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Sammanfattning 
Studiens övergripande syfte var att undersöka och identifiera i vilka hänseenden rektor upp-

lever att denne utövar ett pedagogiskt ledarskap och hur det tar sig uttryck i verksamheten.  

Genom att identifiera upplevelsen av det pedagogiska ledarskapets uttryck, blev det möjligt 

att ta reda på huruvida rektor idag har förutsättning att utöva uppdragets intentioner i 

hänseende till gällande styrdokuments formuleringar. Studien har en fenomenologisk ansats 

med utgångspunkt i enskild rektors subjektiva upplevelse av uppdraget. Fenomenen och hur 

dessa visade sig blev centrala delar i analysen för att skaffa kunskap om essensen i det 

pedagogiska ledarskapet. Metoden var kvalitativ och bestod av semistrukturerade intervjuer 

med sex stycken rektorer. Av resultaten framgår det att det finns en upplevd samsyn i stora 

delar kring vilka åtagande en pedagogisk ledare har att hantera. Dock är det är ett nyanserat 

ledarskap som ter sig skiftande beroende på hur rektor väljer att prioritera. Till det upplevs 

uppdraget innehålla omständigheter som försvårar för rektor att utöva ett pedagogiskt 

ledarskap. Lärarnas arbetstider, en tung administration, arbetsmiljöarbetet samt ständiga 

brandkårsutryckningar är något av det som poängteras och som förhindrar rektorer att ägna 

sig åt skolans kärnprocesser, lärande och undervisning. Mängden organisatoriska aspekter 

rektor har att hantera väcker tankar om att rektor kanske till större del utövar ett 

organisatoriskt ledarskap och lärarna ett pedagogiskt. Rektor kommer utifrån ett sådant 

resonemang mer inta rollen som den, som i samråd med lärarna, skapar förutsättningarna för 

lärarna som de pedagogiska ledarna. 
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Förord 

Föst och främst vill jag rikta ett stort tack till min handledare Guadalupe Francia. Du har varit 

ett stort stöd för mig genom hela studien och kommit med konstruktiv kritik och synpunkter 

på mitt arbete som lett till förnyad kunskap för mig.  

Jag vill också framför mitt tack till de sex rektorer som medverkat i studien och utlämnande 

berättat om sitt uppdrag och den komplexitet de innefattas i. Ert bidrag till studien har varit 

värdefullt för mig och fått mig att se på rollen som rektor utifrån ett lite annat perspektiv. 

Tack! 

Till sist vill jag också speciellt tacka min familj, och framför allt min make Claes, som under 

hela processen med min studie funnits där med glada tillrop och ändlös stöttning. Stort tack!  

 

Gunilla Davidsson, maj 2016.  
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1. Inledning 

För att förstå det som händer idag måste vi ibland blicka bakåt. Om vi betänker regeringens 

proposition (1990/91:18) ”Om skolans ansvar” finns det anledning att fundera över om det 

inte var i samband med den skrivelsen de första tankarna kring ett förändrat ledarskap togs sig 

uttryck, och började med rektors krav på kännedom om den egna verksamheten. I 

propositionen framgår det att det är kommunen själv som ska tillse antalet rektorer de 

behöver. Den enda restriktion som påtalas, i samband med rektors ansvarsområde är ”[…] 

med den begränsning att rektors ansvarsområde inte får göras större än att rektor kan hålla sig 

förtrogen med det dagliga arbetet i skolan” (1990/91:18, s.34). Den formuleringen kan sägas 

gälla än idag eftersom det är rektor som bestämmer över sin egen inre organisation – planerar, 

leder och fördelar arbetet.  Förtrogen med det dagliga arbetet. Det kan betyda att vara 

förtrogen med exempelvis 40 lärares dagliga arbete, och vara ytterst ansvarig för kanske så 

många som 400 elevers utbildning. Idag innebär det att rektor utöver ingående kännedom om 

verksamheten, ska utöva ett pedagogiskt ledarskap och driva ett kontinuerligt utvecklings-

arbete med det systematiska kvalitetsarbetet som utgångspunkt, kort sammanfattat. I och med 

kommunaliseringen på 1990-talet så förändrades rektors uppdrag och i samband med 

skolreformen 2011 skärptes rektors uppdrag ytterligare, med ett tydligt fokus på det 

pedagogiska ledarskapet. 

 

Samtidigt pågår det i Sverige en intensiv medial debatt där svenska skolans dåliga resultat 

ständigt är mål för diskussion. 2012 utkom PISA (Programme for International Student 

Assessment) med en rapport som på nytt visade att Sveriges 15-åringar presterar dåligt i 

förhållande till andra länders elever i samma ålder. 65 länder deltog i undersökningen och 

Sverige hamnade på en 38 plats. Till detta presenteras det i litteratur, grundtankar för 

framgångsrika skolor där rektor som pedagogisk ledare betonas som en viktig faktor för ökad 

måluppfyllelse hos elever. Grosin (2010) menar att om rektorer väljer att prioritera den inre 

verksamheten, undervisningen mot kunskapskraven, det didaktiska arbetet och den 

pedagogiska diskussionen, kommer denne att nå resultat. De skolledare som däremot 

prioriterar administrativa uppgifter med hänvisning till tidsbrist, resultatansvar och 

skolpolitisk insyn, kommer att tappa i sitt pedagogiska ledarskap. Och med det möjlig ledning 

och skolutveckling av den egna verksamheten. En undran framträder. Skulle resultaten i 

kommande PISA-undersökningar peka uppåt inom en snar framtid om rektor som pedagogisk 

ledare medvetet omprioriterade inom ramen för uppdraget?  
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Vidare leder rektor lärare. Leo (2013) framhåller att det finns en komplexitet i det avseendet. 

Han menar på att de allra flesta rektorer har tidigare varit lärare och lett elever. Det är en 

avsevärd skillnad att leda vuxna lärare, jämfört med att leda elever, i en undervisnings-

situation och/eller ett utvecklingssammanhang. Ledarskap är så mycket mer än det ledarskap 

som en lärare utövar i klassrummet, och som i många fall är den enda merit en nybliven rektor 

har i hänseende på ledarskap, om denne har sin bakgrund i skolan.  

 

Till det finns det aspekter av legitimitet att ta hänsyn till. En rektor bör ha samma 

utbildningsbakgrund som lärarna rektor leder, för att få legitimitet i kollegiet (Leo, 2013).  

Det statliga rektorsprogrammet (Skolverket, 2015) har inrättats av många anledningar men en 

är att motverka argument av detta slag. Efter genomgången utbildning är avsikten att 

rektor/förskolechef ska kunna leda på alla nivåer i vårt utbildningssystem. Utbildningen har 

som syfte att ge rektorer och förskolechefer verktyg att leda sin verksamhet på ett adekvat sätt 

i relation till styrdokument och skapa förutsättningar för måluppfyllelse samt utveckla 

verksamheten (Skolverket, 2015).   

 

Rektors uppdrag är viktigt att genomlysa utifrån många perspektiv, delvis för att öka 

förståelsen för den komplexitet det innebär att vara rektor, men också för att skapa 

förutsättningar för förändring, som i sin tur kan skapa utgångspunkter och möjligheter för 

rektor att vara pedagogisk ledare. Det är viktigt att belysa för samhället och forskningen att 

rektor idag hanterar ett statligt och kommunalt uppdrag som myndighetsutövare, i en 

verksamhet som ständigt är i förändring där utveckling är central i relation till uppställda mål. 

Om rektor ska vara pedagogisk ledare och leda utvecklingsprocesser, mot en ökad 

måluppfyllelse, måste uppdragsbeskrivningen förändras och förtydligas så förutsättningar att 

hantera komplexiteten är möjlig. Forskningen och fältet behöver ha insikt i, och förstå rektors 

uppdrag utifrån en helhet där hela uppdraget genomlyses. Det går inte att specifikt bara prata 

om rektor i rollen som pedagogisk ledare. Rektor är chef i en utbildningsorganisation, som 

handskas med alla de delar en chef i allmänhet är ansvarig för. Uppdraget som pedagogisk 

ledare är således bara en del av alla de delar uppdraget innefattar och det ska hanteras inom 

ramen för uppdraget i den organisation rektor leder. Rektors roll har förändrats över tid och 

har idag distinkta uppgifter att hantera. Om rektor ska vara pedagogisk ledare och vara 

ansvarig för utvecklingsprocesser i relation till det systematiska kvalitetsarbetet. Vem ska då 

hantera övriga delar i uppdraget?  För det är ett uppdrag som innehåller många delar och ofta 

riktas kritik mot rektorer att de inte verkar som pedagogiska ledare i den utsträckning som 
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behövs för att skolor ska nå framgång. Det är i styrdokumenten formulerat vad det 

pedagogiska ledarskapet ska innefatta i väldigt övergripande ordalag. I det finns ett problem. 

Det lämnar plats för ett tolkningsutrymme. Studien kan förhoppningsvis bidra med ny 

kunskap om anledningarna till att det är svårt att exakt uttala sig om när ett pedagogiskt 

ledarskap utövas, beroende på den komplexitet och de svårigheter som framträdander 

behäftade med uppdraget. Kunskap i sak kan utvecklas genom att studera rektorers egna 

upplevelser i relation till fenomenet pedagogiskt ledarskap, vilket också är fältet inom vilket 

studien positionerar sig.  

 

Fortsättningsvis kommer endast begreppet rektor användas i texten om inte förskolechef 

specifikt måste refereras på grund av till exempel beskrivande sammanhang.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med undersökningen är att identifiera i vilka hänseenden rektor 

upplever att denne utövar ett pedagogiskt ledarskap och hur det tar sig uttryck i verksamheten. 

Upplevelsen av vad ett pedagogiskt ledarskap är, är centralt i syftet. Genom att identifiera 

upplevelsen av det pedagogiska ledarskapets uttryck, blir det möjligt att ta reda på huruvida 

rektor idag har förutsättningar för att utöva uppdragets intentioner i hänseende till gällande 

styrdokuments formuleringar. Relevanta frågeställningar är följande: 

 Vilka åtaganden i uppdraget, upplevs av rektor vara mer kopplade till det pedagogiska 

ledarskapet, än andra? 

 På vilka sätt uttrycks det pedagogiska ledarskapet i verksamheten, utifrån rektors egna 

prioriteringar?    

 Vilka aspekter av rektors uppdrag försvårar utövandet av det pedagogiska ledarskapet? 

 Vilka åtaganden i uppdraget som rektor anser denne inte kan kopplas till det 

pedagogiska ledarskapet? 

 Hur upplever rektor uppdraget dimensionerat i förhållande till vad det avser att 

hantera?  

 

Intervjufrågorna tar avstamp i fenomenologins tankar om att förstå och fånga människors 

upplevelser i relation till den egna tankens formulering. Vidare är frågorna konstruerade i 

relation till den forskning som redovisas. För att kunna fånga essensen av det pedagogiska 
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ledarskapets uttryck är det viktigt att ha kännedom om forskningsfältet i sak. Vidare är 

insikten i ämnet en förutsättning för att med hjälp av teorin kunna analysera respondenternas 

utsagor.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer jag ge en bakgrundsbeskrivning av de områden studien berör. Jag 

börjar med en framställning av rektors uppdrag i svensk skola idag, med en kort historisk 

tillbakablick, och vad det innefattar utifrån styrdokumenten. Därefter presenteras olika delar 

av uppdraget som pedagogisk ledare, för att möjliggöra en bild av dess helhet, men också för 

att få en insikt i vad det pedagogiska uppdraget innefattar. 

  

2.1 Rektor i en decentraliserad, politiskt styrd organisation. 

Rollen som rektor har förändrats över tid. Förr var rektor enbart anställd av staten i en 

regelstyrd centraliserad organisation med en enhetlig agenda där fokus låg på att administrera 

och förvalta regelsystemet (Skolverket, 2011). Sedan början av 1990-talet är rektor satt att 

organisera sitt uppdrag i en mål- och resultatstyrd organisation med kommun, landsting eller 

privat ägare som huvudman och med ett statligt uppdrag som myndighetsutövare (Skolverket, 

2011). Rektor idag har således ett tvådelat uppdrag där kravbilden är komplex och framträder 

svår att sortera i. I samband med utbildningsreformen 2011 tog staten tillbaka en del 

decentraliserade uppgifter. Bland annat ströks kravet på en lokal skolplan för att förhindra 

motsättningar mellan statliga och kommunala styrdokument. Till det har också rektors ansvar 

ökat och det är rektor som ska samordna och leda det pedagogiska arbetet vid skolenheten, 

samtidigt som rektor ansvarar för att utbildningen utvecklas över tid (Augustinsson & 

Brynolf, 2012). Skolan har således en centraliserad formuleringsarena med läroplansmål och 

kunskapskrav att förhålla sig till och en decentraliserad och marknadsanpassad 

realiseringsarena att verka i. Marknadsanpassad förklaras utifrån att privata ägare till friskolor 

har rätt till samma skolpeng för elever, som skolor med kommun eller landsting som 

huvudman. Detta påverkar kommunernas ekonomi.   

 

Mot denna bakgrund står det klart att skolan styrs juridiskt innehållsmässigt, men också 

ekonomiskt där ekonomin sätter gränserna för de ekonomiska ramar rektor har att förhålla sig 

till. Det framgår tydligt i Skolinspektionens rapport (2012:15) att huvudmans förväntningar på 

rektors pedagogiska ledarskap uttalat är bland annat att hålla budget. Huvudman menar på att 

om ekonomin inte är i balans för det med sig många andra problem för både skolan som enhet 

men också för förvaltningen i förlängningen. Dock framhåller Augustinsson och Brynolf 

(2012) att kommunens ekonomiska styrning många gånger går före statligt uppsatta mål. De 

menar på att om det uppstår en konflikt mellan mål och medel så blir det medlen som 
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prioriteras av kommunpolitikerna.  

 

I och med kommunaliseringen fick skolan in ytterligare en aktör på den kommunstyrda 

arenan, kommunpolitiken. I kommunen är kommunfullmäktige och kommunstyrelsen de 

högst beslutande politiska organen och till dessa finns de nämnder som ansvarar för det 

offentliga skolväsendet. Det innebär att de beslut som fattas av nämndernas politiker många 

gånger fattas av personer utan pedagogisk skolning (Jarl, Kjellgren & Quennerstedt, 2012). 

Det vill säga det är inte ofta kommunpolitiker har verkat i skolan och/eller är utbildade 

pedagoger. Ändock ska de fatta beslut om kommunens pedagogiska verksamhet. 

 

2.2 Rektors uppdrag utifrån styrdokumenten.   

2011 genomfördes i Sverige, som tidigare refererats, en utbildningsreform och rektors 

uppdrag skärptes i och med en ny skollag (2010:800). Det är i lagen tydligt formulerat vad 

rektor ska göra. Bland annat ska rektor besluta om den inre skolenhetens organisation och 

fördela anslagna resurser utifrån elevernas olika behov och förutsättningar. Det är således 

rektor som leder, planerar och fördelar arbetet. Dock finns ett tolkningsutrymme i vad det 

pedagogiska ledarskapet ska hantera och i forskningen framhålls olika uppgifter som 

förväntas prioriteras av en pedagogisk ledare. 

 

Vidare får bara den anställas, som förskolechef och/eller rektor, som genom utbildning och 

erfarenhet har pedagogisk insikt (2010:800, 2kap, § 11). Med denna formulering i lagtexten 

förtydligas vikten av en pedagogisk skolning och samtidigt förhindras personer utan 

pedagogisk erfarenhet tillträde till denna typ av uppdrag. Till det har lagts ett lagkrav på 

genomförd befattningsutbildning senast fyra år efter tillträdesdagen.  

 

Det är också i skollagen (2010:800, 4kap) formulerat att central vikt ligger på det 

systematiska kvalitetsarbetet. Rektor är ytterst ansvarig för att arbetet genomförs vid den 

enskilda skolenheten och att samtliga mål i skollagen, och andra föreskrifter, uppfylls. Arbetet 

ska dokumenteras och vara känt. Förutom kravet på ett systematiskt kvalitetsarbete finns det 

också ett krav på att varje skolenhet utarbetar en plan mot kränkande behandling. Även det 

arbetet ska utvärderas och följas upp och eventuella förbättringsåtgärder ska hanteras.  

 

I läroplanerna för såväl förskola, Lpfö 98/2010, (Skolverket, 2010) som grundskola, Lgr11, 
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(Skolverket, 2011) och gymnasium, Gy11. (Skolverket, 2011) förtydligas förskolechef och 

rektors ansvar. Inledningsvis diskuteras skolans värdegrund och uppdrag, där demokratiska 

värden och mänskliga rättigheter är i fokus. Värdegrunden kan utläsas vara av fostrande 

karaktär och syftar till att främja varje enskild elevs lärande och kunskapsutveckling. Vidare 

betonas vikten av en likvärdig utbildning och att en sådan säkerställs genom att de nationella 

målen efterlevs och att elevers enskilda förutsättningar och behov beaktas.  Det är också i 

läroplanerna begreppet pedagogisk ledare nämns under rubrik ”Rektorns ansvar” i 

grundskolans och gymnasiets läroplan, och under rubrik ”Förskolechefens ansvar” i 

läroplanen för förskolan. Punktlistan som följer under rubriken är gedigen och pekar på 

ansvar rörande allt ifrån berördas arbetsmiljö till säkrandet av resurstilldelning och stöd-

åtgärder för enskilda elever i behov av dessa. Det blir tydligt att det pedagogiska ledarskapet 

spänner över många områden och är komplext. Dock är det inte tydligt inom respektive 

område hur rektor ska utöva uppdraget, på vilket sätt och i vilken omfattning.  Förutom de i 

skollag och läroplan formulerade uppdragen finns även förordningarna att ta hänsyn till. De 

förklarar och förtydligar skolans uppdrag och är vägledande för rektor och förskolechefs 

arbete. 

 

2.3 Det pedagogiska ledarskapet. 

Stat, huvudman och Skolinspektionen har ett uttalat krav på att rektor ska prioritera det 

pedagogiska ledarskapet (Skolinspektionen, 2010; Skolinspektionen, 2012; Skolverket, 2011).  

I media, rapporter och forskning framläggs kritik om den svenska skolans undermåliga 

resultat (Blanchenay, Burns & Köster, 2014; PISA 2012; Skolinspektionen 2010 och 2012). 

Forskningen lyfter bland annat fram kritik i hur, och på vilket sätt, det pedagogiska 

ledarskapet utövas och vad som bör prioriteras. Ofta riktas kritik mot rektors dåliga 

förutsättning att utöva sitt pedagogiska ledarskap och inte sällan lyfts det fram som en aspekt i 

att skolans måluppfyllelse brister. Men vad är ett pedagogiskt ledarskap och hur definieras det 

i forskningen? Vari brister det och beror det på att upplevelsen av vad det pedagogiska 

ledarskapet är, är så personbundet att tolkningen av vad det innefattar, och hur det ska utövas, 

blir lika många som upplevelserna?  

 

Till diskussionen kan läggas att rektors förutsättningar att leda ser olika ut beroende på 

ledningsstrukturer och utifrån ledarstrategi men också utifrån storlek på personalansvar och 

elevantal (Skolinspektionen, 2010:15). Om rektor ska prioritera det pedagogiska ledarskapet 
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måste innehållet i uppdraget vara tydligt och enkelt kunna förstås av alla som innehar 

befattningen. Definitionen av vad ett pedagogiskt ledarskap är framgår bland annat av 

Skolinspektionens rapport: 

 
  Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt  

  beskriva aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till de nationella   

  målen i skolan och för att förbättra skolans resultat så att varje elev når  

  så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Det betyder att rektor 

  måste ha kunskap om och kompetens 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, s.6)  

 

Genomlyses definitionen noggrant framträder en komplexitet som kan undgå en person som 

inte är kunnig och insatt i skolans uppdrag i allmänhet, och rektors i synnerhet. Sedan 

kommunaliseringen på 90-talet är skolan mål- och resultatstyrd. Kunskapskraven talar om 

vilka mål varje enskild elev ska nå. Till det ska tillses att varje elev också ska beredas 

möjlighet att nå ”[…]så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling” (Skolinspektionen, 

2012:1, s.6, samtidigt som Skollagen (2010:800) fastställer att skolans ska vara likvärdig 

oavsett var i Sverige du som elev väljer att gå i skolan (Skolinspektionen, 2012). Definitionen 

ovan framhåller också att det är rektor som pedagogisk ledare som ska ”[…] leda och styra 

lärprocesser”. Ett sådant konstaterande innebär att rektor ska leda pedagoger och prioritera 

den pedagogiska diskussionen, i syfte att optimera elevers lärande. Men till det innebär det 

också att synliggöra pedagogers behov av ett lärande i att förstå vilka färdigheter de i sitt 

pedagogiska utövande behöver förfina och utveckla. Vad som vidare inte framgår av 

definitionen är alla andra skyldigheter en rektor har i avseende på ett myndighetsutövande. 

Mot denna bakgrund kan en förstå att definitionen uttrycker uppdraget som pedagogisk ledare 

i sin enkelhet, men att komplexiteten ligger inbäddad i ett uppdrag som är långt mer komplext 

än det som beskrivs i definitionens få rader.   

 

I en annan rapport framhåller Skolinspektionen att rektor bör fokusera det undervisningsnära 

ledarskapet och prioritera och leda skolans kärnprocesser – lärande och undervisning 

(Skolinspektionen, 2010:15). Vidare framhåller Skolinspektionen i samma rapport kritik mot 

att rektor idag arbetar mer med administrativa göromål, så som resursfördelning, 

budgetresultat, statistik och uppföljning av icke pedagogiskt slag. Arbetsuppgifter de menar 

tar tid ifrån uppdragets huvuduppgift att vara pedagogisk ledare. Utifrån den beskrivning 
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rapporterna gör av det pedagogiska ledarskapet förstår en att uppdragets arbetsbeskrivning 

inte går att specificera entydigt.  Det blir således intressant att förstå hur det pedagogiska 

ledarskapet ska förstås och utövas och hur det upplevs av verksamma i uppdraget. Vidare blir 

det intressant att fundera över när rektor inte kan sägas utöva ett pedagogiskt ledarskap utifrån 

den kritik som framgår. Kritiken pekar på att rektor borde åsidosätta de administrativa 

göromålen men vem ska hantera dessa i stället? Idag ligger mycket av organisationsplanering 

på rektor eftersom denne fattar beslut om den egna inre organisationen.  

 

Till det har vi också den enskilda individen att ta hänsyn till. Rektor i sin egen organisation, 

människan bakom ledarskapet. Haaland och Dale (2005) framhåller aspekter av ledarskapet 

och menar att ledarskap i alla hänseende är en identitetsresa där individen som ledare måste 

hitta sig själv i sin roll och förstå sin organisation. Författarna framhåller att det på många sätt 

är ett uppvaknande där ledaren blir medveten om sin roll och att den formas i takt med att 

ledaren lär känna sin organisation över tid. Likartat resonemang för Öquist (2008, s.90) som 

menar på att det gäller som ledare att ”[…] ställa in termostaten, att ange tonen för 

verksamheten och förmedla de värden som utgör organisationens värdebas. Ingjuta hopp och 

mening hos medarbetare och finnas där i tider av oro.” Utifrån sådana resonemang blir rektors 

ledarskap än mer komplext och en förstår att rektor hanterar ett uppdrag med många strängar 

på sin lyra.  
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3. Tidigare forskning 

I kapitlet kommer tidigare forskning presenteras som berör det pedagogiska ledarskapet. Jag 

har valt att begränsa mig i valet av refererad forskning och har bara belyst forskning från år 

2000 och framåt. Anledningen är att jag vill hålla mig till forskning som ligger relativt nära i 

tid, och så pass avlägsen kommunaliseringen, att effekterna av denna kan spåras i forskningen 

som är relevant för den utveckling som skett inom området pedagogiskt ledarskap. 

Tidsaspekten är också vald utifrån att den innehåller forskning som belyser fältet efter den 

sista skolreformen genomfördes 2011. Även forskning som berör ledarskap och ledarskapets 

utövande kommer att beröras i syfte att åskådliggöra ledarskapets komplexitet och frambringa 

en förståelse för uppdraget som rektor i sin helhet.  

 

Jag har sökt relevant forskning genom att söka i databaser och då företrädesvis i Education 

Source, tidigare Education Research Complete. Jag har använt mig av följande sökord: 

 

pedagogical leadership, educational leadership, transformational leadership, instructional 

leadership, principals leadership och school leadership  

I de artiklar jag fann fick jag hjälp att hitta vidare litteratur via refererade forskare. Bland 

annat avhandlingar som skrivits i ämnet för min undersökning. Vidare sökte jag information 

på relevanta hemsidor, till exempel Skolverket, som gav användbar information om litteratur 

och forskning relaterat till mitt ämnesområde. Utöver det har jag lånat litteratur via biblioteket 

men också ifrån vår referenslitteratur vi har vid den skolenhet där jag arbetar. Denna 

referenslitteratur är företrädesvis titlar som ingått i den statliga rektorsutbildningen som 

inrättades år 2010. Många av dem har varit användbara och har gett relevant information om 

rektors pedagogiska ledarskap och andra har belyst ledarskap och komplexiteten i uppdraget 

generellt. 

3.1 Definition – pedagogiskt ledarskap 

Jarl (2013) anför att ett pedagogiskt ledarskap kan sägas vara en samlad beteckning av 

uppdrag som framställer de ansvar och skyldigheter rektor har att hantera, i en målstyrd och 

decentraliserad skola. Ett uppdrag som har i uppgift att realisera det som är formulerat i 

skollag och läroplan. Liknande resonemang för Rapp (2008) som definierar begreppet vara 

reglerat. Stat och kommun, två uppdragsgivare, som i gällande styrdokument och i lokalt 

formulerade verksamhetsmål, reglerar hur rektor ska styra sin verksamhet.   
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Augustinsson och Brynolf (2012) refererar till Skolinspektionens begreppsförklaring av det 

pedagogiska ledarskapet i enlighet med ovan presenterad definition, men framhåller och 

betonar samtidigt vikten av att rektor i sitt ledarskap ska besitta förmågan att leda skolans 

kärnprocesser, lärande och undervisning. Med det följer att utifrån dessa processer kunna 

tolka och analysera resultaten. Eleverna ska således ges de bästa förutsättningar att nå så långt 

som möjligt i sitt lärande och i sin kunskapsutveckling och det är rektors ansvar, menar 

författarna.  Även Larsson och Löwstedt (2014) framhåller att Skolinspektionens definition 

understryker att det är rektor som har ansvar för att integrera och leda den pedagogiska 

verksamheten, och att arbetet ska ha en direkt anknytning till det systematiska 

kvalitetsarbetet.   

 

Enligt Ärlestig och Törnsén (2014) men även Augustinsson och Brynolf (2012) ska ett 

pedagogiskt ledarskap fokusera skolans kärnprocesser – undervisning och lärande. Författarna 

Ärlestig och Törnsén (2014) menar att kärnprocesserna är en aspekt av tre i det pedagogiska 

ledarskapet. Den andra hanterar organisationen och de direktiv verksamheten ska förhålla sig 

till, skapar utgångspunkter för ett kollegialt lärande, uttrycker förväntningar och uppmuntrar. 

Tillkommer gör en tredje aspekt som till karaktär innehåller utvärdering och uppföljning av 

mål och resultat. Författarna understrycker dock att undervisning och lärande är de mest 

angelägna uppgifterna i det pedagogiska ledarskapet och dessa ska prioriteras. Lärandet har 

sin begynnelsepunkt i klassrummets undervisningssituation även för rektor, menar Ärlestig 

och Törnsén (2014). Klassrumsobservationer och en uppföljande dialog, i form av systematisk 

feedback med observerad lärare, om område i behov av förbättring i undervisningen är av 

största vikt för rektor. Det vill säga att den pedagogiska ledaren ska med eftertryck vara insatt 

i den verksamhet denne leder, för att kunna argumentera för de behov som finns i avseende på 

förbättringar. I ett sådant resonemang finns dock synpunkter att beakta menar Ärlestig och 

Törnsén (2014). De påtalar det ”tysta kontraktet” som i viss forskning har visat på att lärare 

helst ser att rektor sköter sina uppdrag och låter lärarna vara suveräna i sin undervisning 

(2014, s.861). Opererar det tysta kontraktet har rektor ingen insyn i undervisningen och kan 

därmed inte påverka densamma. Det tysta kontraktet förhindrar således rektors möjlighet till 

analys av klassrummets undervisningsmönster och framåtsyftande utveckling.  

 

Leo (2010) däremot, belyser rektor som en demokratins väktare. Han menar på att rektors 

uppdrag är flerdelade och många, och att det är viktigt att en pedagogisk ledare behärskar sin 

roll och kan hantera den inom ramen för det demokratiska uppdraget med tillhörande 
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komplexitet. Likaså Rapp (2008) berör till stora delar det demokratiska uppdraget i sin studie, 

men också andra perspektiv så som rektors förmåga att lyssna, att genomlysa elevernas 

kunskapsutveckling och att ge lärarna bästa möjliga förutsättningar att bedriva bra 

undervisning. En av de intervjuade rektorerna framhäver att ekonomin är en underordnad del i 

det pedagogiska ledarskapet, men framhåller samtidigt att det är svårt att uttala ”när man är 

annan ledare” än en pedagogisk ledare (Rapp, 2008, s.124). Anförd rektor menar på att när 

budget läggs så är det likväl de pedagogiska processerna och tankarna som styr. En av de 

reflektioner Rapp gör är att många av rektorerna i studien inte gör någon koppling mellan det 

pedagogiska ledarskapet och den reglerade styrningen. Demokratins betydelse och rektors 

demokratiska förhållningssätt framhålls även av Murakami och Törnsén (2015) som i sin 

undersökning jämfört den svenska skolan med skolan i staten Texas i USA. I Sverige 

förväntas rektor värna demokratin och människors lika värde, och tillhandahålla en likvärdig 

utbildning oavsett socioekonomisk förutsättning. Kvalitén på utbildningen ska hålla samma 

höga standars oavsett var i Sverige du som elev går i skolan (Murakami och Törnsén, 2015). 

Dessa förväntningar och krav är inte lika uttalat gällande för en rektor i staten Texas i USA, 

enligt studien, även om likheter finns. 

 

Mot bakgrund av dessa tankegångar blir det tydligt att definitionen av vad ett pedagogiskt 

ledarskap är, är svårt att entydigt uttrycka. Dock framgår att styrdokument så som skollag, 

läroplan och skolförordning är vägledande och styrande delar i rektors uppdrag. Fokus kan 

också sägas ligga på rektors förmåga att leda lärandeprocesser i ett undervisningsnära 

ledarskap i syfte att nå en ökad mål- och resultatuppfyllelse. Emellertid påtalar många av 

författarna att ledaskapet ser olika ut beroende på hur rektor prioriterar, och utifrån 

ledarskapsstrategi. Jarl (2013), men också Larsson och Löwstedt (2014), understryker ett 

viktigt hänseende i att rektor, i och med reformerna över tid, erhållit egna distinkta åtaganden 

inom huvudområdena administration, ledarskap och ekonomi.  Till detta resonemang lägger 

Larsson och Löwstedt (2014) en ytterligare aspekt och menar på att synen på rektors roll 

måste förändras. Rektors ledarskap ställer krav på ett strategiskt förhållningssätt till 

skolverksamheten som helhet, och menar på att rektors ledarskap ska benämnas som ett 

organisatoriskt ledarskap och inte ett pedagogiskt ledarskap. De menar på att de pedagogiska 

ledarna är först och främst lärarana. Organisationens ledarskap står rektor för.   
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3.2 Ledarskapets komplexitet 

Augustinsson och Brynolf (2012) samt Ludvigsson (2009) betonar meningsskapande som 

särskilt viktigt i relation till ledarskapet. Författarna menar på att ett centralt fenomen i 

meningsskapandet är ledarens förmåga till dialog. Något som Sveningsson och Alvesson 

(2010) menar skiljer ett chefskap från ett ledarskap. Förmågan att visa på verksamhetens 

behov genom dialog och uttalade mål, skapar tydlighet i verksamheten, menar författarna. 

Dock är balansgången mellan ett ledarskap och ett chefskap hårfin och ibland kan begreppen i 

sig vara svåra att skilja åt, eftersom de kan sägas hantera samma typ av uppdrag men att 

nyanserna i utförandet är skiftande (Sveningsson & Alvesson, 2010). Ett tydligt ledarskap 

bygger på en närvaro i verksamheten och kännedom om densamma menar de. Rektors 

närvaro i den dagliga verksamheten poängteras även av Augustinsson och Brynolf (2012) som 

av Grosin (2010) och Ludvigsson (2009). Ludvigsson (2009) lyfter ledarens deltagande, och 

betonar beslutsprocesser, som ett demokratiskt handlingsförfarande som underlättar arbetet på 

alla nivåer i en organisation. Hon menar på att när alla är delaktiga i ett beslut är 

sannolikheten mycket stor att beslutet efterlevs. Jäppinen (2014) framhåller även hon 

meningsskapandet som en viktig parameter i ett ledarskap och betonar vikten av ett ledarskap 

som är av samarbetande karaktär, och pekar på att det främjar verksamheter på alla plan. Men 

hon menar också på att komplexiteten i uppdraget som ledare i en utbildningsorganisation inte 

enbart kan förstås utifrån den komplexitet uppdraget i sig innefattar. Det är mer komplext än 

så, och måste förstås utifrån att det inryms i andra komplexiteter som politiska, ekonomiska 

och socialt komplexa system. Denna inkapslade komplexitet, menar Jäppinen, ställer om 

möjligt ännu högre förväntningar på det pedagogiska ledarskapets utövande, i relation till de 

krav som ställs idag på både utbildning och social skolning.    

Hallerström (2006) å andra sidan menar på att svårigheter för rektorer idag i att utöva ett 

pedagogiskt ledarskap ligger främst i när oenigheter uppstår mellan styrmekanismer och olika 

professioner inom verksamheten. Det blir en balansakt och rektor måste prioritera vissa 

handlingar framför andra i sitt uppdrag vilket direkt får effekt på verksamheten. Eftersom det 

pedagogiska ledarskapet har för avsikt att utövas i nära relation till undervisningen och lärarna 

som leder den, kan det vara svårt för rektor att ta initiativ och leda pedagogisk utveckling om 

rektor inte prioriterar det undervisningsnära ledarskapet. Komplexiteten, menar Hallerström 

(2006), är att skapa tid för att driva dessa förtroendeskapande processer i dialog med lärarna. I 

nuläget finns inte den tid tillgänglig som är nödvändig för att driva skolutveckling i ordets 

rätta bemärkelse. Det måste utformas tydliga direktiv från stat och kommun om hur det är 
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tänkt att skolutveckling ska bedrivas och hur tid för den ska skapas, menar Hallerström. 

Komplexiteten ligger uttalat i alla de uppdrag, av skiftande slag, rektor har att hantera.        

Forslund (2012) resonerar utifrån att ledarskapet påverkas av vem denne är ledare för och vad 

ledaren ska leda. Med utgångspunkt i Forslunds argumentering om vem, så leder rektor lärare 

och till del också elever. I det hänseendet måste rektor behärska möten mellan människor och 

därtill grupprocesser. I åsyftande av vad så avser Forslund att rektor leder en organisation och 

i det hanterar hon/han strategiskt övergripande frågor i relation till huvudman, lagstiftare och 

ekonomi. Vidare framlägger Forslund (2012) att ledare besitter olika roller i sitt ledarskap där 

varje roll tar sig uttryck med utgångspunkt i en given situation. Även Alvesson(2013) belyser 

det situationsbundna ledarskapet som särskilt viktigt att ta hänsyn till. Han menar på att det 

situationsbundna ledarskapet kan härledas till medarbetares mognad och därtill graden av 

mognad, utifrån fyra ledarskapsstilar. Det vill säga vid hög mognad hos medarbetare inbjuder 

ledaren till planerandet av verksamhetens uppgifter i stor utsträckning, vid låg mognad 

motsatt förhållande. Svensson (2010) tar också sin utgångspunkt i fyra ledarskapsstilar. Dock 

fokuserar hon stilarna till ledarskapets variation och kopplar det till ett organisations-

perspektiv. Svensson menar på att i kontexten inom vilket en ledare verkar, är så variations-

rikt och innefattas i så olika förutsättningar, att det utifrån det visar sig om ledarskapet i dessa 

sammanhang är organisationsorienterat, det vill säga fokuserar den inre verksamheten i 

organisationen, eller har en orientering utåt mot omvärlden (2010). Ledarskapet är sålunda 

komplext med utgångspunkt tagen i att det är individer i olika situationer en rektor möter som 

yrkar på en viss typ av ledare utifrån given kontext.  

 

Svedberg (2000, s.46) däremot benämner det situationsbundna ledarskapet som ett 

”ledarskapsdilemma” och menar på att rektor befinner sig i brytpunkten mellan olika sociala 

verkligheter. Det vill säga att rektor förväntas visa lojalitet uppåt i organisationen och verka 

för att lokala mål uppfylls och till det visa solidaritet inåt i den egna verksamheten, och 

samtidigt utåt visa på trohet för verksamhetens klienter. I dessa brytpunkter ska rektor också 

vara sann mot sig själv och känna en inre övertygelse i ledningen av sin verksamhet. Rektor 

befinner sig således i ett korsdrag av krav både uppifrån, inifrån och utifrån. 

Augustinsson och Brynolf (2012) menar i motsats till Forslund, Svensson och Alvesson, att 

ledarskapet lämpligast skildras utifrån olika metaforer igenom vilka rektor leder. I stället för 

att försöka förstå rektors ledarskap utifrån dennes person och därtill ledarstil, kan rektors 

ledarskap i stället skildras utifrån metaforer. Metaforerna kan förenkla för medarbetare och 
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andra professioner att förstå och få insikt i de mångtydigheter, tvetydigheter och paradoxer 

som existerar och färgar en rektors vardag. 

 

I boken Rektors ledarskap av Augustinsson och Brynolf (2012) skildras en rektors dag från 

tidig morgon till sen eftermiddag. Det framgår med tydlighet att rektor hamnar i oförutsedda 

situationer dagligdags som förändrar kalenders innehåll ständigt. Komplexiteten förstås 

utifrån att rektor ständigt hamnar i situationer som kräver ett direkt ledarskap och till situation 

anpassat ledarskap. Något som för utomstående och medarbetare kan uppfattas som otydligt. 

Alvesson (2013) belyser detta särskilt och menar på att det finns anledning att intressera sig 

för ledarskapet som ett resultat av sociala handlingar. Han menar på att rektors vardag 

innehåller ständiga och komplexa interaktioner med elever, medarbetare och andra 

professioner, där kommunikationen är central för de beslut som fattas. En kommunikation 

som pågår i många led som hanterar sakfrågor av olika slag. Ofta är det uttalade krav och 

önskemål rektor måste ta hänsyn till och inte sällan föranleder dessa att beslut måste tas. Hur 

beslut fattas är beroende av många parametrar som för en oinvigd kan vara svåra att följa och 

med det kan ledarskapet uppfattas otydligt och ostrukturerat. Handlingar som däremot är 

synliga och konkreta, och kanske är en del av medarbetarnas egen tillvaro, i dessa handlingar 

ter sig ledarskapet däremot tydligt menar Alvesson (2013). Gällande rektors ledarskap 

framhåller Löwstedt och Larsson (2014) att det är ledarskapets komplexitet som måste 

analyseras och förstås. Allt rektor gör har betydelse för verksamhetens målsättning och 

resultat, och ledaren måste ha insikt och förståelse för att det är en organisation denne leder 

med allt vad det innebär. Administrativa, sociala och pedagogiska aspekter ingår i 

komplexiteten av uppdraget och kan inte separeras ifrån helheten menar författarna.   

 

3.3 Rektor i en lärande organisation 

Skolans huvudsakliga processer är undervisning och lärande. Det pedagogiska ledarskapet 

innefattar ledandet av dessa lärandeprocesser. Lärandet sker på många plan i en verksamhet 

och det innefattar ett lärande hos såväl barn som vuxna, oavsett profession hos de vuxna.  

Timperley (2013) menar att det är viktigt att ledarskapet främjar lärande. Rektor leder, men 

ledarskapet fördelas på olika människor i olika situationer, utifrån skolundervisningens 

komplexitet. Det är av yttersta vikt att rektor främjar ledares och lärares lärande, och utövar 

inflytande genom många olika ledningsmetoder i syfte att maximera allas lärande (Timperly, 

2013). Det pedagogiska ledarskapet som initierar gemensamma lärandeprocesser och aktivt 
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deltar i dessa skapar förutsättning för en lärande organisation med en ökad måluppfyllese hos 

elever. Timperly menar på att rektors engagemang i lärandeprocesserna, och specifikt 

undervisningens innehåll och genomförande, är centrala delar för en pedagogisk ledare att 

undersöka, reflektera över och förändra i syfte att nå förbättrade resultat. Elevernas 

lärandemiljö är av största vikt för en kvalitativ god undervisning. Törnsén och Ärlestig (2014) 

markerar särskilt även de betydelserna av rektors närvaro i klassrummet, i syfte att förbättra, 

utveckla och höja kvaliteten på undervisningen och i direkt dialog med undervisande lärare ge 

konstruktiv feedback på undervisningen och peka på områden i behov av förbättring. Bästa 

tänkbara lärandemiljö är en förutsättning och ett måste för både studenter och lärare om 

optimal kunskapsutveckling och ett lärande ska införlivas. Håkansson och Sundberg (2012) 

betonar särskilt Törnséns och Ärlestigs resonemang i avseende på bästa tänkbara lärandemiljö 

och menar på att en optimal lärandemiljö för elever skapas utifrån att skolan har engagerade 

lärare som arbetar hårt för att eleverna ska nå målen, i såväl klassrummet som utanför. Ett 

ledarskap som främjar och prioriterar utvecklingsinsatser inom ramen för undervisningens 

kvalitet når oftare framgång i sina skolresultat, menar författarna.   

 

Liknande resonemang framhåller Ärlestig (2008) men trycker specifikt på betydelsen av 

kommunikationen och dess centrala roll i en organisation. Vad rektor väljer att prioritera i 

avseende på möte, hur rektor fördelar sin tid och hur verksamhetens mål synliggörs och 

kommuniceras färgar en verksamhet. Det vill säga att tydliga strukturer med distinkta mål 

som ständigt kommuniceras kan hjälpa rektor i det lärande som sker i organisationen. När 

rektor kommunicerar pedagogiska ämnen/dilemman/utvecklingsområden i dialog med lärare, 

framgår det uttryckligen att den pedagogiska verksamheten i allmänhet, och undervisningen i 

synnerhet, är central, och i fokus är lärandet. Det som kommuniceras blir det centrala. 

Kommunikationen är också central i Andersons och Mungals (2015) tankegångar kring 

utbildningsdomänens olika sociala praktiker, så som undervisning, ledarskap etcetera, och 

kommunikationen i och inom dessa. De sociala praktikerna är inbäddade och sammanfogade i 

en diskurs av text, definierad som skriven text, kommunicerad interaktion och multimediala 

texter från olika media såsom läromedel, tv, Internet med flera. Denna kommunikation 

hanterar mening, men också administrativ organisation och ger uttryck för organisationens 

kommunikation i olika led. Hur ledaren av utbildningsdomänen hanterar och skapar mening i 

det vardagliga arbetet, genom verbal och skriftlig kommunikation, och på vilket sätt ledaren 

interagerar med det konstanta flödet av dokument och text i organisationen, får betydelse för 

domänens verksamhet (Anderson & Mungal, 2015). 
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Även Heide, Johansson och Simonsson (2012) trycker på kommunikationens betydelse men 

utifrån ett annat perspektiv. De menar på att beroende på hur stort personalansvar och hur stor 

en organisation är får betydelse för kommunikationens förutsättningar att vara optimal. Andra 

faktorer de belyser som viktiga i kommunikationen är den formella och informella 

kommunikationen där den informella på ett sätt kan vara vägen till många framgångsrika 

lösningar i en verksamhet. Men i andra sammanhang kan vara ett forum för uttryck av 

missnöje som gör att kommunikationen blir negativ och sätter kulturen.  

 

Mot ovan refererad forskning framgår det att rektorsuppdraget är komplext och hanterar 

många olika aspekter av utveckling, i relation till organisatoriska processer och processer som 

står i relation till skolans huvuduppgifter – undervisning och lärande. Det framgår också att 

ledarskap är kontextbundet och att ledarskapet alltid färgas av den situationen en ledare 

befinner sig i och utifrån vem denne leder. För att en organisation ska nå framgång är det 

viktigt att ledaren tolkar styrdokumentens uppdrag, tillämpar en tydlig kommunikation och 

skapar mening för medarbetarna. Det systematiska kvalitetsarbetet är centralt, utifrån 

utvärdering och resultatuppföljning, och pekar på vilka förbättringsområden skolan har att 

fokusera för en ökad måluppfyllelse. Forskningen har således framlagt vad rektors uppdrag 

innebär, vad det har att hantera utifrån gällande styrdokument och vad huvudintentionerna 

med det pedagogiska ledarskapet är. Likväl framhålls det att rektor brister i uppdraget som 

pedagogisk ledare. Det blir därav intressant att försöka identifiera när rektor upplever att 

denne utövar ett pedagogiskt ledarskap och hur det tar sig uttryck i verksamheten. Likaledes 

blir det utifrån dessa upplevelser intressant att undersöka om rektor har förutsättningar att 

utöva uppdragets intentioner.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer jag redogöra för de teoretiska utgångspunkter jag har valt att använda 

mig av i analysen av de resultat som framkommer i undersökningen. Teorin gör det möjligt 

för mig att på ett djupare plan skapa förståelse för de förhållanden resultaten visar på och 

möjliggör samtidigt en analys av det som vidare måste undersökas.  Centralt i en 

fenomenologisk ansats är fenomenen, hur dessa visar sig och upplevs, utifrån enskild individs 

erfarenhet. Jag har valt en fenomenologisk ansats utifrån den moderna fenomenologins 

tolkning som ofta tillskrivs Edmund Husserl.   

4.1 Fenomenologisk ansats – utifrån Husserls tankar och idéer 

Rektor verkar i en social praktik och har utifrån att verka i den skaffat sig en insikt och 

erfarenhet – en upplevelse – av vad det pedagogiska ledarskapet är och på vilket sätt det tar 

sig uttryck. Undersökningen kommer ta avstamp i fenomenologin med utgångspunkt i den 

subjektiva upplevelsens betydelse. Husserls (1995, s.43) menar att det är den enskilde 

individens tanke, ”cogitatio”, som utgör den subjektiva varseblivningen av ett specifikt 

fenomen. Fenomenen, precis som tanken, är central i en fenomenologisk ansats. Fenomenen 

utgörs av allt i vår livsvärld, både det subjektiva och det objektiva. Husserls (1995, 2004) 

menade att genom att studera fenomenen utan antagande om dess ursprung eller orsak, kan vi 

nå fram till en sann kunskap om dess essens. Det enda vi kan utgå ifrån och som vi kan ha 

kunskap om är det vi erfar (Husserl, 1995). Fenomenologins epistemologi utgår således ifrån 

den enskilda individens ”cogititatio”, tanke, och genom tänkandet når vi säker kunskap 

(Husserl, 1995, 2004). Det blir således centralt i fenomenologin att intressera sig för 

upplevelsen av ett fenomen, i detta fall det pedagogiska ledarskapet, och hur det framträder 

utifrån enskild individs upplevelse och erfarenhet.  

 

Alvesson och Sköldberg (2008, s.166) diskuterar i liknande termer i sökandet efter varianter 

av ett begrepp och framhåller den ”komparativa analysen” som en teknik i att hitta varianter 

av ett begrepp utifrån en fenomenologisk ansats. Det egna tänkandet är centralt och att genom 

att analysera den subjektiva upplevelsen av fenomenet nås en övergripande föreställning, om 

vad som är gemensamt för begreppet pedagogiskt ledarskap. Dock ska beaktas att i en analys 

av det generella får tolkningen inte avlägsna sig från det sinnligt-konkreta (Alvesson & 

Sköldberg, 2008).  

 

Husserls (1995) framhåller att det i analysen av fenomenet är viktigt att undersöka alla 
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korrelationer av det som framträder som är gemensamt av upplevelsen. Förutom att bearbeta 

och analysera upplevelserna och hur dessa presenteras är det viktigt att den som genomför 

analysen bibehåller en ren tanke, fri från förutfattade föreställningar om fenomenet. Det vill 

säga, det är viktigt att sätta parentes, ”epoché”, om det en vet i analysen och hålla den ren från 

förutfattade meningar och fördomar (Husserls, 1995, s.34) Samma tankar framhåller även 

Szklarski (2002) i avseende på en fenomenologisk ansats.  

 

Mot ovan diskuterade tankegångar är det således fenomenen och den egna tankekraften som 

är ett redskap för min analys och som utgör själva underlaget för en fenomenologisk ansats. 

Medvetandet, som en hos mig inneboende kraft, och min enskilda tankeförmåga och förmåga 

till resonemang, utgör således en del av fenomenologins epistemologi och samtidigt ontologi.  

Jag kommer således i analysen använda mig av teorin på så sätt att jag håller min tanke fri, 

epoché, ifrån de föreställningar jag har om det pedagogiska ledarskapet och låter  

respondenternas tankar, utifrån deras upplevelser av uppdraget framträda. I denna process blir 

det viktigt att identifiera de samband av upplevelser som framträder som gemensamma 

fenomen i avseende på det pedagogiska ledarskapet. Min tankeförmåga, cogitatio, som metod 

för att skapa tankestrukturer, möjliggör denna identifiering i bearbetningen av mina tankar. 

De fenomen som framträder och visar sig, kommer utifrån min analys med hjälp av teorin, 

leda till kunskap om essensen i det pedagogiska ledarskapet. Essensen erhålls genom en 

noggrann analys av fenomenen i relation till övergripande syfte och problematiserade 

frågeställningar. 
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5. Metod  

I kapitlet kommer jag redogöra för varför jag valde en kvalitativ metod för min studie samt 

förklara och motivera för hur jag gjorde mitt urval till de intervjuer jag genomförde. Hur och 

på vilket sätt jag genomförde mina intervjuer kommer återges och motiveras. Jag kommer 

också att diskutera de förtjänster och de risker en intervju har i forskningssammanhang och 

redogöra för de ställningstaganden jag gjort. Likaså kommer jag klargöra för de forsknings-

etiska principer jag förhållit mig till och på vilket sätt jag tillämpat dessa. Begrepp som 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet kommer också att belysas men i andra ordalag än 

de som nämnts här. Dessa, anser jag, har sitt ursprung i den kvantitativa forskningen och 

därav har jag i stället valt att diskutera min studies tillförlitlighet och äkthet. Begreppen 

kommer att diskuteras i relation till att studien är av kvalitativ natur. 

 

5.1 Metodval 

Eftersom det övergripande syftet i min undersökning var att identifiera i vilka hänseenden 

rektor upplever att denne utövar ett pedagogiskt ledarskap, och hur det tar sig uttryck i 

verksamheten, lämpade sig en kvalitativ metod bäst. Bäst utifrån argumentet att i en kvalitativ 

undersökning, i detta fall en intervju, är syftet att förstå respondenten, att kunna tolka och 

förstå dennes upplevelse i relation till ställda forskningsfrågor (Bryman, 2011). Upplevelsen, 

utifrån en fenomenologisk ansats, av vad ett pedagogiskt ledarskap är, var centralt och därav 

valde jag att genomföra semistrukturerade intervjuer med sex stycken rektorer för att fånga 

deras upplevelse av uppdraget som pedagogisk ledare. En semistrukturerad intervju bygger på 

att den som intervjuar ställer frågor utifrån en på förhand konstruerad intervjuguide med 

förhållandevis specifika teman eller områden som ska behandlas. Respondenterna har stor 

frihet att utforma svaren och den som intervjuar kan ställa följdfrågor i anknytning till de svar 

som ges (Bryman, 2011).  

 

I intervjun som situation produceras kunskap i ett samspel mellan den som genomför 

intervjun och respondenten. Alvesson (2010) framhåller vikten av att förstå 

intervjusituationens komplexitet och inte idealisera eller framställa intervjun som en enkel 

metod. Han menar på att både respondent och intervjuaren kan vara källor till problem som 

inte får negligeras i en intervjusituation. Alvesson (2010) pekar bland annat på att 

respondenten kan känna av förväntningar på sig, i att sitta inne med kunskap inom 

området/områdena, och lämnar svar utan att egentligen ha säker kunskap. Andra parametrar 
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som Alvesson (2010, s.40) framhåller är att som intervjuare ska en vara medveten om att 

respondenten kan svara som sig bör, det vill säga att på betydelsefulla frågor avläggs 

”korrekta” svar. Respondenten svarar som sig bör och inte som det i själva verket förhåller 

sig.  

Även själva intervjusituationen är viktigt att förstå. Den utspelar sig i ett sammanhang, en 

social kontext, som är viktig att kunna analysera och i den kunna se bakomliggande 

närvarande krafter. Alvesson (2010) menar på att intervjun inte är ett enskilt möte mellan två 

personer utan situationen äger rum i en kulturell, politisk och samhällelig kontext. Han 

uttrycker följande: 

   

  Hur kulturella och diskursiva teman verkar bakom ryggen på aktörerna är svåra att 
  undersöka, men det kräver i varje fall att man går längre än att bara rikta uppmärk- 

  samheten mot det som faktiskt produceras i den faktiska miljön. 

 

      Alvesson, 2010, s.45. 

 

Dessa komplikationer som på ett eller annat sätt påverkar intervjun kan således vara svåra att 

undvika, men medvetenheten om att de exsisterar är i ett första led en möjlighet till att kunna 

minimera dess påverkan. Med andra ord är det viktigt att förstå att respondenten kanske inte 

alls är välvilligt inställd till att tjäna vetenskapen utan kan ha andra intressen menar Alvesson 

(2010).    

 

En annan faktor som jag måste belysa är min egen erfarenhet och insikt i rektors uppdrag. Jag 

har arbetat i svensk skolan i mer än tjugo år och de sista fem åren som rektor. Således har jag 

en god insikt och förförståelse för rektors uppdrag. Alvesson (2010) såväl som Leo (2010) 

påtalar att det är viktigt att vara påläst i sak för att kunna tolka subtila signaler och ställa 

relevanta och fördjupade följdfrågor. Således är min erfarenhet till gagn för mig i min 

undersökning. Jag är väl förtrogen med uppdraget och vad som åligger rektor att hantera. 

Förvisso är min upplevelse av uppdraget i alla led subjektiv men den ger mig också en 

ovärderlig insikt som jag inte skulle besitta utan en erfarenhet av uppdraget.  Leo (2010) 

framhåller hans erfarenhet som rektor, som en väsentlig aspekt i att kunna komma bakom 

rektorers fasad i sin studie. Samtidigt påtalar han svårigheterna med att vara helt objektiv i sin 

studie i det att han själv har en bakgrund som rektor, vilket jag kan instämma i.  
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Det var således en hårfin balansgång och det ställde krav på mig att förhålla mig neutral i 

intervjusituationerna. Detta åstadkom jag genom att medvetet låta tystnaden” tala”. Det vill 

säga jag avslutade inte respondenternas svar eller argumenterade i sak där jag kunde inflikat 

med information om sakförhållanden utifrån till exempel gällande lagrum. Jag väntade 

tålmodigt och lyssnade på vad enskild person hade att säga genom att vara tyst. Vidare var jag 

noga med att hålla en neutral nyans i mitt tonläge i intervjusituationerna. Jag ville inte på 

något sätt med mitt röstläge eller sätt att ställa frågor nyansera frågorna för att frambringa svar 

färgade av mina åsikter. Min medvetenhet om dessa möjliga påverkansfakta underlättade mitt 

sätt att förhålla mig till respondenterna under intervjuerna. 

 

5.2 Urval 

Urvalet av rektorer gjordes utifrån ett önskemål om bredd men också djup. I detta avseende 

speglar sig bredden i att jag ville få tillgång till rektorer med lång erfarenhet i yrket men också 

rektorer som är ganska nya i professionen. Jag funderade på om rektorer med lång erfarenhet 

hade en annan upplevelse av uppdraget än rektorer med relativ kort erfarenhet av uppdraget.  

Ifrån tidigare utbildningssammanhang har jag fått tillgång till ett stort kontaktnät av rektorer, 

och jag började ringa runt till dessa för att få kännedom om möjliga kandidater för en intervju. 

Andra faktorer som jag valde att ta hänsyn till var en jämn könsfördelning, och att rektorerna 

skulle arbeta såväl i grundskola som i gymnasiet. Hänsynstagandet till en jämn 

könsfördelning gjordes utifrån att män och kvinnor eventuellt upplever yrket som rektor olika 

i något hänseende. I sådana fall kan det vara en viktig aspekt att belysa. Djupet utgörs av att 

intervjuerna genomtränger det pedagogiska ledarskapets upplevelse utifrån relevant ställda 

frågor men också utifrån olika perspektiv.  

 

Frågan om hur många intervjupersoner jag behövde var svårast att avväga. I litteraturen 

framhäver Kvale och Brinkmann (2009) att den avvägningen bör göras i relation till 

mättnaden i insamlad data. Det vill säga har den som genomfört undersökningen fått svar på 

det som efterfrågas? Om bedömningen är att extra intervjuer inte tillför materialet något 

ytterligare, så har en mättnad i materialet uppnåtts. Jag gjorde en avvägning och bedömde att 

sex respondenter kunde vara en bra början. Skulle det längs vägen visa sig att materialet för 

analys var knapphändigt kunde eventuella respondenter läggas till. Efter avslutade intervjuer 

och transkribering var min bedömning att sex respondenter varit en god avvägning.  
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5:2:1 Respondenterna – en närmare presentation 

Sex stycken rektorer, tre män och tre kvinnor. Verksamma i tre olika kommuner och tillika 

län. Samtliga med kommunal huvudman. Jag valde att i bearbetadet av materialet ge samtliga 

rektorer fingerade namn för att få till en personligare känsla i stället för att benämna 

rektorerna exempelvis, rektor 1 eller rektor A. Dessutom tror jag också att det i resultat- och 

analysdelen lättare går att följa ett resonemang om läsaren kan koppla texten till individerna i 

studien utifrån namn.  

 

Lennart har arbetat som rektor i fyra år och varit på två olika skolor i uppdraget som rektor. 

Nu är han verksam i en gymnasieskola och har ansvar för cirka 45 personal, samtliga 

pedagogisk personal, och drygt 400 elever. Lennart har fullt ekonomiskt ansvar för sin 

verksamhet utifrån tilldelad budget. Han har genomgått den statliga rektorsutbildningen. Blev 

rektor av en slump. Lennart sökte ett vikariat och fick möjligheten. 

 

Sven arbetar på en F-6 skola. Han började som biträdande rektor vid en enhet och arbetade 

där i åtta år, och sökte därefter en tjänst på en annan F-6 skola som rektor och fick tjänsten. 

Där stannade han i sju år och sökte sedan en ny tjänst, även den på en F-6 skola och där han är 

än idag. Sammanlagt har han arbetat som biträdande rektor/rektor i 22 år. I verksamheten är 

han fullt ut ansvarig för ekonomin och har ca 40 anställda, olika personalkategorier, samt ett 

ansvar för cirka 240 elever. Sven har inte genomgått den statliga rektorsutbildningen utan den 

gamla skolledarutbildningen. Han sökte sig medvetet till uppdraget som rektor.  

 

Alma arbetar på en skola med årskurserna 6-9. Hon hanterar i sitt uppdrag olika skolformer 

och har ett särskilt ansvar för särskolan. Alma har arbetat som rektor i 1,5 år och har ganska 

nyligen påbörjat tjänst på nuvarande skola. Hon ansvarar för cirka 37 personal, pedagogisk 

såväl som icke pedagogisk, särskolans elever och därtill förberedelseklassen där elevantalet 

varierar över tid. Alma har fullt ekonomiskt ansvar för sin verksamhet och påbörjade för cirka 

ett år sedan den statliga rektorsutbildningen. Hon hade ingen ambition att bli rektor men när 

en tjänst utannonserades med ett uppdrag inom en specifik verksamhet där hon ville verka 

sökte hon och fick uppdraget. 

 

Nora har arbetat som rektor i 25 år och har i uppdraget arbetat på många skolor och på alla 

nivåer inom utbildningssystemet. Hon har inte genomgått den statliga rektorsutbildningen 

utan gick den tidigare icke-reglerade skolledarutbildningen. Nora har fullt ekonomiskt ansvar 
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för sin skolenhet, åk 7-9, och hanterar inom ramen för den 40 personal, olika 

personalkategorier, och 310 elever. Rektorsuppdraget var inget hon hade funderat på men fick 

ett erbjudande om ett vikariat och har sedan dess arbetat som rektor i skiftande verksamheter. 

 

Klara har arbetat som rektor i 3,5 år och arbetade innan dess som utbildningschef inom den 

privata sektorn. Hon har ett tvådelat uppdrag och hanterar olika program på två olika 

gymnasieskolor i sin kommun. Klara går den statliga rektorsutbildningen i skrivande stund. 

Hennes personalansvar uppgår till 38 stycken, alla pedagogisk personal, och därtill ansvarar 

hon för 430 elever. Klara har fullt ekonomiskt ansvar för sina program. Uppdraget som rektor 

sökte hon aktivt då en tjänst utannonserades för drygt tre år sedan.  

 

Nils har arbetat som rektor i fem år. Han har tidigare varit på två andra skolor och arbetar nu 

på en gymnasieskola. Nils har fullt ekonomiskt ansvar för sina program och hanterar idag 33 

personal, samtlig pedagogisk, och 200 elever. Han har genomfört den statliga rektors-

utbildningen. Blev rektor av en slump. Nils tillfrågades om han ville ta över efter sin chef och 

sedan dess har han arbetat som rektor.   

 

5.3 Genomförande 

Inför varje intervju togs en kontakt med respektive rektor där jag i dialog beskrev och 

förklarade mitt ärende. Samtliga respondenter valde att medverka i undersökningen och 

datum bokades. Intervjuerna genomfördes under en tre veckor lång period, två varje vecka, 

och bearbetades samma vecka de genomfördes. Jag genomförde semistrukturerade intervjuer 

utifrån en på förhand konstruerad intervjuguide (bilaga 2) och rektorerna fick skriva under ett 

samtyckesformulär (bilaga 1) där de medgav att en ljudupptagning av intervjun gjordes. Alla 

fick också i samband med intervjun reda på att deras personuppgifter och andra uppgifter som 

på något sätt skulle möjliggöra en identifiering, i alla avseende hanterades konfidentiellt och 

under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning (Personuppgiftslagen 1998:204). Jag 

berättade också att all medverkan var frivillig och att alla närhelst, om de så önskade, kunde 

bryta sin medverkan i studien. Vidare informerade jag om de fyra huvudkraven Vetenskaps-

rådet
1
  har i avseende på denna sorts undersökningar, och samtliga av dessa huvudkrav 

uppfylldes. 

 

                   
1http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  
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Intervjuerna tog ungefär lika lång tid att genomföra och under samtliga intervjuer höll jag mig 

till en och samma intervjuguide som utgångspunkt. Den utgjorde själva ryggraden i 

intervjusituationerna även om dialogen, men också följdfrågorna, varierade något beroende på 

vilka upplevelser och/eller aspekter enskild respondent belyste. Intervjuerna genomfördes på 

varje rektors arbetsplats i alla fall utom ett. I det fallet som åsyftas genomfördes intervjun i ett 

studierum på ett kommunbibliotek.  

 

Efter intervjuerna genomförts transkriberades materialet. Transkriberingen är en tidsödande 

process men kan ge värdefull information som inte framträder lika klart i en lyssnande analys 

av endast ljudupptagningen. I det transkriberade materialet markerades långa perioder av 

tystnad och tvekande. Jag noterade även de gånger jag fick omformulera frågan på grund av 

att respondenten inte förstått eller tydligt uppfattat frågan. Ljudinspelningarna gjorde det 

också möjligt att i efterhand lyssna på, till exempel i vilket avseende tystnader och/eller 

tvekande uppstått. Bryman (2011) uttrycker att det är betydelsefullt att ha möjligheten att gå 

tillbaka och lyssna på vad en respondent uttryckt och särskilt på vilket sätt. Samtidigt som det 

är viktigt att förstå att ljudinspelningen kan påverka det respondenten uttrycker, med tanke på 

att de vet att deras ord finns tillgängliga för eftervärlden. Det faktum att jag både 

transkriberade intervjuerna och hade tillgång till ljudupptagningarna gjorde att analysen blev 

fördjupad och resultatet framträdde distinktare. Jag ser min undersökning som en explorativ 

studie och som ett första underlag för ett fortsatt arbete.  

 

5.4 Etiska överväganden      

I studien har i alla hänseenden skriften ”Forskningsetiska principer” av Vetenskapsrådet
2
 

tillämpats. Deltagarna i studien är individskyddade med hänsyn tagen till de fyra allmänna 

huvudkraven. Respondenter har utifrån ”informationskravet” upplysts om att deras 

medverkan i studien är självvald och att de när som helst, om de så önskar, kan avbryta sin 

medverkan. Även ”samtyckeskravet” är uppfyllt i och med samtyckesblankett mottogs och 

undertecknades av respektive respondent. Vem som medverkat i studien har hanterats utifrån 

”konfidentialitetskravet”. Det vill säga respektive respondent underrättades om att allt 

material i hänseende till studien, så som deltagande, ljudupptagning och transkriberat 

material, på inget sätt kommer att röjas och att allt material förvaras säkert. Respondenterna är 

också informerade om att endast jag har vetskap om deras identitet. I resultatet används 

                   
2 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
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fingerade namn som inte kan kopplas till enskild individ. ”Nyttjandekravet” praktiseras på så 

sätt att inga upplysningar och uppgifter relaterade till studien vidareförmedlas och/eller sprids 

för nyttjande i andra sammanhang.  

 

Respondenternas namn är i resultatdelen fingerade, och för att förhindra en identifiering av 

enskilds deltagande har platser, skolor och särskilda händelser benämnts med fingerade namn. 

Jag har genom hela studien varit noga med att inte på något sätt avslöja information som 

skulle kunna kopplas ihop med någon specifik person. Det har varit viktigt att genom hela 

studien bibehålla ett etiskt förhållningssätt vilket Kvale och Brinkmann (2009), men också 

Bryman (2011), framhåller som speciellt viktigt.  

 

5.5 Studiens tillförlitlighet och äkthet 

I kvantitativ forskning diskuteras ofta begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

som centrala mått på kvalitet (Bryman, 2011). Bryman framhåller att kvalitativa forskare 

okritiskt överfört begreppen till sin egen domän trots dess tydliga koppling till positivismens 

krav på mätbarhet i kvantitativ bemärkelse. Reliabiliteten står för att undersökningen ska 

kunna replikeras vilket i sig blir svårt eftersom det är omöjligt att […]”frysa en social miljö 

och de betingelser som gäller vid en inledande studie” (Bryman, 2011, s.352). Likaledes är 

det svårt att argumentera för ett användande av validitets- och generaliserbarhetsbegreppen. 

Det går inte att generalisera och påstå att alla rektorer har samma upplevelser av uppdraget 

som pedagogisk ledare. Möjligtvis skulle begreppet validitet kunna användas utifrån att ett 

flertal forskare har liknande uppfattningar om rektors upplevelser av uppdraget som 

pedagogisk ledare, men det finns svårigheter i att belysa ett sådant påstående.  

 

Jag har i stället valt att använda mig utav de alternativa begrepp Bryman (2011, s. 353) 

refererar till genom Lincoln och Guba, ”tillförlitlighet” (trustworthiness) och ”äkthet”  

(authenticity). ”Tillförlitligheten” delas in i fyra underliggande kriterier, varav jag valt att 

använda mig av de tre som presenteras nedan (Bryman, 2011, s.354): 

 Trovärdighet (credibility).  

 Pålitlighet (dependability). 

 Överförbarhet (transferability).  
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Trovärdigheten skapas i resultatet genom att igenom hela undersökningsprocessen förhålla sig 

sakligt till de regler och bestämmelser som gäller. Jag har tillämpat Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer vilka presenterats ovan under rubriken ”5.4 Etiska överväganden”. 

Mina resultat bygger på min analys och tolkning av materialet och det är av stor vikt att 

förhålla sig korrekt i presentationen av empirin. Det är viktigt att medvetandegöra läsarna om 

att mina resultat inte är de allena rådande i hur rektor upplever sitt uppdrag som pedagogisk 

ledare, och hur detta ledarskap tar sig uttryck i respektive rektors verksamhet. Men att min 

resultatanalys kan tillföra en förnyad insikt som kan generera ny kunskap inom fältet och 

forskningen i stort.  

 

Jag har tidigare under rubriken ”5.1 Metodval” berört min egen erfarenhet som rektor. Jag har 

argumenterat för att trovärdigheten utgörs av att jag är medveten om den påverkan detta 

faktum kan ha. Men att det också möjliggör för mig att se saker som andra, icke verksamma i 

uppdraget, skulle kunna förbise. Det är således med en uttalad sträng följdriktighet jag har 

förhållit mig neutral genom hela undersökningsprocessen och specifikt i intervjusituationen 

inte ställt ledande eller riktade frågor för en specifik önskan om särskilt svar. Kvale och 

Brinkmann (2009) betonar särskilt forskarens hederlighet i relation till enskilds erfarenhet 

som en viktig faktor att ta hänsyn till. Jag har under alla de år jag verkat i skolans värld i en 

eller annan yrkesroll samlat på mig en gedigen kunskap och erfarenhet, vilket också tillför en 

trovärdighet i att jag har insikt i det område jag undersöker.    

 

Pålitligheten i studien utgörs av att jag i detalj redogjort för alla faser av undersökningen 

(Bryman, 2011). Det vill säga att allt ifrån problemformulering, urval, insamlad data, 

bearbetning och analys av empirin, det hela är nogsamt redovisat. Det är min avsikt att läsaren 

ska få en så korrekt och genomlyst bild av undersökningen som möjligt. Undersökningen ska 

som process för läsaren vara lätt att följa och tydligt förmedla studiens syfte, teoretiska ansats, 

metod och genomförande. Vidare ska resultaten och tolkningen av dessa vara pålitligt 

redovisade, det vill säga vara ofärgade av forskarens egna värderingar och utsagor. Hela 

forskningsprocessen ska med andra ord speglas av en utpräglad pålitlighet. Bryman (2011) 

framhåller även möjligheten i att använda sig av granskare under forskningens gång där denne 

under processen kan bedöma kvaliteten på de tillvägagångssätt som valts och hur dessa har 

använts. Vidare kan granskaren också komma med konstruktiv kritik och göra en bedömning i 

vilken utsträckning teoretiska slutsatser eller antaganden varit berättigade. Handledaren av 

denna studie kan till del sägas ha haft denna funktion.  
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Bryman (2011) beskriver överförbarhet att handla om att resultaten ska kunna vara 

överförbara till andra kontexter eller grupper av individer som har vissa egenskaper 

gemensamt. I mitt fall handlar det om att få en förståelse och djupare insikt i rektors 

upplevelse av det pedagogiska ledarskapets uttryck. Med överförbarhet avses giltigheten i min 

studie utgöras av de gemensamma upplevelser som genereras och identifieras, utifrån syfte 

och formulerade frågeställningar. Således kan de som tar del av resultaten avgöra hur pass 

överförbara mina resultat är till en annan liknande studie av rektorers upplevelse av uppdraget 

som pedagogisk ledare. Dock vill tilläggas att studien är så pass liten så att göra gällande att 

så är fallet kan inte göras. Däremot kan de vara vägledande i en analys av andra studiers 

resultat och identifiering av gemensamma upplevelser. Vanligen används kriteriet 

överförbarhet till att syfta på miljöer eller en given kontext, men jag anser att det kan göras 

gällande att avse även gemensamma upplevelser av exempelvis ett uppdrag.  

 

Äktheten i studien utgörs av framför allt att jag har gett en rättvis bild av undersökningen. 

Bryman (2011, s.357) menar på att forskaren ska framställa en ”rättvis bild” av de 

uppfattningar och åsikter som framkommer i den grupp av respondenter en intervjuar.  

Bryman (2011, s.357) refererar också till Guba och Lincoln i avseende på det som benämns 

”pedagogisk autencitet”. Det avses mena att föresatsen är att äktheten ska förmedla en 

nyanserad och bättre bild av det undersökningen har haft för avsikt att belysa, vilket i 

förlängningen kan genererar ny insikt inom området.    

 

Äktheten ges också av tydlighet och sammanhang. Det ska vara klart argumenterat vad 

avsikten med forskningen är. Metoderna ska vara tydligt specificerade och förhållningssättet 

reflekterande. Det vill säga reflexiviteten hos forskaren medför en sensitivitet gentemot 

forskarens egen ”[…] plats i tiden och det sociala rummet” (Bryman, 2011, s.639). Det vill 

säga att den som genomför en studie har alltid en plats i en kulturell, politisk och social 

kontext.  Reflexiviteten utgör således en spegling av forskarens plats i tiden och i det sociala 

rummet, och kunskapen genereras utifrån forskarens ståndpunkt i relation till dessa faktorer, 

något som Alvesson (2010) precis som Bryman (2011) trycker på är viktigt att beakta.  Även i 

den reflexiva processen har jag förhållit mig etiskt korrekt.  
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6. Resultat och analys  

I kapitlet kommer jag redogöra för de resultat och den analys jag har gjort av det empiriska 

materialet. I fokus är studiens övergripande syfte och de därtill formulerade fråge-

ställningarna. I analysen och bearbetningen av insamlad data har vissa upplevelsefenomen 

framträtt distinktare än andra och vissa är gemensamma hos respondenterna. Analysen är 

kopplad till min teori och framställs utifrån respondenternas utsagor, i relation till de fenomen 

som visar sig som förenade upplevelser och till de som visar sig vara avvikande.  

  

Jag har valt att i underrubrikerna specifikt ta upp och diskutera kring dessa gemensamma 

upplevelser av uppdraget som pedagogisk ledare. I vissa fall korrelerar de direkt med de 

formulerade frågeställningar jag problematiserat och argumenterat kring, i andra fall inte. 

Analysen är invävd i resultatet och avslutar varje avsnitt som en sammanfattning. Jag vill 

påstå att det ger en förstärkt upplevelse av helheten i mina resultat, eftersom min teoretiska 

ansats är fenomenologisk. I fenomenologin är den egna tankeförmågan, cogitatio, och 

förmågan att sätta parentes, epoche´, om det en vet av stor vikt för att kunna ta reda på och 

fånga upplevelserna av essensen i det pedagogiska ledarskapet. 

 

I min text har jag också valt att citera respondenterna för att understryka och exemplifiera de 

synpunkter som framkommit. Det ger resultat och analys tyngd och förtydligar beskrivningen 

av det jag vill förmedla. Bryman (2011) belyser detta som särskilt viktigt. För att få flyt i 

läsandet har jag vidare valt att i de fall jag anser att det underlättar läsandet, omformulerat 

respondentens talade språk till ett för läsaren korrekt skriftspråk de gånger jag citerar.  

 

I kapitel sju kommer jag att föra en resultatdiskussion där jag kopplar mina resultat till 

tidigare forskning och argumenterar för på vilket sätt mina resultat bidragit till fältet och 

förståelsen för rektors uppdrag som pedagogisk ledare. 

 

6.1 Vilka åtaganden i uppdraget, upplevs av rektor vara mer kopplade till det 

pedagogiska ledarskapet? 

I avsnittet ”2.2 Rektors uppdrag utifrån styrdokumenten” diskuterade jag det pedagogiska 

ledarskapets innehåll. Innehållet i uppdraget utifrån styrdokumentens formulering. Jag 

argumenterade också för det forskningen framhåller är gällande för uppdraget som 

pedagogisk ledare i avsnittet ”3.1 Definition – pedagogiskt ledarskap”. Vidare 
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problematiserade jag också i senare avsnitt den komplexitet som är behäftad med uppdraget 

och det faktum att rektor befinner sig i en organisation som i alla hänseende hanterar 

lärandeprocesser.  

 

Utifrån respondenternas upplevelse kring hur de ser på resonemanget att rektor ska prioritera 

det pedagogiska ledarskapet, framträder fenomen skildrat utifrån enskilds egen subjektiva 

tanke och upplevelse om vad uppdraget som pedagogisk ledare är, och vad det avser att 

hantera. Samtliga av respondenterna anser att avsikten att prioritera det pedagogiska 

ledarskapet är formulerat utifrån bästa tänkbara intentioner i gällande styrdokument. 

Fenomenen utifrån ”cogiatio”, tanken, i relation till intentionerna är uttalande upplevelser om 

att en pedagogisk ledare möjliggör utvecklingsprocesser, pedagogiska diskussioner, realiserar 

förutsättningar för bra undervisning, leder pedagogiska projekt, skapar arenor för kollegialt 

lärande och tillser att lärarnas arbetssituation är den bästa tänkbara. Dessa upplevelser är till 

stora delar gemensamma hos respondenterna och formuleras vara de åtaganden som bäst 

beskriver de uppdrag som mer kan kopplas till ett pedagogiskt ledarskap än andra.  

 

Samtidigt uttrycker några av respondenterna, parallellt med att intentionerna med ett 

pedagogiskt ledarskap är de bästa tänkbara, att varje enskild rektor måste definiera för sig 

själv vad ett pedagogiskt ledarskap är. De menar på att ett pedagogiskt ledarskap ser olika ut 

beroende på vilken verksamhet rektor leder. Det visar sig i deras formulerade tankar utifrån 

hur de upplever uppdraget som pedagogisk ledare. En individ är sig själv närmast. Därmed 

kan jag inte i analysen bortse ifrån att upplevelsen av vad ett pedagogiskt ledarskap är, är 

personbundet med hänsyn tagen till enskild rektors upplevelse och därmed blir de åtaganden 

uppdraget som pedagogisk ledare har att hantera, infärgat i svaren från respektive respondent.  

 

Skolinspektionens (2012) definition framhåller att det pedagogiska ledarskapet i huvudsak 

handlar om att tolka målen, och i relation till dessa kunna framställa hur verksamheten ska 

arbeta för att nå de nationellt uppställda målen med ett gott resultat. Ingen av respondenterna 

pratar i direkta termer av att det pedagogiska ledarskap är målorienterat och att det är de 

nationella målen som är i fokus för arbetet. Indirekt kan däremot samtliga uttalade upp-

levelser, fenomen, kopplas till ett målrelaterat arbete. Nils är tydlig med, utifrån hur han ser 

på ett pedagogiskt ledarskap, att det i första hand handlar om att skapa bästa tänkbara 

förutsättningar för lärarna att bedriva en bra undervisning. Ett sådant arbete är i alla avseende 

målfokuserat. Han anser dock inte, i motsats till de andra, att detta sker genom rektors närvaro 



 
 

36 
 

i klassrummet.  

 

  Jo, men det är ju högst rimligt men sen är det ju att definiera vad som är ett 

   pedagogiskt ledarskap. För mig handlar det inte om att vara i klassrummet 

   och göra lektionsbesök i jättestor utsträckning. Utan att skapa förutsättningar 

   för lärarna att genomföra en bra undervisning i klassrummet. 

 

                Nils. 

                

 

Utifrån Nils resonemang blir delar av det pedagogiska ledarskapet mer av ett kollegialt 

lärande i gruppen av pedagoger, där rektor är den som skapar dessa förutsättningar utifrån det 

som lärarna problematiserar. Tydlig kommunikation kring olika utvecklingsområden, 

pedagogiska dilemman och förbättringsbehov i undervisningen blir på så sätt centrala delar i 

Nils upplevelse av vad som åligger en pedagogisk ledare.      

 

De flesta av respondenterna belyser upplevelsen av att den pedagogiska ledaren ska vara nära 

den dagliga verksamheten, känna sin verksamhet. Ledarens delaktighet, kommunikation och 

dialog i den dagliga verksamheten blir viktiga åtaganden, fenomen, i skapandet av mening. 

Flertalet av respondenterna poängterar dessa fenomen och förtydligar i diskussion vikten av 

desamma. En pedagogisk ledare kan inte diskutera en verksamhet och leda pedagogiska 

utvecklingsprocesser, om denne inte känner sin verksamhet. Närheten till verksamheten blir 

utifrån ett sådant resonemang meningsbärande och viktigt för rektor. Betydelsen av närheten 

till verksamheten exemplifieras i tanke och uttryck av respondenterna, som menar att om 

rektor inte har kännedom om verksamheten ”[…] blir det inte verkstad av det du säger”. 

 

Till ovan fört resonemang måste kommunikationen specifikt poängteras. I de variationer av 

tankestrukturer som visar sig i analysen utifrån fenomenologins tankar om fenomenens 

betydelse, visar sig kommunikationen. Ett åtagande i uppdraget som en pedagogisk ledare 

måste behärska på alla nivåer, i alla led och i skiftande situationer. Kommunikationen 

förekommer ständigt, och understryks som ett viktigt redskap och verktyg i alla hänseenden 

av samtliga respondenter. Bland annat visar det sig i att respondenterna framhåller att rektor 

måste kunna leda utvecklingsprocesser, uttala visioner, belysa förbättringsområde och föra 

pedagogiska diskussioner. Det åligger således rektor i sitt uppdrag som pedagogisk ledare, 

enligt respondenterna, att kunna kommunicera, att tydligt förmedla verksamhetens aktiviteter 

och beskriva på vilket sätt de ska utföras. 
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Mot bakgrund av respondenternas resonemang framgår det att det finns upplevd samsyn i 

stora delar kring vilka åtagande en pedagogisk ledare har att hantera. Uttalat framgår vikten 

av att kunna kommunicera verksamhetens behov och kunna leda för utveckling. Av vikt är 

också att känna sin verksamhet och ha närhet till densamma för att kunna argumentera för de 

behov som ska tillgodoses. Det generella i ett pedagogiskt ledarskap kan således 

sammanfattas utifrån det enskilt specifikt upplevda. Med andra ord det varje enskild 

respondent upplever vara ett pedagogiskt ledarskap, förenas utifrån en fenomenologisk analys 

i en generell essens av vad ett pedagogiskt ledarskap är, och de åtagande som framträder 

distinkt är de ovan presenterade.  

 

6.2 På vilka sätt uttrycks det pedagogiska ledarskapet i verksamheten, utifrån 

rektors egna prioriteringar? 

När jag analyserar respondenternas uttalanden om hur deras pedagogiska ledarskap upplevs 

och tar sig uttryck i verksamheten framträder ett oväntat fenomen i tanke utifrån vad de uttalat 

säger att de inte gör. Merparten av dem uttrycker att klassrummet och det undervisningsnära 

ledarskapet inte är ett prioriterat uppdrag/område. Anledningarna till att det inte prioriteras 

beror av olika saker men något som framhålls styra är tid. De menar att i ett undervisnings-

nära ledarskap, kunna göra skillnad och förändra undervisningen till den bättre, krävs ett 

ledarskap som är närvarande i klassrummet över tid. Den tiden finns inte. Enstaka 

klassrumsbesök ger inte en samlad bild av vad som behöver förändras. I det att dessa 

respondenter så uttalat framhåller det undervisningsnära ledarskapet, i relation till ett 

pedagogiskt ledarskap, framträder och visar sig uttalat ett åtagande de upplever är direkt 

kopplat till ett pedagogiskt ledarskap, men ett åtagande som inte är prioriterat av dem själva. I 

att säga vad de inte gör, blir uttryck för det som uppdraget de facto företrädesvis bör hantera.       

 

Klara framhåller avvikande att hennes pedagogiska ledarskap tar sig uttryck i väldigt många 

aspekter av organisation, planering, budget, personal etcetera. Tydliga mål formulerade av 

kommunal huvudman där det finns uttalade krav på prestation och resultat, ofta ekonomiska. 

Därmed är också ekonomin ett medel genom vilket hon styr. Utifrån tanken att sätta parentes, 

epoché, om det en vet, framträder skarpt avgränsat ett ledarskap som tar sig uttryck i 

verksamheten genom ekonomiska processer. Klara framhärdar i att hennes upplevelse av ett 

pedagogiskt ledarskap i alla avseende handlar om ekonomi. I en önskan om att utveckla sitt 
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resonemang menar hon på att hur hon väljer att fördela anslagna resurser återspeglas direkt i 

den pedagogiska kvalitén. De andra respondenterna uttrycker också alla aspekter av 

administrativa uppdrag och några delar Klaras åsikt om att ekonomin är styrande, men inte så 

uttalat kopplat specifikt till det pedagogiska ledarskapet. I detta är Klaras upplevelse direkt 

avvikande från de andras. Samt att hon till resonemanget tillför tankar om att hennes uttryck 

som pedagogisk ledare nog upplevs osynligt av lärarna. Hon utvecklar sina tankar och menar 

på att styra genom medel för en god pedagogisk kvalitet är inget som konkret gör anspråk på 

hennes fysiska närvaro i verksamheten.   

 

Andra upplevelser respondenterna har av när de uttryckligen utövar ett pedagogiskt ledarskap 

understryks i beskrivningen av fenomen skildrat i olika slags möten. Variationer av 

mötestyper som visar sig är spontana möten som frambringar pedagogiska diskussioner 

relevanta för verksamhetens utveckling. Andra exempel är planerade möten som 

arbetslagsmöten och/eller personalkonferenser som uttalat har pedagogiska frågor på agendan 

vilka är framåtsyftande ofta i relation till skollag och styrdokument. Som ett exempel nämns 

av någon respondent diskussioner kring betyg och bedömning. Ett annat forum för möten är 

sammankomster med Elevhälsan där det pedagogiska ledarskapet tar sig uttryck i det 

förbyggande arbetet kring eleverna i allmänhet och det åtgärdande arbetet i synnerhet. 

Respondenternas resonemang kan återföras till tankarna kring kommunikationens betydelse i 

organisationen men utifrån ett lite annat perspektiv. Samtliga trycker på upplevelsen och 

betydelsen av den informella kommunikationen som fenomen. Den understryks som viktig på 

så sätt att den ofta i stunden belyser aspekter viktiga för rektor att ta hänsyn till. Det gäller att 

fånga dessa väsentligheter och ta tillvara de synpunkter den frambringar. Vidare är 

upplevelsen av kommunikationen att den är komplex och vikten av hur den hanteras är ytterst 

angelägen för verksamheten i alla led, med tanke på att det är betydelsefullt att den förhålls 

korrekt. Kommunikationen framträder återigen som en central upplevelse och ett 

betydelsefullt fenomen direkt kopplat till ledarskapets uttryck. Ett fenomen som tydligt 

upplevs behäftat med uppdraget som pedagogisk ledare. 

 

En variation av fenomen som anas men som inte evident framträder är att ledarskapet i vissa 

avseende är delat och inte enkom är rektors ansvar. Uttalanden av enskilda respondenter där 

lärarnas ledarskap nämns i förbifarten skapar utifrån teorin tankar om att något visar sig men 

fenomenet syns som genom en dimridå, utan konturer, suddigt och svårfångat. Bland annat 

anas det i uttalade upplevelser som ”Det kan inte vara ett ledarskap, pedagogiskt ledarskap, i 
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en skola.” och ”[…] lärarna är de pedagogiska ledarna i klassrummet”. Dels anas att det 

pedagogiska ledarskapet till del är tillskrivet lärarna och dels framträder en nyans av att det 

finns, eller borde finnas, mer än ett ledarskap i en skola. Eftersom dessa citat yttrades i 

samband med att ledarskapet uttryck efterfrågades, skönjs och upplevs en känsla av tankar om 

ledarskapets formulering. Vem utövar vilket uppdrag i avseende på det pedagogiska 

ledarskapet?             

 

Mot bakgrund av respondenternas resonemang är det tydligt att fenomenen som framträder 

avseende upplevelsen av det pedagogiska ledarskapets uttryck är väldigt samstämda mellan 

respondenterna i vissa hänseenden och i andra hänseenden väldigt divergerande. Det är ett 

nyanserat ledarskap som ter sig skiftande beroende på hur rektor väljer att prioritera. Skarpt 

avgränsat framträder upplevelsen hos merparten av respondenterna att det pedagogiska 

ledarskapet bör utövas i klassrummet i större utsträckning. Dock betonas att den tiden inte 

finns.  Däremot understryks möten av olika slag i olika sammanhang. Dessa upplevs vara 

naturliga arenor för uppdragets utövande och i mötena kunna behärska kommunikationen som 

process.  Därtill anas också upplevelser av att det pedagogiska ledarskapet till del utövas av 

fler i organisationen än bara rektor. Dock framträder inte detta tydligt utan nämns bara som en 

reflekterad upplevelse. 

 

6.3 Vilka aspekter av rektors uppdrag försvårar utövandet av det pedagogiska 

ledarskapet? 

I att beskriva det som försvårar för respondenterna att utöva ett pedagogiskt ledarskap så kan 

det inte göras utan att sätta upplevelserna i relation till begreppet komplexitet. Vidare är det 

inom specifikt tre identifierade områden, utifrån analys av de tankestrukturer som framträder, 

de försvårande omständigheterna upplevs. Områdesfenomenen är lärarnas arbetstider, 

arbetsmiljöfrågor, och då i förhållande till främst lagkrav, samt brandkårsutryckningar i 

relation till akuta händelser.  

 

Två av respondenterna framhåller avvikande att lärarnas arbetstider med emfas påverkar 

rektors möjlighet att utöva ett pedagogiskt ledarskap i de fall lärarna är anställda i så kallad 

ferietjänst. Det innebär att lärarnas arbetstid genomförs dels i en arbetsplatsförlagd del på 35 

h/vecka och till det en del förtroendetid på 10,5 h/vecka. Förtroendetiden står det läraren själv 

fritt att förfoga över och rektor kan inte reglera denna tid att vara arbetsplatsförlagd och inte 
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heller bestämma innehållet i den. Detta menar respondenterna upplevs av dem bestämt som en 

försvårande omständighet.  Inga andra av respondenterna lyfter i något avseende denna 

problematik men argumenten för på vilket sätt det försvårar synliggörs genom de aspekter 

respondenterna berättar att de upplever. Tydligt träder aspekter av tid fram och visar sig som 

fenomen, som utifrån deras upplevelser inte tidigare synliggjorts som ett perspektiv av 

försvårande omständigheter. Undervisningen av eleverna är till stora delar förlagd från tidig 

morgon från klockan 08.00 fram till ungefär klockan 15.30 beroende på vilket stadie eleverna 

går i. Den tid som står tillförfogande för rektor att utöva ett pedagogiskt ledarskap i form av 

pedagogiska diskussioner, driva ett målinriktat utvecklingsarbete och följa upp verksamhetens 

resultat tillsammans med lärarna är sena eftermiddagar och enstaka studiedagar spridda över 

läsåret, menar respondenterna. De understryker och poängterar att detta är försvårande i alla 

avseenden och inte optimalt. Hade lärarna haft en vanlig semesteranställning hade 

möjligheten att organisera och utöva ett pedagogiskt ledarskap haft helt andra förutsättningar. 

Elevernas lov hade gett möjlighet till långsiktigt, strategiskt planerande av den pedagogiska 

verksamheten och dess mål, med en kontinuitet de inte upplever finns i deras verksamheter 

idag. Komplexiteten uppstår således i relation till inskränktheten av tid och möjlighet. Rektor 

hämmas i att kunna driva det utvecklingsarbete som är nödvändigt för en ökad måluppfyllelse 

tillsammans med lärarna. 

 

Vidare skildrar merparten av respondenterna arbetsmiljöarbetet i upplevelsen av försvårande 

omständigheter. Ett arbete som komplicerar på mer än ett sätt. Variationer av svårigheter 

framträder och visar sig i att respondenterna bland annat uttrycker en upplevelse av att de 

saknar kompetens inom områden som de är ytterst ansvariga för. Det kan röra sig om att 

känna till gränsvärden för bland annat bullernivåer i olika undervisningslokaler, men också 

vilka kemikalier som får hanteras inom den naturorienterade undervisningen för att bara 

nämna något av det som återges. Allt enligt gällande lagkrav. Arbetsmiljöarbetet tar tid i 

anspråk och kräver ett utarbetande av rutiner där alla inom organisationen ska vara 

införstådda med vad som gäller och vem som ansvarar för vilka delar i arbetsmiljöarbetet. 

Vissa direkta åtagande ska också korrekt delegeras enligt en delegationsordning, och det i sig 

kräver en dokumentation som alltid måste vara aktuell för att kunna sägas gälla. Något som en 

av respondenterna upplever skapar en känsla av otillräcklighet och rädsla för att allt inte är i 

sin ordning. Rektor måste ha fullständig kontroll på alla aspekter av arbetsmiljöarbetet och 

generellt erfaret är det allas uppfattning att det är en försvårande omständighet som tar tid 

ifrån uppdraget som pedagogisk ledare. I det fall det är sett till att det pedagogiska ledarskapet 



 
 

41 
 

först och främst avser pedagogiskt arbetet i relation till målstyrning. Komplexiteten 

framträder i att det inte går att välja bort arbetsmiljöarbetet för rektor, och eftersom arbetet 

med arbetsmiljön tar mycket tid upplevs den i sin tur ta tid ifrån uppdragets huvudsakliga 

intentioner.  

 

Avslutande diskuterar samtliga respondenter också vardagen av ständiga brandkårsut-

ryckningar som en försvårande omständighet, och till den uttalas också en upplevd frustration. 

Komplexiteten i att få till en fungerande vardag där kalenderns planerade aktiviteter fullföljs 

är en utopi och upplevs av de allra flesta skapa ytterligare en känsla av otillräcklighet, 

samtidigt som samtliga anför att det i sig också är charmen med uppdraget. Upplevelsen av att 

kunna behärska akut uppkomna situationer och i dessa handla korrekt är en färdighet delar av 

respondenterna trycker på är viktigt. I detta resonemang, kring försvårande omständigheter, 

visar sig och framträder också fenomen av att ett situationsanpassat och flexibelt ledarskap. 

Dock är upplevelsen tvådelad i en tydlig frustration och till den en upplevd charm. Men 

allvaret i respondenternas resonemang framträder och kritik riktas mot bland annat 

huvudman. En rektor specifikt framhåller att huvudman inte förstått vilket uppdrag denne har 

att hantera: 

 

  Jag tycker inte jag ges möjlighet att vara den goda pedagogiska ledaren jag 

  vill vara. Det utrymmet har jag inte fått. Med det sagt så menar jag att min 

  situation är ohållbar i det långa loppet. Man har helt missbedömt från 

  huvudmannens sida vilket utrymme vi bör ha i våra tjänster.    
        Lennart 

 

I att sätta parentes, epoché, visar sig i detta helt andra fenomen som rör huvudmans insikt i 

varje enskild rektors uppdrag och dess utformning. Huvudman vet inte vad rektor har att 

hantera i varken elev – eller personalansvar. Ännu mindre känner huvudman till varje enskild 

rektors ansvar i de uppdragsdelar som åligger rektor. I samtliga intervjuer framträder denna 

upplevelse av huvudmans okunskap gällande vad varje enskild rektor ansvarar för. Kommun-

politiker, och till det nämnd, fattar beslut om en verksamhet som de inte har insikt i och 

utifrån respondenternas upplevelse ännu mindre förstår. Det är således en frustration som inte 

bara står i relation till den egna verksamheten utan den står också i relation till huvudmans 

okunskap vilket ger en komplexitet i många led. Respondenterna uttrycker detta i de propåer 

av uppgifter som dimper ner i verksamheten uppifrån, och ska hanteras omgående, vilka i 

samma stund de dyker upp skapar oönskade avbrott i ett pågående arbete. Några blir till 
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brandkårsutryckningar eftersom de inte påannonserats med framförhållning. Någon 

respondenterna uttrycker det till att bli ”[…] ett producerande av papper”.  

 

Kompexiteten talar sitt tydliga språk i det rektorerna upplever vara försvårande 

omständigheter för dem att utöva ett pedagogiskt ledarskap. Det blir svårt för respektive 

rektor att förhålla sig till dessa eftersom många av dem är direkt tvingande enligt lag så som 

till exempel arbetsmiljöarbetet. Således måste dessa hanteras. Likaledes gäller det 

brandkårsutryckningar. Många av dem är akuta och kräver direkta insatser av rektor och i det 

skapas en upplevd frustration av otillräcklighet, i att inte kunna utöva ett pedagogiskt 

ledarskap av enskild rektor, i önskad omfattning. Avvikande framhölls lärarnas arbetstider av 

några respondenter vara en försvårande parameter för utövandet av ett pedagogiskt ledarskap. 

Framförallt betonades icke-möjligheten att i forum föra pedagogiska diskussioner med 

lärarna. Dessa möjligheter är ytterst begränsade i och med att de flesta lärare är anställda i en 

så kallad ferietjänst, vilket innebär att det inte finns på arbetsplatsen mer än 35 timmar per 

vecka. Sammanfattningsvis kan, i relation till ovan fört resonemang, göras gällande att det 

finns försvårande omständigheter för rektor att utöva ett pedagogiskt ledarskap. De som tagits 

upp här är alla av sådan natur att de inte går att välja bort av rektor. Händelserna/uppdragen är 

tvingande och även om de kan justeras i tid, är tiden i sig en aspekt som ständigt nämns i olika 

sammanhang, och en parameter som lika ständigt är närvarande. 

 

6.4 Vilka åtaganden i uppdraget som rektor anser denne inte kan kopplas till 

det pedagogiska ledarskapet? 

Det i uppdraget som framhålls inte kunna kopplas till det pedagogiska ledarskapet, delar 

utifrån upplevelse, respondenterna i två olika ställningstaganden. Hälften av respondenterna 

hävdar att samtliga åtaganden i rektors uppdrag kan förstås i relation till ett pedagogiskt 

ledarskap. Alla åtaganden kan härledas till gällande styrdokument med målet att få elever att 

prestera på optimal nivå. De respondenter som framhäver detta menar på att till exempel en 

lokals utformning kan påverka elevers förutsättningar att prestera, medan de andra vidhåller 

att dessa uppdrag, i exemplet med lokaler, inte ska ligga på rektor att hantera. Lärarna är de 

som bäst vet hur undervisningslokalerna bör vara utformade och det ansvaret ska ligga på 

ägare av fastigheten att hantera. Det blir förfelat att mena på att rektor i detalj ska styra 

verksamheten i sådana hänseenden menar några. Till exempel understrycker en respondent 

exemplifierande att det vid varje läsår kommer nya elever, vilket i sig ter sig naturligt. Men 
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som hon framställer ligger det på henne att i god tid beställa hem rätt antal elevskåp. Varför är 

det en rektors uppgift? En fråga hon ställt sig själv och verksamheten många gånger men 

aldrig fått svar på.  

 

Här gör således hälften av respondenterna gällande att deras upplevelse är att rektors 

uppdragsbeskrivning behöver ses över, i relation till att rektor ska utöva ett pedagogiskt 

ledarskap och ha tid för detta. I kontrast hävdar den andra hälften av respondenterna att rektor 

behöver ha ett paraplyseende över sin organisation sett ur ett helhetsperspektiv. De upplever 

att rektors insyn är viktig för att i detalj ingående ha kännedom om sakfrågor i behov av 

förbättrande insatser. Med insynen fås också en förståelse för kommande och riktade insatser.   

 

Utifrån analysen av svaren går det således inte generellt peka på specifika upplevelsefenomen 

som inte kan kopplas till uppdraget som pedagogisk ledare, eftersom det utifrån upplevelse 

råder oenighet och ett direkt motsatsförhållande mellan respondenterna. Det vissa anser är 

direkt kopplat till det pedagogiska ledarskapet menar andra att det inte är. 

 

6.5 Hur upplever rektor uppdraget dimensionerat i förhållande till vad det avser 

att hantera?   

Utifrån teorin framträder tydligt en upplevelse av ett uppdrag som ska hantera en komplexitet 

av skiftande uppdrag i förhållande till gällande styrdokuments formulering. Något avvikande 

menar två respondenter att de på ett sätt har ett uppdrag väldimensionerat i relation till 

uppdraget, men att det beror på en upplevelse av att huvudman, vid deras tillsättning, inte haft 

förståelse för de utmärkande verksamheter dessa rektorer har att hantera. De är samtidigt 

medvetna om, och ger uttryck för, att kollegor till dem har ett uppdrag omöjligt att hantera. 

Övriga respondenters upplevelser bekräftar deras påstående. En respondent uttrycker en 

upplevelse av en ständig stress i att alltid ”jagas” av någon. Hon skildrar följande upplevelse: 

  
  Bara i att hantera allt som ska besvaras hit och dit. Alla enkäter till exempel och  

  allt som ska besvaras i olika nivåer. Till det har vi all dokumentation. Det är inte  

  bara lärare som har krav på att dokumentera. Och sen har vi alla de som skriker 

  från alla håll, lagstiftningen skriker på sitt håll, lärarna skriker på sitt håll och 

  allt ska göras hela tiden. Det är som en akutmottagning efter en tågolycka. 

 

                  Nora 
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Till denna upplevelse kan läggas andras liknande i att uppdragets förutsättningar ständigt är i 

förändring. I ett förtydligande menar någon respondent att förutsättningarna som gäller denna 

vecka kan vara delvis helt andra nästa. Det i sig kan skapa toppar av en orimlig arbetsbörda 

som visar sig i till exempel arbetsveckor på drygt 50 timmar i veckan.  Dessa toppar av 

periodvis högre arbetsbelastning upplevs även av dem som anser sig ha ett väldimensionerat 

uppdrag. Några nämner topparna i direkt relation till det systematiska kvalitetsarbetet som 

kräver många moment av analys och uppföljning. 

Andra perspektiv som lyfts fram som upplevs påverka uppdragets storlek är alla de aspekter 

av administrativa uppgifter som tillskrivs en rektor, tillika chef, som fullt ut har personal- och 

budgetansvar. Genomträngs uppgifter som står i relation till dessa områden visar sig tanken 

om att beroende på vilken verksamhet rektor har att hantera, så kan det avsevärt påverka 

behovet av rektors styrning. Någon av respondenterna framhåller detta specifikt då denne 

under lång tid arbetat med en personalgrupp som inte fungerar optimalt, vilket också tagit tid i 

anspråk. Andra uppdrag får läggas åt sidan eftersom konflikten måste lösas. Upplevelsen blir 

att uppgifter läggs på hög och får hanteras vid ett annat tillfälle, ofta efter arbetstid, enligt 

respondenten. Känslan av att aldrig vara ledig uttrycks av de flesta.  

 

I det empiriska materialet kan också utläsas en upplevelse av verksamhetens krav på rektor i 

olika organisationsprocesser. Rektor leder och fördelar arbetet vilket lyfts och framhålls styra 

genomgående. Vissa av respondenterna understryker också att vissa uppdrag i utövandet inte 

kan delegeras. Rektor fattar således beslut i allt ifrån enskilda elevärenden till beslut i 

övergripande frågor rörande organisationen och verksamheten i stort. Denna vidd av uppdrag 

i uppdraget betonas särskilt i relation till dimensionen av det samma. Respondenterna är eniga 

i att rektorsuppdraget hanterar så mycket mer än bara ett pedagogiskt ledarskap. Eller för att 

citera en av rektorerna ”[…] enligt mig är det lika mycket ett organisatoriskt ledarskap som ett 

pedagogiskt ledarskap”. Till det framhålls det vara just vidden av uppdrag som gör att det 

upplevs överdimensionerat.       

 

Sammanfattningsvis mot bakgrund av ovan fört resonemang i alla delar av resultatet och 

därtill formulerad analys utkristalliserar sig starkast, utifrån teorin, ett fenomen uttalat i 

relation till ett behov. Samtliga respondenter ger under sin intervju uttryck för att ett 

förtydligande av vad det pedagogiska ledarskapet är, och vad det är tänkt att det ska hantera är 

nödvändigt. Staten måste förtydliga vad uppdraget som pedagogisk ledare i sak ska handskas 
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med. I att rektorerna så olika har tolkat uppdraget i det som avser det pedagogiska 

ledarskapet, och att det till det inte upplevs vara tydligt formulerat i styrdokumenten vad 

rektor ska förväntas göra, blir tolkningarna lika många som det finns rektorer. Även om 

gemensamma upplevelser finns blir uppdraget infärgat av respektive rektors prioriteringar.  

 

Respondenterna är eniga i att de prioriterar utifrån krav i den egna verksamheten och till del 

utifrån egna intresseområden. Det är således svårt att i några få meningar formulera det 

pedagogiska ledarskapet och vad det har att hantera. Därtill upplevs uppdraget komplext och 

innehåller många uppgifter som på ett eller annat sätt är försvårande omständigheter för 

rektors åtaganden. De flesta respondenterna arbetar jämsides med ständiga brandkårs-

utryckningar som påkallar deras närvaro, och leder till att det strategiskt långsiktiga arbetet 

med utvecklandet av den pedagogiska verksamheten får läggas åt sidan. Andra hinder i att 

driva det pedagogiska arbetet framåt uttrycktes av några respondenter vara lärarnas arbetstider 

och det faktum att bland annat arbetsmiljöarbetet tar mycket tid i anspråk. 
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7. Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen tar jag inledningsvis upp och diskuterar min valda metod och teoretiska 

utgångspunkt. Därefter belyses resultatet i relation till tidigare forskning. Avslutningsvis 

diskuterar jag mina egna reflektioner i relation till studiens helhet och det kunskapsbidrag 

studien genererat inom fältet pedagogiskt ledarskap och för utbildningsfältet i stort.  

 

7.1 Metoddiskussion och teoretisk utgångspunkt 

Eftersom studien har haft som syfte att genom det pedagogiska ledarskapets uttryck 

identifiera rektorers upplevelse av essensen i ett pedagogiskt ledarskap är bedömningen att 

valet av en kvalitativ metod var ett korrekt val. Det är svårt att fånga individers upplevelser 

utan en dialog och samtal. Intervjun som metod ger denna möjlighet. Dock har intervjun i sig 

begränsningar vilket bland andra Alvesson (2010) påpekar. Respondenterna kan välja att 

förvanskliga svaren, tillrättalägga dem eller svara som de tror att undersökaren vill att 

frågorna bör besvaras. Samtidigt finns även en risk att frågorna, precis som svaren, kan 

feltolkas. Därav är det av oerhörd vikt att genom hela studiens undersökningsprocess inta och 

förhålla sig kritiskt reflekterande. Det gäller således inledande i fasen av formulerandet av 

frågorna, genom hela intervjuförfarandet, samt i efterarbetet med tolkning och analys av 

empirin. Förutsättningarna för att få till optimala intervjuer tillförskaffades genom att i god tid 

ta kontakt med respektive respondent. Det är min erfarenhet att rektorers kalendrar snabbt blir 

fulltecknade, därav var tidigt fastställande av intervjudatum en aspekt att ta hänsyn till. 

Platsen för intervjun bestämdes av respektive respondent och företrädesvis hölls den på 

enskild rektors skola. Det är min upplevelse, och det var också min intention, att intervjuerna 

genomfördes och hölls i en avslappnad dialog. Jag kan dock inte bortse ifrån att platsen kan 

ha haft viss inverkan på svaren då det i något fall förekom enstaka avbrott i form telefon-

samtal vilket ledde till att frågorna fick ställas om. Dock är det min uppfattning att dessa 

avbrott sammantaget inte påverkat resultatet i stort.       

 

Vidare har jag beaktat och förhållit mig etiskt korrekt genom att följa Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer 
3
 vilket jag redogjort för under rubriken ”5.4 Etiska överväganden”. 

I presentationen av resultatet har hänsyn tagits specifikt till konfidentialitetskravet utifrån att 

samtliga respondenter getts fiktiva namn och inte skildrats i uttalanden förknippade med reellt 

fysiska platser och/eller faktiska identifierbara händelser. För att understryka och få till en så 

                   
3 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
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”tät beskrivning” av resultatet som möjligt, har i vissa avseenden respondenternas utsagor 

citerats (Bryman, 2011, s.355).  

 

Det har varit viktigt att se till studiens tillförlitlighet och äkthet. I en redogörelse av begreppen 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet får läsaren en förståelse för på vilket sätt dessa 

begrepp verkar i studien. Se avsnitt ”5.5 Studiens tillförlitlighet och äkthet”. Analysen bygger 

på saklighet och transparens, och att dessa på ett korrekt sätt återger det analysen och 

tolkningen av empirin visar på. Dock finns en medvetenhet i, att om någon annan analyserat 

och tolkat datamaterialet är det inte orimligt att tro, att denne till del fått ett annat resultat. 

Dessutom ska läsaren vara medveten om att studien är liten, och att det erhållna resultatet inte 

kan sägas gälla för samtliga rektorers upplevelse i avseende på essensen i det pedagogiska 

ledarskapets uttryck.  Trots det kan studien ge förnyad insikt för verksamma i uppdraget, 

huvudmän, skolpersonal, fältet och forskningen, om rektors uppdrag och det som fram-

kommer viktigt att beakta.  

 

Mot bakgrund av ovan utformat stycke är det omöjligt att inte beröra min egen erfarenhet och 

förförståelse för uppdraget som rektor. Med ett över tjugo år långt yrkesutövande i skolans 

värld, och de fem senaste som rektor, kan jag inte bortse ifrån att det kan ha spelat roll i hur 

jag har tolkat och analyserat resultaten. Kanske ska inte erfarenheten ses som en nackdel med 

tanke på att den tillhandahåller en förkunskap och insikt i vad uppdraget har hantera. En insikt 

som för en oinvigd kanske aldrig kan förstås fullt ut utifrån respondenternas skildrade 

upplevelser. Det ger också en uttalad möjlighet att se subtila signaler som kan gå en utom-

stående förbi utan att uppmärksammas. Dock är det ett antagonistförhållande i detta faktum, 

eftersom det är just min erfarenhet i yrket som ligger mig till last i att jag har en ingående 

förförståelse. Därav förhöll jag mig genom hela intervjusituationen objektiv, dels i 

framställningen av frågorna och dels i samtal med respektive rektor. Detta åstadkom jag 

genom att hålla en neutral nyans i mitt tonläge för att inte med mitt röstläge eller sätt att ställa 

frågor, frambringa svar färgade av mina åsikter.  

 

Olika ingångar och perspektiv har varit i fokus i analysen, och teorin har fungerat som ett 

verktyg i hanterandet av densamma. En fenomenologisk ansats ställer krav på den som 

genomför studien, att i en reflekterande ståndpunkt förhålla sin tanke, cogitiatio, öppen för de 

fenomen som visar sig och sätta epoché, parentes, om det en vet för att i analysen kunna finna 

säker kunskap. Tankestrukturerna framträder genom att en variation av fenomen visar sig i 
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korrelation till formulerade frågeställningar. Genom att granska fenomenen utifrån olika 

perspektiv visar sig en gemensam essens. Frågeställningarna har med hjälp av teorin kunnat 

besvaras och det övergripande syftet har beaktats genom hela studien. Upplevelsen har varit 

central och det är den som hela tiden varit i fokus, i analys och tolkning av datamaterialet. 

Fenomenologin som teori har gett en insikt om upplevelsens betydelse, i att kunna generera 

kunskap om rektors uppdrag i stort men också kunskap om det pedagogiska ledarskapets 

uttryck. 

 

7.2 Resultatet i relation till tidigare forskning 

Respondenterna poängterade specifikt vissa fenomen av upplevelser vara knutna till 

intentionerna med utövandet av ett pedagogiskt ledarskap. De som nämndes var uttalande 

upplevelser om att en pedagogisk ledare möjliggör utvecklingsprocesser, pedagogiska 

diskussioner, realiserar förutsättningar för bra undervisning, leder pedagogiska projekt, skapar 

arenor för kollegialt lärande och tillser att lärarnas arbetssituation är den bästa tänkbara. 

Många av dessa kan indirekt kopplas till Skolverkets (2012) definition av vad ett pedagogiskt 

ledarskap är och innehåller alla i någon mening ett målrelaterat arbete. Även i forskningen 

finns dessa upplevelser, fenomenen, av vad en pedagogisk ledare ska hantera väl 

representerade och understrycks i såväl Augustinsson och Brynolf studie (2012) som i 

Timperleys (2013) och Ärlestig och Törnséns (2014).  Dock ska poängteras att även om 

intentionerna är de bästa, visar sig i tankestrukturer att respondenterna företrädesvis, av olika 

anledningar, inte oavkortat ägnar sig åt ovan redovisade upplevelser. 

 

7:2:1 Uppdragets komplexitet  

Det finns en inbyggd komplexitet som visar sig i att uppdraget som pedagogisk ledare, 

innefattar en rad varierande uppgifter som åläggs rektor dels av stat, men också av kommunal 

huvudman. Rektor utövar sitt uppdrag i den egna verksamheten där han/hon planerar, leder 

och fördelar arbetet i en socialt situationsbunden kontext. Det situationsbundna ledarskapets 

betydelse belyser Alvesson (2013), men även Forslund (2012,) vilka båda framhåller att det 

gör anspråk på ett flexibelt ledarskap. Detta bekräftas i respondenternas resonemang kring 

dagliga brandkårsutryckningar, propåer från huvudman, det systematiska kvalitetsarbetet, 

personalärenden, dokumentationskrav etcetera. Således finns det variabler att ta hänsyn till 
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som inte står att finna i de formulerade styrdokumenten som ständigt förändrar rektors 

förhållningsätt till uppdraget. 

Denna komplexitet speglar respondenterna med emfas på ett sätt som kan kopplas till det 

Jäppinen (2014) påtalar i avseende på att komplexiteten måste förstås utifrån att den innefattas 

i någonting större än bara den enskilda verksamheten. Rektors uppdrag är ett pedagogiskt 

ledarskap i en utbildningsorganisation som måste förstås utifrån att det inryms i andra 

komplexiteter som politiska, ekonomiska och socialt komplexa system. Komplexiteten ska i 

sin tur förstås i relation till de distinkta huvudområden, ledarskap, ekonomi och 

administration, som rektors uppdrag uttalat finns inom, vilka Jarl (2013) och Larsson och 

Löwstedt (2014) framhåller vara utmärkande.  Samtliga av de tre områdena diskuteras av 

respondenterna där enighet råder i att alla tar en beskärd del av rektors tid i anspråk. 

Merparten av respondenterna anser att ledarskapet som område inte prioriteras i den 

utsträckning de skulle önska och några känner sig uttalat distanserade sina verksamheter. 

 

7:2:2 Leda för utveckling  

Utifrån resonemanget om det pedagogiska ledarskapets åtaganden finns en samstämmighet att 

det handlar om att utveckla undervisningen och elevernas möjligheter till lärande. Många av 

respondenterna menar på att rektor bör prioritera det undervisningsnära ledarskapet och leda 

för utveckling.  

 

Likafullt finns artikulerat en avvikande åsikt där en av respondenterna inte anser att rektor är 

den som ska leda det undervisningsnära ledarskapet. Enligt respondenten är det lärarnas 

uppgift. För honom handlar det i stället om att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärarana 

att bedriva bästa tänkbara undervisning. I analysen av ett sådant resonemang kan skönjas ett 

”tyst kontrakt” liknande det Ärlestig och Törnsén (2014) påtalar. Respondenten har ingen 

direkt insyn i undervisningen och är därmed distanserad elevernas åsikter och tankar kring sin 

undervisning. Dock ska tilläggas att han tydligt framhåller vikten av kommunikationen med 

lärarna kring undervisningen, vilket utifrån Ärlestigs (2008), Timperleys (2013) samt 

Augustinsson och Brynolfs (2012) argumentation, kan hjälpa rektor att förstå det lärande som 

sker i organisationen. Håkansson och Sundberg (2012) framhåller den pedagogiska 

diskussionen mellan rektor och lärare i avseende på undervisningens genomförande som 

särskilt viktig. I detta avseende trycker respondenten på att förutsättningarna för lärarna ska 

vara de bästa tänkbara för att kunna bedriva en bra undervisning.  
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Övriga respondenter framhåller och uttrycker en stark upplevelse av att vilja vara pedagogisk 

ledare och utveckla och driva det undervisningsnära ledarskapet i verksamheten på ett sätt 

som också accentueras i forskningen (Rapp, 2008, Ärlestig & Törnsen, 2014, Timperley, 

2013, Augustinsson & Brynolf, 2012). Men det framgår också att förutsättningarna för att 

kunna genomföra detta över tid är starkt begränsat på grund av uppdragets mångfacetterade 

innehåll och komplexitet. Samtliga menar också att det vore önskvärt med ett förtydligande 

från stat, och i vissa led huvudman, vad det pedagogiska ledarskapet ska hantera. Vidare 

menar några respondenter att det är av vikt att enskild rektor för sig själv definierar 

uppdragets innebörd.   

 

Augustinsson och Brynolf (2012) diskuterar i många sammanhang meningsskapande som 

särskilt viktigt. I att leda för utveckling kan meningsskapandet sättas i samband med den 

kommunikation som sker i verksamheten på daglig basis. Samtliga av respondenterna lyfter 

kommunikationen som ett meningskapande fenomen i att den blir bärare av det som anses 

viktigt i verksamheten. Verksamhetens kärnvärde. Inte oväntat sker den mesta av 

kommunikationen i mötesformer där respondenterna också menar på att deras pedagogiska 

ledarskap uttrycks och verkar. Kommunikationen framhålls av bland andra Ärlestig (2008), 

som poängterar att de möten rektor prioriterar, hur denne fördelar sin tid och hur rektor 

synliggör verksamhetens mål kan spåras i kommunikationen. Prioriteringarna blev specifikt 

tydliga i att respondenterna så olika gav uttryck för vad de valde att fokusera i sitt uppdrag 

som pedagogisk ledare. Det någon kommunicerade som särskilt viktigt valde någon annan att 

delegera. Samtidigt ska en vara medveten om att hade intervjuerna skett vi ett annat tillfälle 

när verksamheten uttryckt andra behov kunde undersökningen genererat andra utsagor i 

avseende på rektors prioriteringar. Dock kan nog framläggas att intresse till del styr det rektor 

väljer att avsätta tid för. Essensen i detta hänseende utgörs av att kommunikationen som 

verktyg i det pedagogiska ledarskapet upplevs central, och att den måste behärskas i alla de 

kommunikationsflöden verksamheten hanterar. Till det är den meningsbärande på så sätt att 

den förmedlar verksamhetens kärnvärden, det vill säga de mål som prioriteras. 

 

7:2:3 Försvårande omständigheter  

Något som avvikande, men väldigt distinkt, framhölls vara en upplevelse av en försvårande 

omständighet var lärarnas arbetstider. Utifrån analysen och i reflektion till tidigare forskning, 

som här tagits upp, har denna försvårande omständighet inte i något sammanhang dykt upp 



 
 

51 
 

eller argumenterats. Det är en omständighet, som när den diskuteras, tydligt framträder och 

visar på de svårigheter utifrån upplevelse rektor möter. Den tid som står till förfogande för 

rektor att tillsammans med lärare föra pedagogiska diskussioner begränsas av bland annat, att 

lärare idag till stor del fortfarande är anställd i så kallad ferietjänst. Respondenterna som 

avvikande belyste detta poängterar en viktig aspekt att beakta. Rektors förutsättningar att 

bedriva ett pedagogiskt ledarskap är till del begränsat av att utbildningssystemet ”byggt in” 

gamla och förlegade rutiner i en ny skolreform. I den ”nya” skollagen (2010:800) och i de 

olika skolformernas läroplaner, har rektors ansvarsområde och uppgifter som pedagogisk 

ledare tydligt skärpts, och ansvaret på rektor är i alla avseende klarlagt. Dock har inte rektors 

förutsättningar att optimalt realisera intentionerna, i en så generös omfattning som kan tyckas 

lämplig, tillhandahållits. Att lärarna fortfarande befinner sig i en ferietjänst förhindrar 

möjligheterna för rektor att strategiskt, och som tidigare skildrats, över tid driva utvecklings-

processer nödvändiga för att en progression i den pedagogiska kvalitén ska komma till stånd.  

Det finns i alla avseende anledning att beakta denna påtalade och försvårande omständighet. 

Kanske måste lärarnas arbetstid ses över i relation till utbildningssystemets helhet utifrån 

bland annat detta perspektiv? 

 

Andra försvårande omständigheter som diskuterades och som av merparten av respondenterna 

upplevs som frustrerande är arbetsmiljöarbetet. Frustrationen kommer av bland annat en 

upplevd okunskap och avsaknad av kompetens inom vissa områden. Arbetet tar tid och även 

om det kan underlättas av upprättandet av rutiner så är det ett krävande arbete som måste 

hållas aktuellt samtidigt som alla i verksamheten ska ha kännedom om det. Arbetsmiljöarbetet 

som begrepp avhandlas inte uttalat i den forskning som diskuterats här, men innefattas i 

styrdokumenten och beskriver hur arbetet ska genomföras och vilka delar rektor ansvarar för i 

de olika skolformerna. Det är således ett arbete som inte kan väljas bort till förmån för annat 

utan ska med regelbundenhet uppdateras och ständigt vara aktuellt.  

 

Ledarskap, administration och ekonomi är dagliga delar i en rektors uppdrag, och tiden som 

finns till förfogande för specifikt ledarskapet upplevs knapp. Det blir tydligt utifrån merparten 

av respondenternas uttalade upplevelser att de känner sig splittrade och frustrerade i sitt 

uppdrag. Stat och kommun är tydliga med att rektor ska prioritera det pedagogiska 

ledarskapet, men upplevelsen är att det inte ges förutsättningar för det. Ständiga 

brandkårsutryckningar, en tung administration och ideliga möten, ibland akuta, är delar i en 

rektors vardag som försvårar möjligheterna för denne att strategiskt leda pedagogiska 
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processer och diskussioner, i den omfattning som är nödvändig för att kunna nå framgång i 

det pedagogiska ledarskapet. Det blir i detta hänseende viktigt att fundera över om det är 

feltänkt kring innehållet i uppdraget och/eller om förutsättningarna är feldimensionerade. Om 

merparten av rektorer går omkring med en ständig upplevelse av frustration och känsla av 

otillräcklighet, hur ska de kunna motivera, uppmuntra och uttrycka förväntningar, om det för 

dem själv handlar om att överleva dagen? Meningsskapande som begrepp och fenomen, 

betonas i forskningen som viktigt för den pedagogiska ledaren att beakta (Augustinsson & 

Brynolf, 2012; Sveningsson & Alvesson, 2010). Mot ovanstående resonemang blir det svårt 

att skapa denna mening i en verksamhet när uppdraget för enskild rektor i sig upplevs alldeles 

för spretigt. Det framgår också återkommande i resultaten att rektor, av bland annat 

anledningar som denna, många gånger prioriterar utifrån eget huvud och fokuserar det som i 

verksamheten, för stunden är angeläget att prioritera. Givetvis går det inte att välja bort akuta 

händelser. Dessa måste i alla hänseende och väldigt omgående hanteras, men kanske skulle de 

kunna hanteras av någon annan än rektor i de fall det inte handlar om akuta elevärenden? Om 

det rör beställning av till exempel elevskåp kan kanske det ärendet hanteras av annan 

profession?     

   

7:2:4 Pedagogiskt ledarskap kontra organisatoriskt ledarskap 

Mot ovan förda resultatdiskussion är det angeläget att fundera över om rektor till större del 

hanterar ett organisatoriskt ledarskap än ett pedagogiskt ledarskap. Funderingarna väcktes 

tidigt i analysen utifrån att respondentrena uttryckte att ledarskapet i skolan inte enbart 

hanteras av rektor utan är ett delat ledarskap. Larsson och Löwstedt (2014) belyser detta 

specifikt och menar på att det finns anledning att fundera över om rektors roll är förlegad. De 

menar på att det pedagogiska ledarskapet ägs av lärarna och att det är de som måste utveckla 

det samma. Rektor får utifrån ett sådant resonemang en annan roll som ledare. En ledare som i 

ett avseende fortfarande bedriver ett pedagogiskt ledarskap, men mer i dialog med lärare där 

fokus ligger på att optimera undervisningens kvalitet för ökad måluppfyllelse. Det blir således 

i ett annat avseende rektors roll att utifrån ett organisatoriskt ledarskap skapa dessa 

förutsättningar. Ludvigsson (2009) framhåller gemensamma beslutsprocesser som ett recept 

för ett framgångsrikt samproducerat ledarskap. Hon menar på att det skapar en ökad förståelse 

för verksamhetens behov och rollerna förtydligas i vem som ansvarar för vilka områden. En 

av respondenterna uttryckte tydligt att han redan idag arbetar utifrån att han hanterar och 

organiserar förutsättningarna och att lärarna är de som är suveräna i undervisningen. Rektor 
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framhålls många gånger i media som enskilt ansvarig för skolors framgång. Det blir dock 

svårt att göra gällande att det kan vara så utan att beakta framgången som ett resultat av 

enhetens gemensamma ansträngningar. Oavsett om rektor är pedagogisk ledare eller 

organisatorisk ledare.  

 

Tankarna om ett organisatoriskt ledarskap visar sig också utifrån att både forskningen och 

respondenterna i denna studie, så uttryckligen understryker den stora mängd administrativa 

uppgifter uppdraget innefattar. Det är allt ifrån kravet på hanterandet av olika ärenden ifrån 

stat såväl som huvudman. Till dessa åligger det rektor att inom den egna organisationen 

hanterar administrativa uppgifter som rymmer allt ifrån att besvara mail till att dokumentera 

enskilda elevärenden. Något som för en ovan och icke insatt lekman kan framstå som fullt 

hanterbart, men som för en som verkar i uppdrag förstår, kräver en tydlig och till det skicklig, 

organisationsförmåga. Ett ledarskap som måste förstå helheter, ekonomiska system, kunna 

handla strategiskt och till det ha en god personkännedom. En av respondenterna uttryckte 

också att ledarskapet är mer av ett organisatoriskt ledarskap än ett pedagogiskt, vilket leder till 

ett begrundande av uppdraget i sin helhet.  

 

Vidare hanterar rektor personal utifrån att denne är lärarnas chef, med allt vad det innebär i 

frågor om rekrytering, lönesättning, kunna bedöma pedagogisk skicklighet med mera. Dessa 

personalfrågor hanterades tidigare av huvudman men ligger idag på enskild rektor att hantera 

(Larsson & Löwstedt, 2014).  Utifrån mängden ökade arbetsuppgifter och ansvarsområden 

som införlivats i skolledares uppdrag, har också uppdraget blivit både mer komplext och mer 

omfattande menar författarna. Dessa sidor av saken belyser att det finns ytterligare 

omständigheter som försvårar för rektor att utöva ett pedagogiskt ledarskap, med hänsyn till 

att det är statens och huvudmans intention. Dessa personalfrågor utgör idag en stor del av 

rektors administrativa uppgifter vilket också respondenterna belyste.  

 

Mot ovan fört resonemang måste kanske rektorsrollen förändras och förstås utifrån att det 

även är ett organisatoriskt ledarskap. Frågorna som utkristalliserar sig är många och måste 

undersökas i fortsatta studier av rektors ledarskap. Det organisatoriska ledarskapet beskriver 

kanske rektors uppdrag bättre än det pedagogiska ledarskapet? Kanske ska det sistnämnda 

ledarskapet tillskrivas lärarna i större utsträckning? Möjligtvis ska rektor mer inta rollen som 

den som i samråd med lärarna skapar förutsättningarna för lärarna som de pedagogiska 

ledarna? Det är tydligt att en arbetsbeskrivning för uppdraget som rektor behöver förtydligas 
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från stat och kommun.  

      

7.3 Avslutande reflektioner 

I denna avslutande reflektion ska jag fortsättningsvis förhålla mig sakligt till de resultat 

studien kommit fram till men jag kommer också tillåta mig vara fri att reflektera utifrån att jag 

själv fortfarande är verksam i uppdraget som rektor.  

 

Syftet med studien var att identifiera i vilka hänseenden rektor upplever att denne utövar ett 

pedagogiskt ledarskap och hur det tar sig uttryck i verksamheten. Till syftet formulerade jag 

relevanta frågeställningar som besvarades uttömmande av respondenterna. Essensen i det 

pedagogiska ledarskapet upplevs i stora drag innefatta ett utövande av pedagogiska 

diskussioner, driva utvecklingsprocesser men också skapa arenor för ett kollegialt lärande och 

ge lärarna förutsättningar att bedriva en bra undervisning. Men det framträder också med all 

tydlighet att det råder många försvårande omständigheter för rektor att utöva ett pedagogiskt 

ledarskap. Särskilt intressant var den aspekt av lärarnas arbetstid som belystes och de 

funderingar som framträdde utifrån resonemanget. Mina resultat bidrar till en kunskap om att 

det finns omständigheter, inbyggda i utbildningssystemet, som försvårar för rektor att utöva 

ett pedagogiskt ledarskap. Det finns således anledning för forskningen, utbildningssystemet 

och beslutsfattare i skolfrågor att intressera sig för och undersöka om det är så att 

utbildningssystemet behöver ses över i relation till bland annat det som framkommit i denna 

studie avseende lärarnas arbetstider. Kanske måste lärares arbetstider assimileras in i rådande 

skolreform om rektors möjlighet till ett utövande av ett pedagogiskt ledarskap ska kunna 

realiseras? Det är viktigt att förstå att lärarnas ferietjänster till betydande begränsar rektors 

möjligheter att pedagogiskt leda och diskutera utvecklingsprocesser långsiktigt och strategiskt 

över tid. Om lärarna hade funnits tillgängliga 40 timmar i veckan och till det även arbetat de 

lov eleverna är lediga, skulle det möjliggöra helt andra arenor för ett pedagogiskt ledarskap. 

 

Jag vill även trycka på det jag diskuterat avseende ett pedagogiskt ledarskap kontra ett 

organisatoriskt. Det ligger mycket i det Larsson och Löwstedt (2014) framhåller. Det är 

väldigt många beslut gällande organisation rektor hanterar i sitt ledarskap, och med den 

utökade mängd av ansvarsområden som tillkommit, är det organisatoriska ledarskapet till del 

större idag än det var för bara några år sedan.  Studien bidrar också till en kunskap om att 

rektorer tydligt upplever detta. Det organisatoriska ledarskapet kan sättas i relation till den 
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administrativa börda många av respondenterna berör. Rektorer idag upplever att de tyngs ner 

av administrativa krav ifrån alla nivåer i systemet, vilket skapar en känsla av otillräcklighet 

och frustration. Om inte någonting görs tror jag att skolan snart står inför att skickliga rektorer 

väljer att arbeta med annat än skolors utveckling och elevers måluppfyllelse. Det är redan ett 

problem att många lärare väljer att lämna skolan och att begåvade ungdomar som står inför att 

välja studier på eftergymnasialnivå inte väljer en karriär inom skolans domäner. Dock är det 

en helt annan diskussion. Jag vill framhäva är att beslutsfattare måste fundera över vad det är 

tänkt att rektor i huvudsak ska syssla med.  Är det ett pedagogiskt ledarskap rektor i huvudsak 

ska utöva måste förutsättningar för ett sådant utövande tillhandahållas och förtydligas mycket 

distinktare. Idag vill jag påstå att rektor till större, och ständigt ökande del, utövar ett 

ledarskap som till sin natur är övervägande organisatoriskt och administrativt, med tydliga 

inslag av ekonomiska aspekter. Min studie bidrar med denna kunskap och insikt. Det är också 

utifrån det påståendet viktigt för utbildningssystemet och forskningen att fundera över om 

rektors roll, som den nu ter sig, är förlegad och behöver reformeras?   

 

Jag anser att min studie tydligt bidrar med en kunskap om att det finns ett behov av att 

ytterligare genomtränga och undersöka rektors förutsättningar att utöva ett pedagogiskt 

ledarskap. Det är också angeläget för fältet och forskningen att fundera över professionernas 

olika roller i skolan. Är det kanske lärarna som i huvudsak ska bedriva ett pedagogiskt 

ledarskap och i sådana fall är det då rektor som ska hantera det organisatoriska? Den största 

anledningen till att jag valde att undersöka rektorers upplevelser i relation till det pedagogiska 

ledarskapet är att jag anser att det är förfelat att tro att rektorer ska kunna leda skolan 

kärnprocesser – undervisning och lärande – när uppdragsgivarna idag inte tydligt talar om hur 

det är tänkt att rektor ska kunna avsätta tid för dessa. Samtliga respondenter i studien vill alla 

verka som pedagogiska ledare och de har en ambition att vilja leda pedagogiska utvecklings-

processer. Problemet är, att tolkningen av vad ett pedagogiskt ledarskap är och vad det har att 

hantera, är lika många som rektorerna är till antalet. Det är i sak svårt att säga när rektor inte 

är pedagogisk ledare eftersom det rektorer gör, alltid i någon mening, kan kopplas till ett 

pedagogiskt ledarskap, även de organisatoriska bitarna. Men om det specifikt är det 

pedagogiska ledarskapets delar, där undervisning och lärande i dialog med lärarna är det som 

ska prioriteras, måste detta förtydligas och till det måste rektor befrias från delar av den 

tyngande administrationen.       
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Bilaga 1.   

 

                                                     Samtyckesformulär 

 

Uppsala universitet 

 

Student Gunilla Davidsson 

 

Till berörd deltagare 

 

Medgivande för deltagande i en studie om det pedagogiska ledarskapet som rektor. 

 

Projekt 

Arbetet har som övergripande syfte att undersöka och identifiera i vilka hänseenden rektor 

upplever att denne utövar ett pedagogiskt ledarskap och hur det tar sig uttryck i verksamheten. 

 

Metod 

Undersökningen kommer att bestå av semistrukturerade intervjuer som kommer att 

genomföras och därefter analyseras. Om någon av deltagande parter inte godkänner att 

ljudinspelning används kommer det att raderas. Viktigt att understryka är att fokus i studien i 

sin helhet inte ligger på de enskilda individerna utan den sammatagna analysen av samtliga 

intervjuer. 

 

Resultatredovisning, etik och sekretess 
Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 

seminarier samt på universitetets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda 

personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter 

och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras 

konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning 

(Personuppgiftslagen 1998:204). 

 

Medgivande: 

Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervju samt använda det insamlade materialet i 

undersökningen. 

 

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under 

intervjun avbryta sin medverkan. 

 

□   Jag vill medverka i studien.  

□   Jag vill inte medverka i studien. 

 

Datum_________________________________________________ 

 

Underskrift______________________________________________ 
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Bilaga 2. 

 

Intervjuguide. 

 

Syfte 

Det övergripande syftet med undersökningen är att identifiera i vilka hänseenden rektor 

upplever att denne utövar ett pedagogiskt ledarskap och hur det tar sig uttryck i verksamheten. 

Upplevelsen av vad ett pedagogiskt ledarskap är, är centralt i syftet. 

 

Uppvärmningsfrågor 

Hur blev du rektor och varför? 

Hur länge har du arbetat som rektor? 

Har du bara arbetat på denna skola eller har du varit på andra? 

 

Huvudfrågor 

Hur ser du på uppdraget som rektor? Vilka delar anser du att det innehåller? 

Hur stort personal- och elevansvar har du? 

Ditt ekonomiska ansvar vad ingår i det? 

 

Har du genomgått den nya statliga uppdragsutbildningen och/eller rektorslyftet? 

Om ja på föregående fråga. 

Tycker du att utbildningen gav dig verktyg att hantera uppdraget som rektor? 

Om nej på inledande fråga i stycket. 

Vilka delar i uppdragsutbildningen/rektorslyftet känner du att du skulle behöva fortbildning i? 

  

Rektor som pedagogisk ledare är uttalat i läroplanen, och forskningen pekar på att rektor ska 

prioritera det pedagogiska ledarskapet. Hur ser du på ett sådant resonemang? 

Vad är din upplevelse i avseende på vad ett pedagogiskt ledarskap är? 

I vilka hänseenden/situationer upplever du att du utövar ett pedagogiskt ledarskap? 

På vilka sätt tror du att ditt pedagogiska ledarskap tar sig uttryck, och upplevs i 

verksamheten? 

 

Vilka uppdrag försvårar för dig att bedriva ett pedagogiskt ledarskap? 

Vilka arbetsuppgifter i uppdraget anser du inte är kopplat till det pedagogiska ledarskapet? 

Utifrån din inledande redogörelse av uppdraget vilka delar i det pedagogiska uppdraget 

prioriterar du i ditt faktiska arbete som rektor?  
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Hur ser du på dina prioriterade områden i relation till de intentioner stat och kommun har på 

ett pedagogiskt ledarskap? 

Om du uteslutande fick arbeta i rollen som pedagogisk ledare, utifrån hur du upplever och 

förstår att ett pedagogiskt ledarskap ska utövas, vilka uppgifter skulle du prioriterat arbeta 

med? Motivera. 

Hur upplever du att ditt uppdrag är dimensionerat i relation till det du har att hantera?    

Har du några avslutande tankar du vill dela med dig av? 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

     

 

 


