektorer. I studien intervjuas fyra rektorer varav två har arbetat några år i yrket samt 
gått rektorsprogrammet och två har arbetat kort tid i yrket och inte ännu gått 
rektorsprogrammet. Tanken med att göra ett sådant urval var medvetet för att 
eventuellt kunna se några likheter eller skillnader på de rektorer som arbetat lång 
eller kort tid i yrket och gått alternativt inte gått rektorsprogrammet. Noteras bör 
också att de två rektorerna som har gått rektorsprogrammet har gjort det på ett 
universitet där klassrumsbesök är en del i utbildningen. I urvalsprocessen gjordes 
också två avgränsningar. Den första avgränsningen som gjordes var att 
undersökningen endast skulle rikta sig till rektorer då förskolechefer arbetar under 
en annan läroplan. En ytterligare avgränsning blev att enbart låta undersökningen 
vända sig till f-5 rektorer, vilket är rektorer med ansvar från föreskoleklass upp till 
årskurs fem. Då mina egna erfarenheter av yrket finns inom det området är kanske 
min förståelse kring deras tankar om pedagogiskt ledarskap större än om 
intervjuerna skulle gälla 6-9 rektorer, dvs. rektorer med ansvar för elever från årskurs 
sex till nio. Förutom detta har inga avgränsningar gjorts vad det gäller ålder, 
bakgrund, antal underställda lärare eller storlek på skolan som rektorerna är 
verksamma på. Konsekvenserna av mina urvalsfaktorer är att respondenterna enbart 
består av kvinnliga rektorer. Faktumet att respondenterna enbart är kvinnor har inte 
någon avgörande betydelse för studien då den inte fokuserar på ett genusperspektiv. 
Det skulle kunna var så att kvinnliga och manliga rektorers syn på begreppet 
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pedagogiskt ledarskap skiljer sig åt i olika avseenden och det skulle kunna vara en 
forskningsfråga i en kommande studie. 
 
För att skydda respondenterna som deltar i undersökningen har det tagits hänsyn till 
etiska aspekter redan från början. De inspelade intervjuerna behandlas konfidentiellt 
och kommer att användas enbart i studien. Innan varje intervju har varje respondent 
blivit informerad om studiens syfte och om att deltagandet har varit frivilligt och 
anonymt. Rektorerna kommer att benämnas som rektor A, B, C och D. I studien 
kommer det att framgå om respondenterna har gått rektorsprogrammet eller ej. 

 

4.2 Intervjuguiden 
 
Den intervjuguide (bilaga 1) som användes vid de semistrukturerade intervjuerna 
byggde på frågeställningarna; Vad tänker rektorer om begreppet pedagogiskt 
ledarskap? Hur utövar rektorer det pedagogiska ledarskapet? Vilka faktorer 
påverkar hur det pedagogiska ledarskapet utövas? Dessa tre huvudfrågor hade flera 
följdfrågor som gick att använda till att leda samtalet vidare om så behövdes. Då 
tanken med intervjuerna var att få rektorerna att berätta om sina tankar kring 
begreppet pedagogiskt ledarskap följdes inte intervjuguiden hela tiden utan 
rektorerna uppmuntrades istället att utveckla sina egna tankar. 
 

4.3 Verifiering av data 
 
Det har varit av central vikt att studien är trovärdig. Därför har den grundat sig på 
metoder och tillvägagångssätt som är erkända för att vara en utgångspunkt för god 
forskning. För att försöka bedöma forskningens trovärdighet har den synats utifrån 
de konventionella grundvalarna: validitet, tillförlitlighet, generaliserbarhet och 
objektivitet (Denscombe, 2012). Den data som har samlats in har hög validitet då 
dess riktighet och relevans har kontrollerats under intervjun. Tillförlitligheten är god 
då forskningsinstrumentet (intervjuerna) torde ge liknande resultat även om andra 
ställt samma frågor. Generaliserbarheten är dock låg då det inte går att göra några 
generaliseringar utifrån ett så litet antal intervjuer. Med ett större antal intervjuade 
personer hade det kunnat dras mer ingående slutsatser, vilket hade stärkt studiens 
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trovärdighet. En bedömning av studiens objektivitet är svår att göra men ett neutralt 
och opartiskt förhållningssätt har tagits vid både intervjuerna och den efterföljande 
analysen. 

5. Rektorer om pedagogiskt ledarskap 
 
Nedan redovisas det i studien framkomna resultatet av respondenternas intervjuer. 
Intervjuerna redovisar varje rektor för sig och benämns rektor A, B, C och D. I 
samtliga intervjuer redovisas inledningsvis om rektorn har gått eller inte har gått 
rektorsprogrammet.  

5.1 Rektor A 
 
Vid intervjutillfället har Rektor A inte gått rektorsprogrammet. 
 
Rektor A tycker att pedagogiskt ledarskap är ett väldigt vitt begrepp och menar på att 
hon är mer bekant med begreppet ur ett lärarperspektiv i och med sin korta tid som 
rektor. Hon gör jämförelser med sin förra arbetsplats där hon verkade som lärare och 
menar på att hennes dåvarande rektor varken var eller behövde vara en pedagogisk 
ledare då lagledarna på den skolan hade en mycket tydlig roll. De fick synpunkter och 
förslag på vad som behövde lyftas och utvecklas från väl fungerande arbetslag och 
dessa pedagogiska frågor drev de vidare. Rektorns roll var att organisera så att 
arbetet blev gjort. 
 
På den skola som hon arbetar som rektor idag fungerar det inte på samma sätt. Hon 
tänker att det är just att driva dessa pedagogiska frågor som är hennes uppgift nu. De 
flesta arbetslagen fungerar ganska dåligt och det kollegiala lärandet saknas nästan 
helt. Hon upplever att det är mycket stängda dörrar och att lärarna inte samarbetar i 
den utsträckning som hon vill. Hon menar på att det är hennes uppgift att skapa 
fungerande grupper och att ”få igång viljan att jobba tillsammans och att vilja styra 
mot ett gemensamt mål” (Rektor A). 
 
Rektor A menar också att pedagogiskt ledarskap är att själv vara i framkant och veta 
vilka mål som skolan ska styra mot, vilka nya arbetssätt som finns och att vara ganska 
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insatt i forskning. Vara den som är insatt och kunnig men självklart också vara den 
som tar reda på saker som man inte vet eller kan. Detta innebär att man som rektor 
måste utbilda sig och söka input för att kunna leda verksamheten framåt. 
 
Pedagogiskt ledarskap kan enligt rektor A också vara att hon istället för att direkt bli 
den som ”fixar” eller löser problem som pedagogerna har vara den som ställer kloka 
motfrågor som: Hur kunde vi ha gjort istället? Vad kan vi göra för att det ska bli 
bättre?  
 
Rektor A uttrycker också en önskan om att kunna vara mer i verksamheten. Hon 
skulle vilja våga prioritera det mer, men trots detta känner hon att det går att känna 
in en hel del var behoven finns bara genom att finnas på skolan. Hon ger som 
exempel att hon kan få höra i fikarummet sådant som ” kanske inte är direkt ämnat 
för mig”(Rektor A) eller att hon träffar på någon bredvid kopieringsapparaten som 
berättar vad lärarna har pratat om på fikat. På så sätt får hon vetskap om sådant som 
hon annars kanske inte skulle få kännedom om. Detta gör att hon kan lägga sig lite i 
framkant och vara förberedd på vad som kan komma.  
 
Hon skaffar sig kännedom om hur verksamheten fungerar genom de formella 
vägarna som är t.ex. träffar av olika slag, men menar på att de informella vägarna är 
mycket viktiga. Här nämner hon korta samtal som t ex vid fikabordet. Hon upplever 
sig få en bra bild av hur klasserna fungerar genom att vikariera om det behövs, men 
reflekterar över att då ser hon eleverna och inte lärarna. Vissa grupper av lärare har 
hon haft ett nära samarbete med då olika situationer har uppstått. Där tycker hon sig 
genom samtal, resonemang och diskussioner ha fått en bra insikt om hur de arbetar 
även om hon inte varit med i klassrummet. Rektor A tycker att hon kan få en ganska 
bra uppfattning om pedagogernas förhållningssätt till eleverna när hon träffar dem i 
korridorer eller ute på raster. Hon ser vilka som har en genuin glädje att arbeta med 
eleverna och vilka pedagoger som tycker det är rätt trist och tråkigt.  
 
Pedagogiskt ledarskap handlar mycket om lärarnas vardag enligt Rektor A. Det kan 
vara att orka och kunna peppa de som kanske håller på att tappa orken. Att hitta rätt 
fortbildning och stöd för de som behöver det. Hon tycker det är viktigt att ”bara vara 
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den som finns där som ledare, att finnas där när det är bekymmer, att finnas där och 
lyssna, att stötta och hjälpa” (Rektor A). I medarbetarsamtalen har hon frågat 
pedagogerna vilka förväntningar de har på henne och nästan alla har svarat att de vill 
att hon ska finnas på plats och att de uppskattar att hon är så mycket på skolan. Hon 
tror att i de svaren ligger inte bara det att hon är där utan också att hon gör saker. 
Rektor A tror att det är viktigt att man som ledare finns med i både stort och smått 
utan att vara den som ”curlar” personalen. Hon menar på att gränsen förmodligen är 
”hårfin” och reflekterar över att hon förmodligen inte har hittat något framtida 
hållbart ledarskap än utan att hon försöker lära sig av hur andra rektorer resonerar 
och gör i olika frågor. Hon tror själv att hon fortfarande har mer ett lärarperspektiv 
på sitt ledarskap än så länge. 
 
Rektor A tycker inte att ett pedagogiskt ledarskap behöver skilja sig från ledarskap i 
andra branscher utan att det handlar mer om hur man är som chef och vilken 
personlighet man har. Hon tror att det som eventuellt kan skilja ett pedagogiskt 
ledarskap från andra typer av ledarskap är att man är chef över pedagoger och att 
dessa kanske är svåra att leda då de är mycket välutbildade. Förutom pedagogerna på 
skolan nämner hon andra rektorer och förskolechefer, föräldrar och utbildning som 
påverkansfaktorer för det pedagogiska ledarskapet. Faktumet att hon har en gedigen 
lärarbakgrund möjliggör för henne att vara en pedagogisk ledare. ”Alla vet att jag vet 
hur det är att stå på golvet”(Rektor A). Hon tycker att det gör att lärarna ”köper” den 
riktning som hon vill att de ska ta även om de inte håller med henne i sak. Hon tycker 
också att det är svårare att leda verksamheter som hon inte har erfarenhet ifrån t.ex. 
fritidshem.   
 
Hon tycker själv att hon arbetar för lite med pedagogiska frågor, men tror att det 
måste få ta lite tid innan hon har greppat allt man har ansvar för och ska göra som 
rektor. Hennes ambition inför framtiden är att kunna ha en fokusfråga och göra 
klassrumsbesök och kunna diskutera med lärarna vad hon såg. Om det fanns mer tid 
skulle hon prioritera att vara mer ute i verksamheten med ett visst fokus. Hon hade 
redan innan hon började arbeta som rektor förstått att det i mångt och mycket var ett 
administrativt arbete, men inte i hur stor utsträckning. 
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5.2 Rektor B 
 
Rektor B har vid intervjutillfället inte gått rektorsprogrammet. 
 
Rektor B har en tydlig vision om vad begreppet pedagogiskt ledarskap är för henne. 
Hon uttrycker det som att hon som pedagogisk ledare är ansvarig för att ”skapa bästa 
möjliga förutsättningar för andra människor att lära sig på sitt bästa sätt”(Rektor B). 
Hon vill vara så bra som möjligt för andra människor så att de ska hitta sitt bästa sätt 
att lära och där är skolan en del i livet och mäniskors lärande överhuvudtaget. Det 
handlar enligt henne om att nå fram till andra människor och som ledare skapa 
förutsättningar för att människor ska kunna hitta sitt bästa sätt att lära och ”sitt bästa 
jag”. Förutsättningarna som hon skapar för de människor som hon leder kan vara 
främst både arbetssätts- och förhållningssättrelaterade.  
 
Värdegrundsmässigt har hon tre grundpelare som hon vill ska genomsyra hennes 
pedagogiska ledarskap. Dessa är medskapande, dialog och tillit. Rektor B menar att 
medskapandet bygger på att vi tillsammans blir bättre om vi kan skapa en samsyn 
kring det som vi tycker är viktigt. Detta gäller alla frågor i verksamheten och kan vara 
allt ifrån att vi vill skapa en god stämning till att vi ska bli bättre i matematik. För att 
få en samsyn behöver vi träffas och ha en dialog om vad vi vill och vad vi vill sträva 
mot. I dessa möten tydliggörs frågeställningar och det synliggörs vad som skall 
strävas mot samt vikten av att alla deltar och hur varje person ska bidra. Det är 
komplext att få samsyn då människor är olika, men det är viktigt att skapa en tilltro 
och en medvetenhet hos var och en för att få till kraften i medskapandet. Det är också 
avgörande att vi stämmer av och följer upp vad som gemensamt bestämts då det är 
detta som ska ges uttryck i var och ens agerande i vardagsarbetet. Får man till stånd 
en samsyn kommer det också ge människorna en tillit och en trygghet i det man 
arbetar med.  
 
Rektor B menar att det pedagogiska ledarskapet underlättas mycket om vi lägger 
krutet på att genom dialog få en samsyn. Om vi lyckas med att skapa en samsyn blir 
det enkelt att relatera till det som är bestämt ute i verksamheten och det skapar en 
tillit och trygghet hos människorna som arbetar där. Rektor B har inte haft möjlighet 
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än att arbeta så mycket med medskapande, men det är hennes ambition att arbeta så 
framöver. 
 
Hon lägger stor vikt vid möten med människor och poängterar hur viktigt det är för 
henne att vara lyhörd och ”lyssna mitt i steget” om vad som händer i verksamheten 
och vilka behoven är där det händer. Ytterligare en avgörande faktor för att lyckas i 
sitt pedagogiska ledarskap är att skapa mötesplatser. Rektor B anser att det är viktigt 
att människor som har samma arbetsplats har regelbundna meningsfulla 
arbetslagsträffar. Där kan de utbyta erfarenheter och lära av varandra sådant som de 
kan ta med sig ut i den vardagliga verksamheten. Rektor B har också möten som hon 
leder. På dessa möten diskuterar man verksamhetsfrågor i ett större perspektiv t.ex. 
arbetsmiljöfrågor och kvalitetsfrågor.  Hon menar på att det finns ett stort värde i att 
mötas och få sitta ner och prata om frågor som rör alla. Det är då man lär känna 
varandra och i och med det skapar man en trygghet och tillit i gruppen som man kan 
ta med sig och stötta sig på i den vardagliga verksamheten. 
 
Rektor B menar också att hennes förhållningssätt har en oerhörd betydelse. Hon som 
ledare ska oavsett läge alltid ge ett intryck av att vara konstruktiv, kreativ och 
lösningsinriktad. Även om hon ibland kan känna sig trött, ledsen eller på dåligt 
humör ska hon ha den inriktningen i sitt ledarskap. Hon vill förmedla en känsla ut i 
verksamheten som gör att alla både känner sig bra och professionella. Om den 
känslan sprider sig kommer även föräldrarna känna att verksamheten är bra och kan 
då känna sig trygga med att lämna sina barn där. 
 
Hon får kännedom om vad som pågår i verksamheten både genom olika möten och 
medarbetarsamtal. Det händer också att hon besöker klassrummen, men hon har inte 
hunnit skapa en plan för hur hon kontinuerligt ska arbeta med detta. De 
klassrumsbesök som hon hittills har gjort har utgått från ett behov att skapa en bättre 
arbetsmiljö i en klass på skolan.  
 
En faktor som Rektor B absolut tycker påverkar hennes pedagogiska ledarskap är 
pedagogerna på skolan. Det är från dem som hon får information och en bild av vad 
de tycker att det finns för utmaningar i verksamheten. Hon försöker fånga upp dessa 
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vardagsutmaningar och utifrån dessa förmedla till pedagogerna en tro på att vi 
tillsammans är bra. Rektor B menar på att alla människor oavsett yrke som finns på 
samma arbetsplats är viktiga faktorer i hennes arbete. 
 
En annan faktor som Rektor B tycker påverkar hennes pedagogiska ledarskap är de 
fysiska förutsättningarna. Hon arbetar som rektor på två olika skolor med mycket 
olika fysiska förutsättningar och hon menar att arbeta i en fysiskt dålig miljö tar 
mycket energi från både henne och personalen. Ytterligare faktorer som påverkar är 
t.ex. att personalen har olika arbetstidsavtal. Det är svårt att nå all personal samtidigt 
utan att lägga ut kvällsträffar. Detta försvårar möjligheterna till gemensamma träffar 
som hon tycker är en förutsättning för hennes pedagogiska ledarskap ”Det är i mötet 
med personalen som jag kan förmedla det jag vill”(Rektor B).  
 
Även om Rektor B tycker att det är viktigt för henne att vara fysiskt på skolan och 
trycker på vikten av möten och gemensamma träffar med sin personal anser hon inte 
att det är nödvändigt att alltid vara i verksamheten. Hon tycker att det är viktigt att 
vara insatt i aktuella frågor och att ha en överblick över vad som pågår utanför 
skolan. De träffar som hon har med sin chef och rektorskollegor är därför viktiga då 
det är i utbytet med dessa hon tycker sig utvecklas i sitt arbete. 
  
Rektor B vet inte om hon tycker att pedagogiskt ledarskap skiljer sig från andra 
ledarskap. Hon hade många tankar kring pedagogiskt ledarskap innan hon blev 
rektor och hon tycker att oavsett vem hon är ledare för eller vilken verksamhet som 
hon är ledare för så handlar det om att ”om de jag leder blir bra på att leda sin egen 
utveckling så är det bra för både människan själv och verksamheten och det är ju ett 
pedagogiskt ledarskap”(Rektor B). 
 

5.3 Rektor C 
 
Rektor C har vid intervjutillfället gått rektorsprogrammet. 
  
Rektor C uttrycker sig på följande sätt när hon definierar sin syn på pedagogiskt 
ledarskap ”Vara med lärare, fritidspedagoger, förskolärare. Vara med personalen i 
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diskussioner kring hur man ska nå en bättre måluppfyllelse.” Rektor C vill också 
utmana personalen med frågor, ”servera” dem med litteratur och artiklar, uppmana 
dem att läsa och tänka till för att sedan skapa diskussionsforum där man lyfter tankar 
kring det lästa. Samtidigt tycker hon att en stor det av det pedagogiska ledarskapet är 
att lägga en organisation så att detta är möjligt att genomföra. Hon menar också på 
att hon är pedagogisk ledare i samtal tillsammans med föräldrar till elever med 
svårigheter. Det är hennes uppgift att få till ett samtal som ligger på rätt nivå och vara 
den som ställer rätt frågor och inte bara ha alla svaren. 
 
Rektor C tycker att pedagogiskt ledarskap skiljer sig från andra ledarskap. Hon anser 
att det pedagogiska ledarskapet ska skapa en process av något slag. Andra ledarskap 
kan ge förutsättningar och beordra vad som ska utföras. Som pedagogisk ledare kan 
man däremot aldrig lägga fram en ritning och säga att så här ska ni göra. Ett 
pedagogiskt ledarskap är en ständigt pågående process som ställer krav på den 
pedagogiska ledaren att vara både den som leder processen och diskussionerna som 
för arbetet framåt, men också att vara den som ser vad som händer i världen och vad 
nya forskningsrön säger om olika saker. Rektor C ger som exempel hur man arbetar 
med elever i behov av särskilt stöd. En pedagog kanske tycker att en elev i behov av 
särskilt stöd fungerar bäst om det finns flera pedagoger i klassrummet. Någon annan 
kanske tycker att liten grupp skulle passa eleven bäst. Då måste rektor lyssna in vad 
de olika pedagogerna anser men också fundera på vad olika forskare säger samt titta 
över vilka ramar som finns. Alla dessa faktorer vägs sedan in i hennes beslut. 
 
”En vanlig chef berättar vad man ska göra och en pedagogisk ledare måste ta med 
personalen i processen också. Det går inte bara stå och peka med hela handen. Det 
måste man kanske göra mellan varven men, i det ögonblicket är du inte den 
pedagogiska ledaren utan då är du chefen”(Rektor C). 
 
Rektor C tror att det underlättar att vara pedagog om man ska fungera som en 
pedagogisk ledare. Hon har exempelvis i samarbete med kollegor och andra 
yrkesgrupper upplevt att ett pedagogiskt ledarskap är mer naturligt för de som har 
pedagogisk utbildning som bakgrund. 
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Rektor C har en tydlig bild av när hon utövar pedagogiskt ledarskap i sin vardag. Hon 
nämner medarbetarsamtal, elevhälsaträffar, elevvårdskonferenser och möten av olika 
slag som exempel. Hon anser att den gemensamma konferenstid som lärarna har 
främst ska innehålla pedagogiska frågor och diskussioner med frågor som ”Varför gör 
vi som vi gör?” eller analys av resultat som ska leda till konkreta åtgärder. På den 
skola som hon tidigare arbetade på var det här arbetssättet implementerat och nu 
håller hon på att införa det på den skola som hon arbetat på i ett halvår. 
 
Rektor C använder sig också av klassrumsbesök för att hålla sig informerad om hur 
verksamheten fungerar. Klassrumsbesöken görs på olika sätt. Ibland bokar hon 
besöken med pedagogerna och ibland dyker hon bara upp i klassrummet. När hon 
besöker klassrummet ”sitter hon som en blomma i tapeten”, men efteråt vill hon helst 
träffa och prata med pedagogen. Det hinns dock sällan med och då händer det att hon 
använder sig av mail för återkoppling. Vid de bokade besöken vet pedagogen vad hon 
ska titta på. De två olika typerna ger enligt rektor C olika resultat. 
 
Hon gjorde klassrumsbesök innan rektorsprogrammet, men efter utbildningen har 
dessa blivit betydligt fler och hon tycker att hon gör dem på ett mycket bättre sätt. 
Förr gick hon bara in och tittade på ett ganska planlöst sätt. Nu tittar hon på 
kopplingar till läroplanen och t.ex. hur pedagogen interagerar med eleverna. Tidigare 
skedde inte sådana medvetna kopplingar. 
 
För övrigt anser hon också att det är hennes uppgift att se till att lärarna får den 
fortbildning som de behöver. Hon ska vara den som fångar upp vad som 
fortbildningen behövs i och organisera så att detta sker på olika sätt t.ex. genom 
kurser, litteraturstudier eller annat. 
 
De absolut främsta faktorerna som hon tycker påverkar hennes pedagogiska 
ledarskap är hennes arbetsbelastning och tid. Hon tycker att hon ägnar sig för lite till 
att vara pedagogisk ledare och för mycket till att ”släcka bränder”. Hon arbeta mycket 
med personalärenden och elevärenden och upplever sig vara väldigt mycket terapeut. 
Hon tycker sig nästan inte ha någon tid alls varken till eftertanke eller till påfyllning 
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av aktuell forskning för sin egen utveckling för att kunna vara den pedagogiska ledare 
som hon vill vara.  
 
Hon tycker att det var stor skillnad att vara rektor för två skolor istället för tre som 
hon är nu. Arbetsbelastningen är mycket större om man har tre och hon känner sig 
otillräcklig när det gäller att hinna vara ute i verksamheten på alla skolor. Rektor C 
tycker också att pedagogernas arbetsbelastning hindrar hennes pedagogiska 
ledarskap. Det är svårt att lyfta pedagogiska frågor då pedagogerna öppet ger uttryck 
för sin tidsbrist och menar på att de inte hinner med allt annat om de måste arbeta 
med pedagogiska frågeställningar. Det tar mycket energi att förändra pedagogernas 
inställning och att få dem att inse att t.ex. analys av resultat är något ska ingå som en 
naturlig del i deras arbete. 
 
Rektor C anser att hennes egen ledarstil är en betydande faktor i hennes pedagogiska 
ledarskap. ”Pedagogiskt ledarskap det är en massa saker och tillfällen, men 
egentligen så är det pedagogiska ledarskapet hela tiden, min inställning, min relation, 
mitt sätt att vara. Det är en ganska stor del pedagogiskt ledarskap. Det ena behöver 
inte vara bättre än det andra, men det påverkar ju. Hur jag som ledare är påverkar ju 
hur pedagogerna är i klassrummet på något sätt”(Rektor C). 
 

5.4 Rektor D 
 
Rektor D har vid intervjutillfället gått klart rektorsprogrammet.  
 
Rektor D tycker att pedagogiskt ledarskap är ett svårdefinierat begrepp, men menar 
att hon som rektor är ytterst ansvarig för pedagogerna. Hon vill vara en vägvisare och 
ligga lite ”steget före” för att veta vad som händer utanför verksamheten så att hon 
kan utveckla den. Hon vill också vara en del ute i verksamheten för att få syn på vilka 
utvecklingsområden det finns där. 
 
Hon tycker att pedagogiskt ledarskap är ett ”paraplyord” för så mycket och i det ingår 
även hur man som rektor organiserar verksamheten och använder sig av de ramar 
som man har för att få till en så bra verksamhet som möjligt.   
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Rektor D tycker att pedagogiskt ledarskap skiljer sig från andra ledarskap framförallt 
för att skolan är så regelstyrd. Som rektor har man ett stort ansvar att arbeta utifrån 
de styrdokument som finns och att det är jätteviktigt att man tydliggör uppdraget för 
alla så att de förstår att vi inte kan ”tumma på” de styrdokument som styr 
verksamheten. Om en pedagog inte klarar av eller tycker att uppdraget är för svårt 
måste rektor göra en plan för att få pedagogen att fungera i enlighet med de 
styrdokument som finns. Hon betonar att pedagogerna måste arbeta enligt 
styrdokumenten för det ingår i deras arbete och att de måste delta i den 
förändringsprocess som pågår i skolan och som skolan befinner sig i hela tiden. 
Rektor D är intresserad av att läsa om forskning kring bl.a. förändrade arbetssätt och 
metoder, formativ bedömning och om vilka olika verktyg som man kan använda sig 
av vid bedömning. Hon vill ”så in” ny forskning hos pedagogerna och få dem att 
använda sig av detta. 
 
Rektor D menar på att hon egentligen inte kan jämföra pedagogiskt ledarskap med 
annat ledarskap då hon aldrig har arbetat som någon annan typ av chef. Hon tänker 
att rektorsuppdraget spänner över så otroligt mycket och att andra chefer enbart har 
personalansvar och kanske ekonomiskt ansvar. Hon yttrycker det som att ”Rektor ska 
ha ansvar över så otroligt mycket och lite till”(Rektor D). 
 
Rektor D menar att hon utövar pedagogiskt ledarskap t.ex. när hon är ute i 
verksamheten eller i möten av olika slag som t.ex. elevhälsaträffar och 
personalmöten. Hon nämner också besök i klassrummen då hon gör anteckningar för 
att återkoppla till pedagogerna om vad som behöver åtgärdas eller förändras. Till 
pedagogiskt ledarskap räknar hon också medarbetarsamtal där hon kan försöka få 
med varje enskild person på banan så att skolan arbetar mot samma mål. Hon menar 
på att varje pedagog naturligtvis har ett friutrymme men att all ska gå på samma väg 
på något vis. 
 
Rektor D nämner också arbetsuppgifter som budgetplanering, arbete med långsiktiga 
planer och strukturer som ska styra verksamheten som pedagogiskt arbete. 
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Pedagogiskt ledarskap för rektor D är för henne inte bara när hon är ute i 
klassrummet och för en dialog med lärarna utan egentligen allt vad hon gör. 
 
Hon gör planerade klassrumsbesök och har planer på att i framtiden också göra 
oannonserade besök.  Hittills har hon meddelat innan så att pedagogerna ska kunna 
känna sig trygga och planerade. Hon har försökt att göra ett klassrumsbesök per 
vecka och det innebär att varje pedagog får ett till två besök per termin. Hennes besök 
har oftast en tydlig inriktning. Det kan vara allt från normer och värden till att hon 
känner att en pedagog behöver utveckla ett specifikt område t.ex. tydlighet i 
klassrummet. I det sista fallet gör hon en serie av besök eftersom det är svårt att göra 
sig en bild vid endast ett besökstillfälle. 
 
Rektor D menar på att rektorsprogrammet verkligen tryckte på vikten av 
klassrumsbesök och då kände hon också att det var viktigt. Om hon inte hade fått 
med sig det från utbildningen tror hon att den biten kanske hade försvunnit i alla 
måsten som rektor har. På utbildningen fick man också redskap att använda sig av 
t.ex. observationsmallar. Hon anser att rektorsprogrammet har varit till stor hjälp för 
henne i hennes arbete som rektor. 
 
”Rektorsuppdraget är ju svårt att förstå sig på som lärare, innan man står där som 
rektor”(Rektor D). 
 
Till pedagogiskt ledarskap räknar hon också kvalitetsarbetet, både personalens och 
hennes eget. Hon sätter övergripande mål som alla delar av verksamheten ska arbeta 
mot. Hon är tydlig med vad hon har för mål och för närvarande arbetar hon mycket 
med att öka måluppfyllelsen i matematik. 
 
Hon känner att hennes uppföljningar inte har varit lika uppstrukturerade denna 
termin och hon har inte alltid hunnit med när pedagogerna utvärderat sina mål. 
Detta menar hon beror på att hon haft ett spretigt uppdrag med två skolor och tre 
olika arbetslag. Nu kommer hon framöver att enbart vara rektor för en skola och det 
kommer att medföra att hon får tid för att göra bättre uppföljningar. Hon menar på 
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att ”Det är viktigt att vara tydlig med vad man förväntar sig för en otydlig ledare leder 
ingenstans”(Rektor D). 
 
De faktorer som hon främst tycker hindar hennes pedagogiska ledarskap är bristen 
på tid och den höga arbetsbelastningen. Hon vill vara påläst och kunna sätta sig in i 
nya rön, men hinner inte. ”När man gick rektorsprogrammet fick man det 
automatiskt och det var så skönt”(Rektor D).  Nu ligger det mer på henne själv att 
skaffa sig påfyllning. Hon sitter med i en utvecklingsgrupp för förskoleklass för hon 
tycker det är intressant med övergången mellan förskoleklass och skola. Hon har som 
målsättning att läsa en av de böcker som pedagogerna läser för att kunna vara 
delaktig i diskussionerna. För att få det att fungera borde hon avsätta en dag då hon 
var vara hemma och läste. Är hon på skolan så fungerar inte det då det är många som 
vill ha hennes uppmärksamhet och är hon borta en dag så har hon en mailkorg med 
massor av olästa mail. 
 
Rektor D menar på att rektorsuppdraget nästan är ogörligt. Hon vill helst arbeta med 
utveckling av verksamheten, men det blir frågor som t ex ekonomi och fastighet som 
tar väldigt mycket tid. Det går också åt tid till sådant som inte fungerar t.ex. tekniska 
nätverk. Rektor D säger att ”Det är viktigt att det kommer fram hur otroligt komplext 
vårt uppdrag som rektorer är. Ibland känner jag att det är så mycket som ligger på 
vårt bord. Vi måste få plocka bort arbetsuppgifter som faktiskt inte måste utföras av 
rektor. Vi har ju ett tydligt uppdrag enligt skollagen”(Rektor D).  Ytterligare faktorer 
som påverkar hennes pedagogiska ledarskap är pedagogernas inställning till 
förändring och hennes ledarstil. Hon menar att hon har lite olika ledarstil beroende 
på hur pedagogerna är. 

6. Jämförande analys 
 
Utifrån analysmodellen som är en revidering av Yukls (2012) modell leader – 
follower – situation går det att se hur rektorers pedagogiska ledarskap påverkas 
utifrån faktorer som kan sorteras in i tre kategorier; rektor, pedagoger och skolans 
organisation. Dessa faktorer påverkar således hur rektorer både tillägnar sig 
begreppet pedagogiskt ledarskap och utövar det i praktiken.  
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6.1 Rektor 
 
I den första kategorin finns sådana faktorer som har med rektorn som individ att 
göra. Dessa faktorer är t.ex. förmågor, egenskaper, roll, ledarstil och utbildning. I 
studien framkommer det både skillnader och likheter mellan de intervjuade 
rektorerna. Två faktorer som verkar påverka rektorernas tankar kring det 
pedagogiska ledarskapet är utbildning och antal år i yrket. Exempelvis anser de två 
rektorer som gått rektorsprogrammet att det är skillnad på att arbeta som rektor i 
förhållande till annat ledarskap. Det anser inte de rektorer som inte gått 
rektorsprogrammet än. Rektor A som inte gått rektorsprogrammet tycker inte att 
pedagogiskt ledarskap behöver skilja sig från andra ledarskap utan hon tror att det 
handlar mer om personlighet och ledarstil. Däremot Rektor C som har gått 
rektorsprogrammet menar på att pedagogiskt ledarskap skiljer sig från andra typer av 
ledare. En pedagogisk ledare ska skapa en process av något slag och kan ”aldrig lägga 
fram en ritning”. Andra ledare kan ge förutsättningar och beordra på ett annat sätt. 
  

”En vanlig chef berättar vad man ska göra och en pedagogisk ledare måste ta 
med personalen i processen också. Det går inte bara stå och peka med hela 
handen. Det måste man kanske göra mellan varven men i det ögonblicket är 
du inte den pedagogiska ledaren utan då är du chefen”(Rektor C). 

 
Dessa två helt motsatta tankegångar från rektorerna skulle kunna vara ett tecken på 
att både utbildning och tid i yrket förändrar synen på pedagogiskt ledarskap. 
Ytterligare skillnader mellan rektorerna som gått rektorsprogrammet kontra de som 
inte gått är att de utbildade rektorerna upplevs ha ett större fokus på att arbeta mot 
de nationella målen. De talar mer om att analysera resultat och utveckla 
verksamheten för en högre måluppfyllelse, t.ex. vill Rektor D utbilda pedagogerna för 
att de ska utvecklas i sitt yrke och kunna använda nya kunskaper för att uppnå ett 
bättre resultat på skolan. Rektor A och B nämner också att de vill utveckla 
pedagogerna och deras arbete, men ingen av dem nämner bättre resultat som en följd 
av detta. Detta behöver inte innebära att de inte tänkt på att en förbättrad 
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måluppfyllelse skulle vara ett resultat av att utveckla pedagogerna, utan att de har 
ansett att det är en naturlig följd i en utvecklingsprocess. 
 
När det gäller klassrumsbesök skiljer sig också rektor A och B från rektor C och D. 
Samtliga rektorer besöker klassrummen, men de utbildade rektorerna upplevs ha 
både tydligare inriktning, struktur och mål med sina besök. Detta kan också vara en 
följd av att de gått rektorsprogrammet och där ha tillägnat sig kunskap om vikten av 
klassrumsbesök och hur dessa kan utföras för att utveckla pedagogerna så att skolans 
måluppfyllelse lyfts till nästa nivå. De rektorer som inte har gått rektorsprogrammet 
talar också om klassrumsbesök, men inte med samma fokus på att utveckla 
pedagogerna. De talar också betydligt mer i termer att stödja och underlätta för 
pedagogerna i sin verksamhet. Rektor A menar på att det är viktigt att: 
 

”…..bara vara den som finns där som ledare, att finnas där när det är 
bekymmer, att finnas där och lyssna att stötta och hjälpa”(Rektor A). 

 
Skillnaden på klassrumsbesökens kvantitet och kvalitet mellan de rektorer som gått 
rektorsprogrammet och de som inte har gått skulle kunna bero på den korta tiden i 
yrket. Vidare har de som inte har gått rektorsprogrammet prioriterat att lära sig 
verksamheten och inte hunnit ta sig an klassrumsbesöken. 
 
Här går det att dra paralleller till Hatties studie (2009) som visar på skillnaden 
mellan instructional leader (undervisningsnära) och transformational leader (en 
ledare som underlättar och stödjer lärares arbete). Vid en generalisering skulle de 
rektorer som gått rektorsprogrammet ha en större likhet med en instructional leader 
och de som inte gått rektorsprogrammet arbeta mer som en transformational leader.  
 
Resultatet visar dock på att alla rektorerna i studien använder sig av både ett 
ledarskap som är undervisningsnära och ett ledarskap som har som avsikt att stödja 
och underlätta för pedagogernas arbete, men i varierande utsträckning. Olika 
forskare menar också på att rektorer inte bara utövar ett sorts ledarskap. Törnsén 
(2009) menar t.ex. på att det finns flera definitioner och skiljer på indirekt (rektor 
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skapar förutsättningar för undervisning och lärande) och direkt (rektor leder skolans 
kärnprocesser – undervisning och lärande) pedagogiskt ledarskap.  
 
De rektorer som arbetat kort tid i yrket uttrycker att det är många arbetsuppgifter och 
mycket att sätta sig in i som ny i yrket. Rektor A menar också att det måste få ta tid 
innan hon har greppat allt man har ansvar för och ska göra som rektor. Detta 
påstående skulle kunna tyda på att rektors vardag är så komplex och att det finns lite 
utrymme till att fundera på vilken ledarstil som passar bäst i olika sammanhang. 
Rektor D som är en erfaren rektor och menar på att hon har lite olika ledarstil 
beroende på hur pedagogerna är.  
 

”Man har olika positioner i ledet om man säger så, ibland står man bakom och 
mest hejar på och ibland måste man gå i fronten och få folk med sig. Det är ju 
det som är intressant med jobbet sen kan jag känna att jag trivs bättre på en 
viss plats i ledet” (Rektor D). 

 
I analysen av intervjuerna upplevs det som om alla fyra rektorerna anpassar sitt 
ledarskap efter situationer som uppstår och att de alla bedriver s.k. 
situationsanpassat ledarskap i olika hög grad. Jacobsen och Thorsvik (2008) menar 
på att olika situationer kräver olika ledarskapsstilar och att ledaren måste kunna 
anpassa sitt beteende efter medarbetarna. Det kan möjligtvis också vara så som 
Bolman och Deal (2012) beskriver att de rektorer som arbetat en längre tid som 
ledare har en mer utvecklad mental karta än de som har arbetat kort tid. Det skulle 
innebära att deras intuitiva kognitionsprocess (Dane och Pratt, 2007) är mer 
utvecklad och att det i förlängningen gör att de snabbare fattar beslut och kan 
prioritera sina arbetsuppgifter. Därmed blir det lättare att avgöra var de ska lägga sin 
tid än de rektorer som inte arbetat så länge i yrket. 
 
All rektorerna utom rektor B anser att deras ledarstil är en faktor för hur det 
pedagogiska ledarskapet utövas. Rektor B har dock arbetat mycket med 
ledarskapsfrågor i andra forum än skolans värld och hon har en tydlig vision om hur 
hon vill arbeta som ledare. Detta skulle kunna tyda på att hon anser att ledarstil är en 
självklar faktor för hur pedagogiskt ledarskap utövas. 
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6.2 Pedagoger 
 
Analysmodellen visar på att den kategori som kallas pedagoger påverkar det 
pedagogiska ledarskapet utifrån olika faktorer t.ex. pedagogernas behov, motivation, 
kompetens, förmågor, livssituation mm. Detta verkar stämma då alla fyra rektorer i 
studien lyfter upp pedagogerna som en viktig påverkansfaktor i sitt pedagogiska 
ledarskap utifrån olika aspekter. Både Rektor A och B säger i intervjuerna att en stor 
del av deras arbete handlar om att finnas i verksamheten för pedagogerna, att vara 
den som lyssnar eller stöttar när pedagogerna har svårigheter. Rektor C och D menar 
också på att de har den rollen men talar även här mer om att utveckla och utbilda 
pedagogerna för att nå en bättre måluppfyllelse. Rektor C uttrycker också att 
pedagogernas arbetsbelastning hindrar hennes pedagogiska ledarskap. Det är 
problematiskt att driva pedagogiska frågor i ett klimat där hänvisning till tidsbrist 
och hård arbetsbelastning nästan har blivit en del av skolans kultur. Det tar mycket 
energi att förändra pedagogernas syn på att utvecklingsarbete ska ingå som en 
naturlig del i deras arbete. Skillnad mellan rektorerna skulle kunna bero på att rektor 
C och D har gått rektorsprogrammet där mål- och resultatstyrning är ett av tre 
kunskapsområden i utbildningen. 
 
Om man jämför de intervjuade rektorernas ledarskap med Hatties (2009) teorier om 
instructional- respektive transformational leadership kan man även i detta avseende 
dra paralleller och det framstår vid en generalisering som om rektor A och B som inte 
har gått rektorsprogrammet, intar ett något mer transformational ledarskap dvs.  
ägnar sig åt att underlätta och stödja pedagogernas arbete. De två rektorerna C och D 
som har gått rektorsprogrammet är mer undervisningsnära (instructional) i sitt 
ledarskap. Enligt Hattie (2009) skulle det förstnämnda ledarskapet ha större 
betydelse för pedagogernas arbetstillfredsställelse och det sistnämnda ledarskapet 
vara mer framgångsrikt och uppnå en större måluppfyllelse i verksamheten. 
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6.3 Skolans organisation 
 
Den tredje kategorin som påverkar rektors pedagogiska ledarskap enligt 
analysmodellen kallas skolans organisation. Här återfinns påverkansfaktorer såsom 
lagar, styrdokument, ekonomi, organisationsstrukturer och kultur m.m.  
 
Som tidigare nämnt handlar pedagogiskt ledarskap enligt de nationella riktlinjerna 
om att rektor ska utveckla skolan för att uppnå en högre måluppfyllelse. Alla 
rektorerna i studien kopplar ihop begreppet pedagogiskt ledarskap med utveckling, 
men rektor C och D talar också om utveckling för att nå en bättre måluppfyllelse. 
Varken rektor A eller B nämner ordet måluppfyllelse under intervjuerna. Rektor C 
och D gör det däremot vid ett flertal tillfällen. Detta skulle kunna vara kopplat till att 
rektor C och D har gått rektorsprogrammet och att de i utbildningen har fått en större 
kunskap om rektors uppdrag. Rektor D framhåller också särskilt rektorsprogrammet 
som en påverkansfaktor för hur hon utövar sitt pedagogiska ledarskap. 
 
Rektor C och D organiserar och avsätter tid för såväl planerade som oplanerade 
klassrumsbesök. Det gjorde de även innan rektorsprogrammet, men besöken har 
blivit både fler och bättre strukturerade. Rektor A och B har som målsättning att göra 
klassrumsbesök, men har inte hunnit med det än. Anledningarna till detta kan vara 
flera som t.ex. kort tid i yrket, tidsbrist eller prioritering av andra arbetsuppgifter. Det 
kan också vara så att rektorsprogrammet ger både insikt om nyttan av 
klassrumsbesök och redskap för att genomföra besöken som rektor D uttrycker det. 
 
Enligt analysmodellen påverkas hur rektor tänker om såväl som utövar det 
pedagogiska ledarskapet, vilket överensstämmer med både rektor C och D:s 
upplevelser av att de efter rektorsprogrammet har både utökat och förbättrat 
kvaliteten på sina klassrumsbesök. Hoy och Miskels organisationsteori menar att 
skolan är ett öppet system som påverkas både utifrån och inifrån av olika kulturella, 
politiska och ekonomiska faktorer (Hoy och Miskel, 2008). Rektorsprogrammet och 
rektorslyftets uppdrag är politiskt och ett av syftena är att få rektorer mer 
målinriktade i avsikt att förbättra elevernas resultat. I de flesta av skolans 
styrdokument står det att rektor särskilt ska ägna sig åt att driva utveckling. Detta får 
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också rektorer lära sig på rektorsprogrammet där ett kunskapsområde är mål- och 
resultatstyrning. Genom rektorsprogrammet, rektorslyftet och dess styrdokument 
blir rektorer influerade av en yttre påverkansfaktor som har för avsikt att styra 
rektorernas arbete. 
 
Utifrån analysmodellen påverkas även rektorernas uppfattning och utövande av det 
pedagogiska ledarskapet av den situation som de verkar och befinner sig i. Här ingår 
inte bara de fysiska förutsättningarna utan också faktorer som lagar, styrdokument, 
ekonomiska ramar och hur organisationen ser ut strukturellt och kulturellt påverkar. 
Alla rektorerna uppger olika situationsbaserade faktorer som påverkar deras 
pedagogiska ledarskap. Framförallt nämner alla tidsbrist och arbetsbelastning som 
påverkansfaktorer. Övriga faktorer som rektorerna pekar på som ligger under 
analysmodellens kategori organisation och som påverkar deras pedagogiska 
ledarskap är t.ex. styrdokument, arbetstidsavtal, budget, både den psykiska- och 
fysiska arbetsmiljön på skolan, föräldrar, övrig personal som inte är pedagoger samt 
kollegor.  

7. Diskussion och slutsats 
 
Pedagogiskt ledarskap är ett omdiskuterat begreppen inom skolvärlden. Det finns 
flera definitioner av pedagogiskt ledarskap och innebörden varierar från person till 
person. Samtidigt används begreppet i många sammanhang och ofta som om det vore 
självklart vad som menas med det. Allt detta tillsammans med en nyfikenhet på vad 
rektorer tänker om begreppet är bakomliggande orsaker till studiens tillkomst. Syftet 
med studien har varit att undersöka rektorers tankar kring begreppet pedagogiskt 
ledarskap och hur detta ledarskap utövas i praktiken. Eftersom studien intresserade 
sig för rektorers egna uppfattningar och tolkningar kring begreppet valdes 
semistrukturerade intervjuer som metod. Respondenterna har i och med detta 
kunnat både utveckla sina tankar kring begreppet och förklara hur de tänkt kring 
frågeställningarna.  
 
Det upplevs som att studiens syfte har uppnåtts och frågeställningarna besvarats. 
Däremot är det tveksamt om pedagogiskt ledarskap som begrepp har fått en klarare 
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bild. De litteraturstudier som har skett under arbetet med studien har visat på hur 
stort omfång begreppet pedagogiskt ledarskap har. Försök har gjorts för att snäva in 
och tydliggöra vad begreppet egentligen innebär men fortfarande saknas det 
konsensus inom området. 
 
Genom att antalet respondenter i studien är få går det inte att dra några generella 
slutsatser, men det går att se skillnader och likheter mellan hur de intervjuade 
rektorerna tänker och utövar sitt pedagogiska ledarskap. Detta möjliggjordes till stor 
del genom urvalet av respondenter. Valet av två rektorer med kort tid i yrket som inte 
gått rektorsprogrammet och två rektorer med lång erfarenhet av yrket med 
genomfört rektorsprogram visade sig vara framgångsrikt. 
 

7.1 Vad tänker rektorer om begreppet pedagogiskt ledarskap? 
 
Vid en jämförelse av de intervjuade rektorerna är det från en början slående hur lika 
deras tankar är kring begreppets omfång och avsaknad av tydlig definition, men vid 
en fördjupning av intervjufrågorna har de olika uppfattningar om hur och när de 
utövar sitt pedagogiska ledarskap. Dessa tankar har också getts uttryck för i samtal 
med andra kollegor kring begreppet pedagogiskt ledarskap. Flertalet kollegor anser 
att det är ett begrepp som är stort, vitt, innefattar mycket, är svårt att definiera och 
dylikt. I fortsatta diskussioner brukar olika synsätt framträda och ofta ganska starka 
åsikter om vad som egentligen ingår i begreppet pedagogiskt ledarskap. Vanliga 
diskussionsfrågor är: Är det någon skillnad på ett pedagogiskt ledarskap och andra 
ledarskap? Vilka arbetsuppgifter ingår i just det pedagogiska ledarskapet? Många 
gånger har diskussionerna hamnat på om man ska göra klassrumsbesök för att på så 
sätt förbättra pedagogernas undervisning. Här tycker både forskare (Johansson, 
2011; Scherp, 2011) och rektorer olika.  
 
De intervjuade rektorerna i studien som gått rektorsprogrammet har en tydligare 
tanke med sina klassrumsbesök än de som inte gått utbildningen än. De gör tydliga 
val om besöken är planerade eller oplanerade, de vet vad de vill studera och har en 
struktur samt en plan om när återkopplingen ska ske. Planerade klassrumsbesök är 
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också något som har ingått i rektorsprogrammet på den studieort där de har 
genomfört utbildningen. 
 
Min erfarenhet efter åtta år som rektor är att klassrumsbesök kan ge både positiva 
och negativa effekter. Ett klassrumsbesök kan både förbättra en pedagogs 
undervisning, men också försämra den. Det handlar om vilken pedagog som besöks, 
om hur just den lektionen förlöper, om rektors förmåga att återkoppla på ett sådant 
sätt att pedagogen verkligen tar till sig den feedback som ges och förändrar sin 
undervisning etc. Listan på faktorer som påverkar vad resultat verkligen blir går att 
göra längre, men de uppräknade faktorerna belyser komplexiteten med ett 
klassrumsbesök.   
 

 

7.2 Hur utövar rektorer det pedagogiska ledarskapet? 
 
De intervjuade rektorerna utövar sitt ledarskap på väldigt liknande sätt. Samtliga 
räknar upp nästan samma arbetsuppgifter och de flesta av dessa arbetsuppgifter sker 
i möten med olika människor som t.ex. elever, föräldrar, stabspersonal men främst 
med pedagoger och övrig personal på skolan. 
 
Den stora skillnaden mellan de erfarna rektorerna som gått rektorsprogrammet och 
de som har mindre erfarenhet i yrket och inte gått rektorsprogrammet är att de 
erfarna verkar ha en tydligar tanke eller plan om vad de vill uppnå med sitt 
pedagogiska ledarskap. Deras tankar kring utvecklig av verksamheten som de 
ansvara för, vidareutbildning av pedagogerna samt hur de ska åstadkomma detta är 
tydligare än för de oerfarna rektorerna. En av rektorerna med mindre tid i yrket 
uttrycker också att det är oerhört mycket att sätta sig in i att hon inte hinner med allt. 
Intressant är även att de erfarna rektorerna påpekar sin brist på tid att hinna med 
allting, men deras fokus är ett annat som känns mer riktat mot måluppfyllelse. De 
erfarna rektorerna tenderar att ha kommit längre i flera avseenden enligt de 
dimensioner som ingår i instructional leadership (Robinson, 2007).  
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7.3 Vilka faktorer påverkar hur det pedagogiska ledarskapet 
utövas? 
 
Resultatet av studien pekar främst på två faktorer som ser ut att påverka hur rektorer 
tänker och utövar sitt pedagogiska ledarskap. Dessa två faktorer är tid i yrket samt 
rektors utbildning. Det statliga rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer, 
förskolechefer och andra skolledare kunskaper och förmågor som behövs för att 
kunna leda verksamheten mot målen. I utbildningen ingår tre kunskapsområden: 
Skoljuridik och myndighetsutövning, Mål- och resultatstyrning samt skolledarskap. 
Utbildningen är grovt uttryckt ett redskap för staten att styra rektorerna så att de kan 
leda skolan mot en bättre måluppfyllelse. Universiteten i sin tur utformar 
utbildningen något olika utifrån utbildningsdepartementets riktlinjer. Det kan 
medföra att utbildningen ser olika ut på olika studieorter t.ex. genomförs en skriftlig 
tentamen på juridikdelen enbart på vissa studieorter eller att planerade 
klassrumsbesök ingår som en del i utbildningen. Den input som rektorer får genom 
de statliga utbildningarna är alltså styrd men inte nödvändigtvis lika över hela landet. 
 
Tid i yrket är en faktor som inte alls är styrd av någon utan bygger på vilka 
erfarenheter rektor gör i sitt yrke. De allra flesta är överens om komplexiteten av 
rektors arbete. Det är ett ansvarsfyllt arbete med många skiftande arbetsuppgifter. 
Vidare består till stor del av möten där rektor ska interagera, samarbeta och leda 
olika typer av människor. Det ställs stora krav på att rektor ska ta både kloka och 
snabba beslut. För att klara av detta behöver rektor en mental karta (Bolman och 
Deal, 2012) som hjälp i olika situationer.  
 
Ytterligare en påverkansfaktor på rektors pedagogiska ledarskap är följarna och deras 
kompetens, behov, motivation mm. I studien framträder inte den faktor lika tydligt 
som rektors utbildning och kompetens i yrket, men det verkar i intervjuerna som om 
rektorerna med mindre tid i yrket tenderar att lägga mer tid på att underlätta och 
stödja lärarnas arbete s k transformational leadership (Hattie, 2009) än de som 
arbetat länge i yrket. Det skulle kunna tyda på att följarna och situationen påverkar 
rektors pedagogiska ledarskap mer i början på rektors karriär och att takt med att 
rektor får mer tid i yrket blir rektor själv med sina erfarenheter, egenskaper, 



 
 

41 

förmågor, roll, stil den faktor som främst påverkar det pedagogiska ledarskapet. 
Rektor blir helt enkelt bättre på situationsanpassat ledarskap då hon eller han får 
mer erfarenhet av yrket. 
 
I studien kommer det också fram att både rektor A och B har som målsättning att 
göra klassrumsbesök, men att de inte har hunnit med det än. En annan infallsvinkel 
på faktoren tid i yrket är vad man som ny rektor egentligen mäktar med. Rektorsyrket 
är på många sätt komplext och det är mycket att sätta sig in i den första tiden. Det 
medför att man som ny rektor måste prioritera sina arbetsuppgifter för att orka med 
arbetsbelastningen. En av de lättaste arbetsuppgifterna att ta bort är klassrumsbesök 
då det inte är en arbetsuppgift som absolut måste göras för att verksamheten ska 
fungera. I studien kommenterar också de rektorer som arbetat länge i yrket sin brist 
på tid, men de gör trots detta klassrumsbesök. Kanske är det så att man med stigande 
erfarenhet mer tydligt ser vikten av att ha kännedom om vad som pågår i 
klassrummen?   
 
Spelar det då någon roll vilken definition pedagogiskt ledarskap har och hur det 
utövas så länge rektorerna arbetar mot en högre måluppfyllelse? Ja, kanske främst 
för att begreppet pedagogiskt ledarskap finns med i skolans styrdokument och att 
rektors roll som pedagogisk ledare har förstärkts de senaste åren. Det är också svårt 
för rektorer att veta hur de ska förhålla sig till uppdraget när definitionen av 
begreppet är diffus. Det skapar också svårigheter och i värsta fall missförstånd i 
debatter om ledarskapet i skolan när uppfattningen om vad som ingår i begreppet 
varierar. Enklast skulle vara att enas om att det finns flera olika sätt att utöva det 
pedagogiska ledarskapet på som flera forskare redan anser (Hattie, 2009; Törnsén, 
2009; Hallerström, 2006). I en förlängning skulle det möjligtvis innebära att fokus 
flyttas från vad pedagogiskt ledarskap är till hur vi ska utöva det på bästa sätt så att 
det i slutänden gagnar våra elever. 
 

7.4 Förslag till vidare forskning 
 
Efter genomförd studie kan konstateras att pedagogiskt ledarskap inte bara är ett 
begrepp med många dimensioner utan att det också finns många intressanta uppslag 
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till vidare forskning. I den här studien valdes att enbart intervjua rektorer. Det skulle 
vara intressant att gå vidare med en studie av hur pedagogerna till de intervjuade 
rektorerna upplever deras pedagogiska ledarskap. Är skillnaderna lika stora ur ett 
medarbetarperspektiv? Går det att se skillnader på hur pedagogerna upplever de 
rektorer som har liten tid i yrket och inte gått rektorsprogrammet kontra de rektorer 
med mycket tid i yrket och som gått rektorsprogrammet?  Ytterligare tre förslag på 
vidare forskning är en studie med fokus på enskilda påverkansfaktorer med 
forskningsfrågor som t.ex. Hur mycket påverkas rektorer av att gå 
rektorsprogrammet? Har utbildning större påverkan på rektors pedagogiska 
ledarskap än tid i yrket? Som andra förslag en forskning utifrån ett mål- och 
resultatuppfyllelseperspektiv. Där en forskningsfråga skulle kunna vara: Har 
rektorsprogrammet och rektorslyftet medfört högre måluppfyllelse i skolorna? Som 
ett tredje förslag på fortsatt forskning går det att tänka sig en studie ur ett 
genusperspektiv. Där undersökningen inriktar sig på eventuella skillnader och 
likheter på hur manliga respektive kvinnliga rektorer ser på det pedagogiska 
ledarskapet.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Intervjufrågor pedagogiskt ledarskap  
Fråga om bakgrundsfakta: 
Generell bakgrundsinformation – Personens namn, ålder, arbetsplats 
Specifik bakgrundsinformation - hur länge har personen arbetat som rektor, vilken 
utbildning, tidigare arbete 
 
Pedagogiskt ledarskap – ett svårfångat begrepp 
 
Vad tänker du om begreppet pedagogiskt ledarskap? 
Berätta - hur tänker du kring begreppet pedagogiskt ledarskap… 
Vad är pedagogiskt ledarskap för dig? 
Skiljer sig pedagogiskt ledarskap sig från andra ledarskap? 
 
Hur utövar du pedagogiskt ledarskap? 
Hur gör du? Berätta vad du gör en helt vanlig dag…. 
Vad gör du på dagarna som du tycker skulle kunna vara pedagogiskt ledarskap? 
Kvalitetsarbete – hur skulle du definiera vad det är… 
Hur arbetar du med utvecklingsarbete, analys & utvärdering, hur följer du 
undervisningen och återkopplar till pedagogerna? 
Hur gör du för att få kännedom om hur verksamheten fungerar? Klassrumsbesök ? 
Kan du sätta ord på din praktik? Hur arbetar du med pedagogerna en helt vanlig dag? 
Om du satt på din egen axel vad skulle du få se? 
 
Vilka faktorer påverkar ditt pedagogiska ledarskap? 
Påverkar pedagogerna på din skola ditt pedagogiska ledarskap? 
Kan du tänka på något mer som skulle kunna påverka ditt pedagogiska ledarskap?  
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Om jag frågade dina pedagoger hur skulle de beskriva ditt ledarskap? 
Vad är det som påverkar att du tänker så här kring begreppet? 
 
 


