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1. Inledning 
Under mina drygt 10 år som lärare har jag haft närmare tio olika rektorer. Rektorerna har 

olika personligheter, erfarenheter, ledarstil och de har lagt fokus på olika delar av rektors 

arbetsuppgifter. En har haft fullt fokus på det pedagogiska uppdraget och andra har haft mer 

fokus på personalfrågor och administrativa uppgifter. Under åren med rektorn som fokuserade 

på det pedagogiska ledarskapet har jag som lärare upplevelsen att jag utvecklats mest i min 

lärarroll. Valet av ämne har speglats av detta.  

I min magisterutbildning ingår kursen Utbildningsledarskap vilket också varit en 

inspirationskälla till valet av ämne tillsammans med att rektors pedagogiska uppdrag tydligt  

finns med i skollagen (Nihlfors 2014, 397). Rektor ansvarar också för verksamhetens 

pedagogiska lärprocesser, så som elevinflytande, arbetsmiljö och utveckling av 

undervisningen (Skolverket 2011, 18). Enligt Skollagen § 9 kapitel 2 (2012, 21) ska rektor 

leda och samordna samt ansvara för utvecklingen av verksamheten. Rektors uppdrag enligt 

Skolverket (2011, 30) är att följa upp hur undervisningens planering, genomförande och 

uppföljning fungerar.  

Det pedagogiska ledarskapet är en framgångsfaktor för skolutveckling, i Sverige och 

internationellt (Minten 2013, 70). Det pedagogiska ledarskapet ryms inte i rektors arbete och 

de administrativa uppgifterna tar över rektors långsiktiga planering och det pedagogiska 

ledarskapet (Johansson 2011, 20). Heldmark (2011) menar att forskarna inte alltid är överens 

om vad ingår i en rektors pedagogiska ledarskap. Det kan skilja sig i uppfattning att rektor 

ska, eller inte ska, vara med i klassrummet och att rektor ska, eller inte ska, coacha lärare i 

pedagogiska frågor. En rektors ständiga utmaning är att fatta beslut som påverkar den 

pedagogiska verksamheten i positiv riktning (Nihlfors 2014, 395, 408).  

Den här studien tar också upp rektors uppfattning i vilken utsträckning de har möjlighet att 

genomföra det pedagogiska ledarskapet inom sin yrkesroll. 

Inledningen fortsätter med studiens syfte och frågeställningar samt tidigare forskning.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka grundskolerektorers uppfattningar om det pedagogiska 

ledarskapet, hur de anser att de arbetar med det och vilka förutsättningar de anser att de har 

för att kunna bedriva ett pedagogiskt ledarskap. Att beskriva en del av en rektors 
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arbetsuppgifter kan framstå som en förenklad bild av en rektors arbete enligt Brüde Sundin 

(2007, 192) då uppgifterna är många till antalet och ofta komplexa. Undersökning utgör ett 

försök att fånga en del av rektors arbetsuppgifter i syfte att belysa denna viktiga del ur ett 

rektorsperspektiv med utgångspunkt från rektors livsvärld. Motivet är att åskådliggöra en av 

många delar utan att försöka förringa det komplexa i uppdraget och inte heller skapa en 

rangordning i rektors arbetsuppgifter. Huvudfrågan i undersökningen är: 

 Hur anser rektor i grundskolan att arbetet med det pedagogiska ledarskapet går till 

konkret i vardagen?  

Undersökningen utgår också från följande frågeställningar: 

 Hur definierar rektor det pedagogiska ledarskapet? 

 I vilken utsträckning finns det förutsättningar att arbeta med det pedagogiska 

ledarskapet enligt rektor?  

1.2 Tidigare forskning  

Brüde Sundin (2007, 153) beskriver en rektors arbetsuppgifter som komplexa. Traditionellt 

sett innefattar arbetet ett pedagogiskt ledarskap, administration, ekonomi, elevvård, 

personalfrågor och skapandet av en god arbetsmiljö. Till detta kommer även triviala uppgifter 

så som att fixa så att kopiatorn fungerar, låna ut nycklar etcetera. Detta är uppgifter som ofta 

glöms bort. Brüde Sundin (2007, 192) beskriver vidare att triviala uppgifter kan ses som 

meningslösa av rektor. Varje liten arbetsuppgift ingår i rektors uppdrag att bygga rektors 

fullständiga arbete.  Hallerström (2006, 156) menar att det ansvar och befogenheterna som 

rektor har bör tydliggöras och vara föränderliga. Uppdraget att leda en pedagogisk 

verksamhet är inte tillräckligt tydligt. Rektors uppdrag som innehåller pedagogiska 

utvecklingsfrågor behöver förtydligas och vara förändringsbenäget i dialog med lärare, 

administrativ och politiker.  

Brüde Sundin (2007, 196) menar att rektor signalerar vad som är viktigt i olika frågor genom 

att visa sitt intresse i olika stor utsträckning. Genom detta vidarebefordrar rektor sin 

inställning om vem som äger vissa uppgifter, exempelvis lärare, rektor eller vaktmästare. 

Hallerström (2006, 108) beskriver vikten av att rektor i alla lägen strävar efter att behålla sin 

ståndpunkt.  Att lyssna på medarbetare och bjuda in till delaktighet i både beslut och ansvar är 
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också av stor betydelse. En betydelsefull utmaning är öppenhet och att göra rätt i olika 

situationer samtidigt som rektor  håller kvar riktningen i den pedagogiska verksamheten.  

Hallerström (2006, 108) menar att rektor får med sig medarbetarna genom att lyssna på deras 

tankar om arbetsprocesser samtidigt som obehagliga sanningar måste få komma fram. Att 

behålla en kultur där lärarnas ideér ligger till grund för arbetet och en rektors lyhördhet kräver 

hårt arbete och medvetenhet av rektor. Detta är grunden till skolutveckling och 

förändringsarbete (Hallerström 2006, 110).  

Hallerström (2006, 145) menar att rektors uppdrag historiskt sett varit kombinerat med 

undervisning för att hålla de pedagogiska kunskaperna vid liv. Det finns en tyst förväntan om 

att rektor ska fungera som en pedagogisk expert för att bli accepterad som ledare i 

organisationen. För att behålla en nära kontakt med verksamheten besöker rektor 

klassrummen. Att göra klassrumsbesök har blivit en norm inom ett pedagogiskt ledarskap. 

Genom besöken får rektor en uppfattning om arbetet och en kommunikation kan ske med 

fokus på undervisning, lärarens arbete och arbetssituation. Rektor kan i detta pedagogiska 

ledarskap påverka undervisningen. Kompetens behövs för att kunna bedöma lärares insats och 

förhållningssätt gentemot eleverna. Detta för att vidare kunna leda läraren mot en utvecklad 

profession. Rektorerna anser sig själva inte som experter och refererar till lärarna. Lärarna 

efterfrågar rektorer med samma bakgrund som den verksamhet de jobbar i för att kunna 

utveckla verksamheten. I annat fall ses det som en brist i rektors kompetens. Några av 

rektorerna i Hallerströms (2006, 156) studie anser att stöd av kollegor med rätt utbildning för 

verksamheten är viktig.  

Rektorer är ledare för att utbilda och fostra kommande generationer. Uppgiften kräver 

entusiam och engagemang. Hallerström (2006, 156) ställer frågan om rektorerna kan behålla 

sin entusiam och engagemang i förhållande till att uppfylla krav och förväntningar från 

beslutsfattare och andra intressenter. Det tycks vara så att rektorer fokuserar på skollag, 

förordningar och läroplan och i det hålls entusiasmen och engagemanget tillbaka.  

2. Bakgrund 

Enligt Skolverket (2015a) efterfrågar lärare pedagogisk styrning från rektor. Grundskollärare 

har fått fler arbetsuppgifter vilket har inneburit att lärare arbetar mer, alternativt väljer bort 
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arbetsuppgifter för att arbetssituationen ska fungera. Rektors styrning är i detta viktigt för att 

skapa förutsättningar för en bättre arbetssituation (Skolverket 2015a). 

I detta avsnitt ges en bakgrund till det pedagogiska ledarskapet utifrån följande rubriker 

historik, ett försök till definition av rektors pedagogiska ledarskap, en rektors pedagogiska 

ledarskap - framgångar och förbättringar,rektors pedagogiska ledarskap i skymundan samt 

rektors förutsättningar och hinder för att arbeta med det pedagogiska ledarskapet. 

2.1 Historik 

Titeln rektor kommer från det latinska namnet rector som betyder skol- och 

högskoleföreståndare, och syftar till den som både leder och styr den pedagogiska 

verksamheten (Nihlfors 2014, 398). Denna typ av skolledare fanns redan under 1200-talet i de 

skolor som kyrkan byggde upp. Ett historiskt avtryck i en rektors arbete beskrivs från 1856 då 

det för första gången finns behörighetsbestämmelser för rektorerna vid läroverken. Hundra år 

senare, år 1956, kom en ny skollag och nya skolstadgar. Ekholm 1984 beskriver att rektor 

blev ett yrke som tog över distriktöverlärarens titel (Nihlfors 2014, 399). 

En stor utveckling har skett i rektorernas ledarskap från 1980/85 till 2001 (Blossing 2008, 81). 

Decentraliseringen av skolan som skedde på 1990-talet är en av anledningarna till att skolans 

styrning lades på skolans rektor. Detta krävde en annan typ av ledarskap där management, 

ekonomi och retorik blev fokus och pedagogisk erfarenhet hamnade i skymundan. Ledare från 

arbetslivet och försvaret fick ofta tjänst som rektor. Dock visades det sig att ledare med 

pedagogisk erfarenhet och kompetens behövdes (Hartman 2012, 126). 

Rektors roll och uppgifter förtydligas genom 2010 års skollag, vilket kan ses genom att ordet 

rektor har ökat från 20 till 100 av antalet i paragraferna (Nihlfors 2014, 399). Heldmark 

(2011) menar att rektors roll har utvecklats från att fokusera på den administrativa delen till 

att organisera verksamheten utifrån lagar och regler.  

2.2 Ett försök till definition av rektors pedagogiska ledarskapet 

I rektors pedagogiska ledarskap ingår att förvalta och utveckla verksamheten i riktning mot att 

elevernas lärande, lärares lärande och rektors lärande ständigt utvecklas (Heldmark, 2011).  

Begreppet pedagogiskt ledarskap används flitigt av rektorer. Begreppets betydelse hos 

rektorerna varierar från att vara ett bollplank för lärare till att leda det pedagogiska arbetet 
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med undervisningsfrågor och organisatoriska frågor. I och med nya skollagen skärps rektors 

pedagogiska ledarskap (Brüde Sundin 2007, 123). Rektors ansvar är att styra och fördela 

skolans resurser mot en pedagogisk verksamhet samt besöka klassrummen då undervisningen 

äger rum. Att båda delarna uppfylls är en förutsättning för att lagar och förordningar följs 

(Heldmark 2011).  

2.3 En rektors pedagogiska ledarskap - framgångar och förbättringar  

Enligt Skolinspektionens rapport (2012, 24) uppfattar lärarna att rektor styr verksamheten. 

Lärarna i rapporten anser att styrningen behöver riktas mer mot att rektor inleder 

kommunikation kring lärprocesser utifrån att ha kartlagt de behov som finns och för att kunna 

göra en långsiktig plan. Trettio procent av samtliga rektorer i Sverige anses utöva det 

pedagogiska ledarskapet på ett bra sätt.  

En rektor med ett framgångsrikt pedagogiskt ledarskap är den som samordnar den 

pedagogiska verksamheten. Behoven är kartlagda för att kunna driva utvecklingsarbetet från 

grunden. Rektor har också god kommunikation med lärarna om arbetets gång och preciserar 

målen på ett tydligt sätt. Rektor lyckas också skapa en ökad motivation både för egen del och 

för lärarnas del mot att både utveckla undervisning och det egna lärande (Skolverket 2012, 

24).  

För framgångsrika skolor menar Grosin (2003) att ett pedagogiskt ledarskap med fokus på ett 

klimat där lärarna är delaktiga i skolutveckling genom både kultur, struktur och samarbete 

lärare emellan är av stor vikt (Blossing 2008, 67). Hattie (2012, 206) och Pont m.fl. (2009, 

57) menar att rektor bör skapa en atmosfär som genomsyras av kollegialitet, förtroende, 

motivation och samtalande kring positiva effekter av undervisningen. Detta istället för att 

rikta fokus på aktuella klassrumsbehov, problem och lösningar.  

Skolinspektionen (2012, 23) har sammanfattat en koncentrerad lista för ett framgångsrikt 

pedagogiskt ledarskap.  

 har ett professionellt fokus, det vill säga är förmedlare av målen för skola 

 kommunicerar med lärarna om skolans uppdrag och utveckling 

 eftersträvar delaktighet, inflytande och ett gemensamt professionellt ansvar för ökad 

måluppfyllelse 
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 leder och visar färdriktning i utvecklingsarbetet 

 tydliggör roller och stärker strukturer för att säkra att tänkta processer sker 

 har eller har påbörjat uppbyggnad av system för att följa upp och analysera resultat 

 driver ett utvecklingsarbete utifrån skolans givna ramar, sammanhang och behov 

(Skolinspektionen 2012, 23) 

Skolinspektionens (2012, 24) granskning visar på tre utvecklingsområden som anses centrala 

för ett väl fungerande pedagogiskt ledarskap och en pedagogisk utveckling av verksamheten:  

 undervisning och lärande 

 roller och ansvar – struktur och process 

 ledarskapet och utvecklingsarbetet 

Dessa tre utvecklingsområden presenteras utifrån följande rubriker rektors arbete med det 

pedagogiska ledarskapet, delegering och fördelning av uppdrag och ansvar, förutsättningar 

för pedagogiska verksamhet samt förändringar och utvecklingsarbete. 

2.3.1 Rektors arbete med det pedagogiska ledarskapet  

Utvecklingsområdet undervisning och lärande handlar om kommunikation mellan lärare och 

rektor om undervisning, lärande och skolutveckling. Rektor bör enligt Skolinspektionen 

(2012, 24) ha en nära relation till undervisning och lärarens ledarskap i klassrummet då detta 

har visat sig ha positiva effekter för elevernas resultat. Lärarna är det bästa verktyget för 

elevernas lärande och rektors uppgift är att stötta och utmana lärarna i 

undervisningsprocessen. Skolinspektionens (2012, 25) rapport beskriver hur rektorerna anser 

att tiden inte räcker till för att systematisera klassrumsbesök. De upplever trots detta att de har 

inblick i vad som händer och sker.  

Minten (2013, 75) anser att rektor ska vara kunnig på alla områden men inte kunna allt. 

Rektor ska veta så mycket om ett ämne att det finns möjlighet att utmana och stötta läraren i 

sin egen utveckling och för utveckling av undervisningen vilket Pont m.fl. (2009, 57) menar 

att rektor bör göra. OECD har gett Sverige kritik för att det inte finns riktlinjer utarbetade för 

hur rektor ska ge lärare återkoppling på sin undervisning (Minten 2013, 76). I återkoppling 



 

10 

sker utveckling hos såväl lärare som rektor. Återkopplingen har syftet att ge tips på fortsatt 

arbete samt att skapa en fördjupad bild av verksamheten (Minten 2013, 77). 

Heldmark (2011) menar att klassrumsbesökens syfte är att ha en dialog med läraren för att 

denna ska utveckla sin profession. Fokus i samtalet bör handla om elevernas resultat, koppling 

till läroplan och kursplan men också hur läraren upplevt lektionen. Minten (2013, 74) menar 

att dialog och samtal utmärker det pedagogiska ledarskapet. Utmärkande är även 

gränssättning för vad som bör ske inom verksamheten. Oftast uppskattar lärare att rektor 

deltar i undervisningen, läraren vill bli sedd och få återkoppling på sitt arbete (Heldmark, 

2011).  

Ett hinder i rektors pedagogiska ledarskap i det undervisningsnära arbetet är att rektor av 

lärarna ses som ett provocerande inslag om rektor kopplas in endast då det inte fungerar, 

exempelvis vid händelser eller då eleverna inte når förväntade resultat.  Ett annat hinder kan 

vara lärarnas oro när det brister i kommunikationen; lärarna vet inte varför rektor kommer och 

inte vad som observeras vid tillfället. Det kan också vara att rektor brister i pedagogisk 

kompetens och således inte kan coacha läraren (Skolinspektionen, 2012, 25). 

Möjligheter för det undervisningsnära ledarskapet är då lärare och rektor är överens om hur 

klassrumsbesöken ska fungera med en fungerande kommunikation. Ett exempel är då rektor 

delegerat klassrumsbesöken och coaching till arbetslagsledarna. Rektor får sedan ta del av 

arbetslagsledarnas observationer och de samtal som är i anslutning till klassrumsbesöket. Ett 

annat fungerande exempel är då rektor gör strukturerade besök efter ett särskilt underlag som 

används förberedande och senare blir till en utvecklande diskussion, enligt Skolinspektionens 

granskning (2012, 25).  

En rektor behöver en tydlig arbetsbeskrivning för att minska stressnivåer, minska 

överbelastning samt prestera riktigt bra i sin yrkesutövning. Arbetsbeskrivningarna som finns 

förmodas sällan innehålla arbete med att utveckla undervisning eller lärprocesser utan 

fokuserar mer på administrativa uppgifter (Pont m.fl. 2009, 55). 

Det pedagogiska ledarskapet med fokus på att eleverna får den bästa möjliga 

kunskapsinhämtning är rektorers uppgift. Administration och förvaltning hör inte till dessa 

uppgifter vilket gör att det blir en krock då kommunen anser att rektor ansvarar för 

exempelvis budget, ekonomi, personalfrågor och marknadsföring. Krocken hamnar mellan 
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statlig syn på rektors uppgifter och kommunal skolas syn på administrationen i rektors 

uppdrag (Heldmark 2011).  

Inför läsåret 14/15 beskrev tillfrågade rektorer planer som fanns att utöva det pedagogiska 

ledarskapet. Av dessa var det 73 % som hade föreställningen att planen inte skulle hålla och 

att det inte skulle finnas möjlighet att fullfölja det planerade pedagogiska ledarskapet. Av 

rektorernas chefer höll 67 % med om att det inte skulle gå att genomföra(SOU 2015:22, 188). 

Skolinspektionens (2012, 13) rapport visar att rektor ska påtala för huvudmannen när 

förutsättningarna gör det svårt att utföra det pedagogiska ledarskapet. I och med detta är 

huvudmannen ansvarig att skapa förutsättningar för rektor att kunna utföra det pedagogiska 

ledarskapet.  

Sammanfattningsvis upplevs det undervisningsnära ledarskapet på två sätt av lärare, enligt 

Skolinspektionen (2012, 25); antingen som ett utvecklande och stödjande bollplank eller som 

en kontroll och ett misstroende för att läraren inte sköter sina uppdrag. För att rektor ska 

kunna skapa utrymme för det pedagogiska ledarskapet behövs en tydlig arbetsbeskrivning.  

Rektorers möjlighet att arbeta med det pedagogiska uppdraget måste få större 

plats i skolan. (Skolverket 2015a)  

2.3.2 Delegering och fördelning av uppdrag och ansvar  

Minten (2013, 74) skriver om rektors rätt enligt lag att delegera uppgifter till annan kunnig 

personal men att huvudansvaret fortsatt ligger hos rektor. Rektors uppgifter ska fördelas och 

delas upp. Detta bör göras tydligt och strukturerat för både lärare, rektor och överordnad 

(Pont, Nusche & Moorman 2009, 57, 85). 

Utvecklingsområdeet roller och ansvar – struktur och process handlar om den utvidgade 

lärarprofessionen och en del av skolutvecklingsarbetet (Skolverket 2012, 29). Detta ses ibland 

som otydligt av lärare.  I de skolor där rektorsrollen är tydligt definierad är också de olika 

lärarrollerna tydligare definierade. Detta ger rektor större möjlighet att utöva det pedagogiska 

ledarskapet. Lärarroller skulle kunna vara arbetslagsledare, ämnesansvariga, 

kvalitetssamordnare, utvecklingsledare, teampilot eller nyckelperson.  
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2.3.3 Förutsättningar för pedagogisk verksamhet  

Rektor leder och samordnar det pedagogiska arbetet genom att organisera, skapa rutiner och 

förutsättningar. Detta för att lärarna ska få möjlighet att planera samt utbyta kunskaper och 

erfarenheter med fokus på att planera undervisningen. Förutsättningarna skapas då rektor 

möjliggör tillfällen för lärare att planera, utvärdera, följa upp sin undervisning både enskilt 

och tillsammans med andra (Skolverket 2011, 12, 15). 

Pont m.fl. (2009, 13) menar att elevernas resultat förbättras genom att skapa rätt 

förutsättningar för den pedagogiska verksamheten. Rektor påverkar resultaten indirekt genom 

lärarna då de skapar förutsättningar, motivation och arbetsförhållanden. En del i rektors 

pedagogiska ledarskap är således att skapa förutsättningar för arbetslagen genom rekrytering 

av ”rätt personal”, kombinera olika typer av lärare för fördelaktiga lärprocesser samt stötta 

lärare att utvecklas i deras profession (Nihlfors 2014, 403).  

Den vardagliga strukturen anses vara i bra form när det handlar om arbetslagsmöten, praktiska 

frågor och gemensam planering för lärarna. Det är dessa frågor som upptar mest av tiden i 

skolan. Frågor som tas upp i mindre omfattning handlar om pedagogik och skolutveckling, det 

är dessa som ger störst resultat för undervisningen och elevers resultat (Skolinspektionen 

2012, 30).  

2.3.4 Förändringar och utvecklingsarbete  

Många lärare ser kvalitetsarbetet som fristående och inte som en del av arbetet. Ett gott 

exempel på det är skolor som analyserar resultat på individ-, grupp- och skolnivå samt där 

analysen leder till förändringar i riktning mot ökade resultat. Det som också ger goda resultat 

är när kvalitetsarbetet sker med löpande avstämningar och under hela året där både rektor och 

lärare är delaktiga samt leder till en förändring (Skolinspektionens 2012, 25).  

Implementering av ny lagstiftning och författningar är en del av rektorns pedagogiska 

ledaruppdrag och rektor bör vara beredd på dessa förändringar, enligt Skolverket (2012, 31). 

Skolverkets granskning (2012, 32) visar att det finns en bra beredskap i 75 % av skolorna för 

denna typ av förändringar och rektor ser till att kompetensutveckling för både lärare och 

rektor sker då förändringen träder i kraft. Nyckelpersoner har tillsats vid ett flertal skolor som 

också fått kompetensutveckling samt uppdraget att leda implementeringsarbetet. Rektor är 

dock den som leder arbetet. Svagheter har också framkommit i granskningen (Skolverket, 
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2012, 32), exempelvis att rektor inte närvarar vid förändringsarbetet och en långsiktig plan har 

saknats.  

2.4 Rektors pedagogiska ledarskap i skymundan  

Hallerström (2006, 4) beskriver att rektors pedagogiska ledarskap hamnat i skymundan. Detta 

trots att rektor är medveten om sitt ansvar att utöva pedagogiskt ledarskap. Beskrivningen 

återger också att intresse för de pedagogiska frågorna finns hos rektorerna. Att dessa frågor 

har hamnat i skymundan måste tydliggöras för lärare, uppdragsgivare och för rektorerna 

själva (Hallerström 2006, 160).  De flesta träffar som rektorer har handlar om information 

från huvudman, ekonomi, budget, personalfrågor, kvalitetsfrågor, organisationsfrågor eller 

olika policys. Pedagogiska frågor förekommer men hamnar i skymundan (Skolverkets 2012, 

33). 

En anledning till att rektors pedagogiska ledarskap hamnar i skymundan är att det 

arbetsområdet inte är tillräckligt preciserad. En annan anledning är att rektorer och lärare 

anser sig själva ha en självständighet inom yrket och därmed inte vill lägga sig i varandras 

arbete. (SOU 2015:22, 71). Minten (2013, 71) skriver att det pedagogiska ledarskapet har en 

risk att hamna i skymundan till förmån för administrativt arbetet. 

Idag lägger rektorer mer tid på administrativa uppgifter än på det pedagogiska ledarskapet. 

Rektorer som jobbat mindre än tre år lägger drygt hälften av sin tid till administrativa 

uppgifter medan pedagogiska frågor får 15 % av tiden (Minten 2013, 71). Skolverket (2015a) 

menar att rektorer bör avlastas i det administrativa arbetet. Skolinspektionens rapport (2012, 

23) visar att tjugo procent behöver stärka sitt pedagogiska ledarskap och femtio procent 

behöver stärka delar av sitt pedagogiska ledarskap.  

3. Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkter som skulle kunna öka förståelsen för rektors pedagogiska 

arbetssätt är teorin om skolans frirum, rektors handlingsutrymme och rektors makt.  Utifrån 

resonemanget kring dessa begrepp kan rektors pedagogiska ledarskap fortsätta.  

3.1 Skolans frirum  

Berg (2003, 31) beskriver teorin bakom skolans frirum som ett verktyg för att analysera 

skolutveckling på en enskild skola. De yttre gränser skolans frirum har är de lagar och regler, 
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stat och samhälle som styr skolan. De inre gränser som handlar om skolans befintliga 

skolkulturer, traditioner, socialpsykologiska förhållanden.  

Både yttre och inre gränser kan ses ha makt över styrning och ledning i skolan. Arbetet kring 

gränserna skiljer sig åt beroende på ledningens sätt att avgöra vilken gräns som väger tyngst. 

Utifrån skolutvecklingsperspektivet handlar skolans frirum om att både upptäcka och erövra 

det frirum som finns tillgängligt och ännu är oanvänt enligt Berg (2003, 31). Utifrån detta kan 

antagandet göras att det är upp till rektorer att erövra detta frirum som finns tillgängligt. I sitt 

pedagogiska ledarskap skulle detta kunna betyda en process i att hitta nya föredömen i 

pedagogernas arbete.    

3.2  Rektors handlingsutrymme 

Brüde Sundin (2007, 20) tar upp att rektors uppgift bland många är att skapa 

handlingsutrymme för lokal skolutveckling. Berg (2003, 199) beskriver rektors uppgifter att 

se till att skolans följer mål, ramar, resurser, kvalitetskrav och andra regler. Dessa uppgifter 

kan stå mot varandra, alltså en regel kan vara motsatsen till den andra vilket kan göra det 

problematiskt för rektor att utöva sitt uppdrag till fullo.  

Rektors traditionella förvaltande ledarskap beskriver Berg handlar om fokus på 

administrativa uppgifter och lärarnas undervisning. Det verksamhetsansvar Berg (2003, 199) 

beskriver hamnar fokus på att upptäcka och erövra skolans frirum samt uppuntra lärarna att 

använda detta detta frirum för elevernas bästa. Utifrån detta kan antagandet att rektors 

pedagogiska ledarskap till större del hamnar i den verksamhetsansvariga rektorsrollen då 

pedagogiskt ledarskap i stort handlar om lärar-, rektors- och skolutveckling.  

3.3 Rektors makt   

Brüde Sundins (2007, 58) tar upp makt som en utgångspunkt i resonemanget med fokus på 

maktutövande och influens. Makt i sammanhanget handlar inte om rektors maktposition utan 

makten att kunna påverka personer och grupper.  

Enligt Brüde Sundins (a.a.) visar Yukls studie att rektors makt har positiv inverkan på 

skolutveckling då det finns en ömsesidig stor inverkan mellan ledare och ledda.  De som leds 

influeras starkt av ledaren men ledaren är öppen för de leddas influenser. Hultman (2012, 14) 

beskriver att makt i relationer inte är statiskt utan handlar om samspel i en påverkansprocess 

mellan parterna. Rektors makt kan således ses utifrån rektors starka influens på lärare och en 

samspelande påverkansprocess mellan rektor och lärare.  
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4. Metod 

Valet av metod är gjort med utgångspunkt i syftet och frågeställningarna vilket Fejes & 

Thornberg (2011, 31) förespråkar. Bryman (2002, 249) precis som Fejes & Thornberg (2011, 

18) menar att den kvalitativa forskningen framför allt handlar om förklaringar med ord och att 

det finns en öppenhet som gör det möjligt att hitta nya upptäckter, vilket är förhoppningen 

med undersökningen. En kvalitativ undersökning med intervjuer som datainsamlingsmetod 

kommer göras. 

Metodavsnittet inleds med forskningsperspektiv och fortsätter med en presentation av 

litteraturgenomgången, kvalitativa intervjuer vilken är de datainsamlingsmetoder som 

använts i undersökningen. Därefter beskrivs hur urvalsprocessen genomförts. En genomgång 

av hur genomförandet av undersökningen sett ut följer med förklaringar, styrkor och 

svagheter. Sedan kommer en redogörelse för hur forskningsetiken tillgodosetts under arbetets 

gång. Avslutningsvis presenteras analysprocessen med tankar kring undersökningens kvalitet. 

4.1 Forskningsperspektiv 

Undersökningen är inspirerad av det fenomenologiska perspektivet som Lindgren (1994, 91) 

beskriver genom att personer beskriver livsvärlden och forskaren skapar en förståelse för den. 

Fenomenologin beskriver Szklarski (2011, 107) som ett försök i att hitta essensen i en 

människas upplevelse. Det fenomenologiska perspektivet är skapare av ny trovärdig kunskap 

utifrån informanternas ord enligt Lindgren (1994, 93) vilket undersökningen strävar efter att 

göra.  

Inom fenomenologin är objektivitet ett grundord. Fördomar och förförståelse är begrepp som 

ska suddas ut i syfte att informationen som kommer fram ska vara förutsättningslös. 

Fenomenologins forskare ska fokusera på informanten och dess livsvärld då detta anses som 

sanningen och därmed tänka bort egna erfarenheter och fördomar. Forskaren behöver också 

agera inlevelserikt för att kunna sätta sig in i situationer och erfarenheter utan att sätta sin 

prägel på det i beskrivningen för att levandegöra erfarenheter och händelser som berättas 

(Barbosa da Silva & Wahlberg 1994, 60, 62). 

Att inspireras av fenomenologin som forskningsmetod innebär att välja ett fenomen som 

ligger i tiden eller i ett specifikt intresse enligt Szklarski (2011, 110). Kunskapsintresset ska i 
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sin tur inrikta sig på det mest väsentliga inom området. Rektors arbete är ett ständigt aktuellt 

ämne och det pedagogiska ledarskapet ligger i tiden då fokus på detta finns i rektorslyftet. 

4.2 Litteratur 

I uppsatsen har litteratur, avhandlingar samt en forskningsartikel varit betydelsefulla källor för 

uppsatsen. I masterutbildningen ingår kursen utbildningsledarskap där jag fick inspiration till 

både studiens syfte och till litteraturen. Utbildningsledarskapskursens litteratur har varit 

central i detta arbetet. I dessa har källor i källförteckningarna bidragit till ytterligare relevant 

litteratur. Jag har också fått tips och idéer på litteratur av föreläsare på kursen och från min 

handledare i magisteruppsatsen.  

4.3 Kvalitativa intervjuer 

Bryman (2002, 299) beskriver att inom den kvalitativa forskningen är intervjuer vanligast, 

vilket också är den valda datainsamlingsmetoden i denna studie. Kvalitativa intervjuer är att 

föredra då kommunikativa data ligger i linje med fenomenologin (Szklarski 2011, 111). Valet 

av datainsamlingsmetod stärktes av Bryman (2002, 300) som beskriver möjligheter att följa 

informanten under en kvalitativ intervju. Att kunna följa tankar och riktningar i informantens 

väg är en styrka och ger en möjlighet att låta informanten beskriva det som denne tycker är 

viktigt.  

Intervjuerna genomfördes semistrukturerade i syfte att få ett rikare och mer fokuserat 

material. Bryman (2002, 300) beskriver hur man i kvalitativa semistrukturerade intervjuer har 

möjlighet att lämna intervjuguide och ställa följdfrågor eller ta dem i den ordning som passar 

för stunden. Szklarski (2011, 111) menar att ett rikt material höjer kvaliteten på resultatet då 

möjligheter att hitta egenskaper och flera sätt att se fenomenet på ökar. 

Bryman (2002, 305) beskriver en semistrukturerad intervjuguide med teman som ska beröras. 

Utifrån Bryman (a.a.) har intervjuguiden strukturerats. Inledningsvis får informanten 

information kring forskningsetiska krav och de får berätta om sin bakgrund som rektor, vilket 

inte kommer att beröras i uppsatsen. Frågornas ordning är genomtänkt så liknande frågor 

hamnar tillsammans även om ordningen under intervjun är flexibel.  Frågorna är avsedda att 

vara öppna men riktade utan att vara alldeles för specifika. Språket i frågorna är enkelt för att 

informanten ska förstå direkt och känna sig bekväm i situationen.  
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Intervjuerna spelades in för att underlätta analysen och för att kunna gå igenom svaren flera 

gånger transkriberades intervjuerna. Transkriberingen skedde under samma dag eller ett par 

dagar efter, vilket Bryman (2002, 310) förespråkar.  

Som Bryman (2002, 311) beskriver tar kvalitativa intervjuer mycket tid i anspråk. Att det 

varit flexibelt och anpassningbart att genomföra intervjuer och hitta tiden för transkribering 

har gjort undersökningen möjlig att genomföra.  

4.4 Urval 

Ryen (2004, 71) beskriver urvalsparametrarna miljö, aktörer, händelser och processer då 

urvalet till kvalitativa intervjuer ska genomföras. Miljön i undersökningen är skolor i en 

mindre kommun. Aktörerna som är deltagare i undersökningen är sex rektorer med ansvar för 

grundskola, förskoleklass och fritidshem. Händelserna är rektors pedagogiska ledarskap och 

processen är i vilken utsträckning det pedagogiska ledarskapet är möjligt att genomföra i 

praktiken. 

Bryman (2002, 114) beskriver ett bekvämlighetsurval som individer som finns nära till hands 

för forskaren och dessutom är lämpliga för undersökningen, vilket är så i detta fall. Urvalet 

väljs utifrån en känd kommun och flertalet av informanterna är kända av författaren. 

Bekvämlighetsurval ska inte alltid föraktas men finnas i åtanke när resultatet analyseras. 

Hänsyn bör tas till att urvalets gjorts utifrån bekvämlighetsurval genom hela processen.   

4.5 Genomförandet 

Ett mail skickades till områdeschefer i syfte att informera och få tillåtelse att göra 

undersökningen på skolorna, se bilaga 1. Efter bekräftande mail skickades mail till aktuella 

rektor, se bilaga 2. Alla rektorer utom en svarade direkt att de gärna deltog, den sista fick jag 

påminna med ett mail efter en vecka. Tid och plats bestämdes via mail på ett smidigt sätt. En 

av rektorerna bad att få intervjufrågorna i förväg för att kunna tänka igenom frågorna lite 

innan. Frågorna mailades två veckor innan intervjun. Alla intervjuer genomfördes på 

rektorernas arbetsplatser sånär som på en som genomfördes vid ett lärcenter enligt önskemål.  

Intervjuguiden till respektive rektor fick en bokstav för att ”identifiera” rektorerna. Vid 

intervjutillfället fick rektorerna återigen information kring forskningsetiken. Telefonens 

inspelningsfunktion sattes igång och intervjun inleddes med inledningsfrågor. Memos skrevs 
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under tiden för att komma ihåg speciella händelser. När intervjun var färdig stängdes 

telefonen av och vi skiljdes åt. Inga tankar kring rektorers pedagogiska ledarskap eller andra 

för undersökningen intressant information framkom efter att inspelningsfunktionen stängts av. 

Rektorerna fick information om att intervjun skulle ta max 30 minuter. En intervju drog över 

med ett par minuter och de andra låg mellan 26 och 30 minuter.  

4.6 Forskningsetik 

De fyra allmänna kraven inom forskningsetik är enligt Vetenskapsrådet (2010, 5) viktiga för 

att forskningen ska bedrivas på ett bra sätt och hålla god kvalitet. Forskning är avgörande för 

både samhället och individernas utveckling och därför bör stor hänsyn tas när forskning 

bedrivs för allas välbefinnande. För att säkerställa värdegrunden i forskningsprocessen som 

Bryman (2002, 440) beskriver det har de forskningsetiska kraven tagit hänsyns till vid 

undersökningens genomförande och då materialet presenterats i uppsatsen. 

Vetenskapsrådet (2010, 6) presenterar dessa fyra; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kraven beskrevs i det inledande mailet som 

områdescheferna fick och så måningom också i det mail som rektorerna fick (se bilaga 1 och 

2) när de blev tillfrågade att delta. Vid intervjutillfället gick dessa igenom igen och 

förtydligades ytterligare. Kraven går in i varandra som Bryman (2002, 443) beskriver. Trots 

detta görs ett försök till uppdelning. 

Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2010, 7) att informanten får information 

om undersökningens syfte. Detta är viktigt för individens avgörande att delta eller inte. 

Informationskravet uppfylls då undersökningens syfte, förutsättningar för intervjun och att 

möjlighet finns att hoppa av när som helst om så önskas presenteras i mailet som rektorerna 

fick när beslut skulle fattats om att delta eller inte. Dessutom togs det upp vid intervjutillfället.  

Informationskravet går in i samtyckeskravet som enligt Vetenskapsrådet (2010, 9) innefattar 

det krav att deltagandet är helt frivilligt och att informanten kan avstå från att medverka fram 

till dess att uppsatsen är inskickad. Detta kan enligt Bryman (2002, 451) vara ett svårt krav att 

uppfylla då informanterna kan tycka att frågorna är obekväma men ändå fullgöra intervjun 

och i det läget kanske säger mer än tänkt. Informanterna fick information om att deras chefer 

gett tillåtelse men att det är upp till dem själva att välja om de ville delta i undersökningen. 
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Även detta tas upp inledningsvis vid intervjutillfället samt att informanten kan välja att inte 

medverka fram tills det att uppsatsen är inlämnad.  

Enligt Vetenskapsrådet (2010, 12) bör individer avidentifieras för att känslig information inte 

ska drivas vidare, det så kallade konfidentialitetskravet. För att uppfylla detta krav informeras 

rektorerna om att de är anonyma och att deras namn ersätts med en bokstav redan från första 

början vilket också tydliggjordes vid intervjutillfället.  

För att fullgöra nyttjandekravet försäkrades informanterna i det första mailet om att 

informationen som de delger inte kommer att spridas vidare utan endast använda i 

forskningssyfte enligt Vetenskapsrådet (2010, 14). Mailet innehöll även denna typ av 

information till både områdeschef och rektor samt togs upp vid intervjutillfället för att säkra 

att respektive rektor tagit del av det. 

4.7 Analys - med resonemang kring reliabilitet och validitet 

Analysen genomfördes när alla intervjuerna var genomförda. Detta trots att Bryman (2002, 

311) menar att det bör göras löpande för att inte bli för oöverskådligt.  

Analysen är inspirerad utifrån fenomenologin med strävan om ett öppet förhållningsätt vilket 

Fejes & Thornberg (2011, 25) förespråkar. Szklarski (2011, 113) beskriver en analysprocess 

inom fenomenologin som utgår från fem efterföljande steg; helhetsbetydelsen, avgränsning, 

transformering, situerad struktur och generella struktur för att slutligen komma till 

fenomenets kärna. 

Szklarskis (2011, 113) struktur har varit utgångspunkt i analysen av materialet. En översiktlig 

genomgång gjordes till en början av materialet för att skapa en helhetsbetydelse och texterna 

lästes två gånger för att säkerställa att de var begripliga samt att de var fokuserade i linje med 

undersökningen. Om transkriberingstexterna inte varit i linje med undersökningen hade 

ytterligare kompletteringar eller fler intervjuer behövts göras. 

En detaljerad granskning påbörjades i avgränsningsskedet för att hitta meningsbärande 

enheter som fraser eller meningar som säger något nytt om fenomenet. Enheterna kodas med 

en bokstav följt av en siffra, ex. A1, A2, B1, B2, en indelning. Sedan delas materialet upp i 

enskilda rader, en sammanställning enligt Szklarski (2011, 114). Härefter görs en 

transformering av vardagliga beskrivningar som Szklarski (2011, 115) beskriver som en 
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analys av de meningsbärande delarna för att komprimera och ta bort vardagligt språk. 

Materialet komprimeras och upprepningar tas bort. 

Efter att materialet har avgränsats, indelats, transformerats och komprimerats grupperades 

arbetet utifrån etiketter som skapades utifrån de meningsbärande enheterna och fraserna med 

utgångspunkt i Szaklarski (2014). När det arbetet gjorts sammanställdes texten och 

komprimerades ännu mer. Under arbetets gång har memos skrivits som tillvaratagits löpande i 

resultatframställningen och analysen. 

I arbetet görs ett försök att hitta det betydelsefulla i undersökningen med ord som kreativitet 

och omdöme som återkommande begrepp i analysarbetet. Att som individ genomföra detta 

anser Fejes & Thornberg (2011, 32) vara både en styrka utifrån varje individs tänkande men 

också en svaghet då forskaren är ett centralt redskap. 

4.8 Kvalitet i undersökningen 

För att kunna göra ett gott arbete med vetenskapliga kunskaper är kvaliteten i undersökningen 

av stor vikt. Innebördesrikedom och struktur på arbetet är delar av kvalitetsarbetet.Tidigare 

fördomar och värderingar har lagts åt sidan. Detta till förmån för att sträva efter att beskriva 

fenomenet så verkligt så möjligt. En god struktur är avgörande inom det fenomenologiska 

perspektivet: strävan har varit att beskriva essensen och för framtiden mer eller mindre 

avgörande tankar kring det pedagogiska ledarskapet. Arbetetet strävar efter att uppnå en 

intern logik med utgångspunkten i att syfte, datainsamling och analysmetod ska vara i linje 

med varandra (Larsson 1994, 163, 174). 

Ett kritiskt och kreativt tänkande hos forskaren är två centrala begrepp inom det kvalitativa 

skrivandet. Det kritiskt tänkande kan hämma kreativiteten och en alltför kritisk person kan ha 

svårt att ha ett kreativt tänkande i processen. Den kvalitativa forskningens grundpelare är 

kritiskt och kreativt tänkande ur ett kvalitetsperspektiv (Fejes & Thornberg 2011b, 220). 

4.8.1 Reliabilitet – tillförlitlighet i undersökningen  

Tillförlitligheten i forskning med fenomenologisk ingång handlar om forskarens förmåga att 

fånga fenomenets essens och hur resultatet framställs. För att säkerställa reliabiliteten bör 

komplettering av datainsamlingen göras. Detta har inte gjorts då den bedömning som gjordes 

efter helhetsbetydelsen ansågs som tillräcklig. Att ta stöd i en inom området kompetent person 
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i att granska utfallet och resultatredovisningen rekommenderas också. Som stöd i skrivandet 

har handledaren vid universitetet gett kompetenta råd och vägledning i processen (Szklarski 

2011, 118-119).  

4.8.2 Validitet - om noggrannhet, systematik och hur väl studien är 

genomförd   

Gränsen mellan resultatens framställning och validitet är inte alltid tydlig. Kvalitativa resultat 

har framställningen som central uppgift. Validitetens beståndsdelar anses enligt Larsson 

(1994, 178) vara diskurskriteriet, heuristiskt värde, empirisk förankring och 

konsistenskriteriet vilka använts som stöd i arbetet för att se svagheter och styrkor. 

Diskurskriteriet är ett försök att ta hänsyn till dessa beståndsdelar vilket görs genom 

bearbetning av diskussionen och kontrollera vilka ytterligare argument som kan vara lämplig 

kunskap inom fenomenet. Att skärpa tanken och vrida och vända på argument och meningar. 

Upptäckten av ny kunskap som genom undersökningen systematiserat inom forskningen är en 

grundpelare. Inom kvalitativa studier kan en lyckad analys och gestaltningen av den nya 

kunskapen förändra synen på fenomenet vilket Larsson (1994, 179) beskriver inom det 

heuristiska värdet av studien. En lyckad kvalitativ analys bidrar till att människor ändrar sitt 

sätt att tänka och ger en ny bild av verkligheten.  

Inom det för undersökningen valda fenomenologiska perspektivet är den empiriska 

förankringen av naturen att fenomenet ska beskrivas så objektivt som möjligt för att undvika 

vanföreställningar. Av stor vikt är att författaren och det empiriska materialet är samstämmigt 

enligt Larsson (1994, 183). Min strävan har i arbetet varit att vara objektiv och nytänkande i 

processen.  

I processen har medvetenheten kring konsistensen hela tiden funnits. Ju mer empirisk fakta 

jag tagit till mig desto mer har jag fått förståelse för det pedagogiska ledarskapet och det har 

blivit detta arbetes helhet. Nya detaljer som uppkommit i uppdraget gör att helhetsbilden och 

tolkningen av det pedagogiska ledarskapet har förändras. Min strävan har genom hela 

processen varit att förhålla mig till rektorernas livsvärld och få med alla vinklar i det 

empiriska materialet, vilket inte varit helt oproblematiskt. 
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5. Resultatredovisning 

I resultatredovisningen redovisas de sex intervjuerna. Informanterna fick från start en bokstav 

var och dessa har översatts till namn för att få ett flyt vid läsning. Rektorerna kallas Anna, 

Berit, Cajsa, Doris, Elin och Frida. Frågeställningarna har gett huvudrubriker och under dessa 

har etiketter som skapades vid analysen av materialet använts som underrubriker. 

Avslutningsvis finns ett avsnitt om rektorernas önskningar kring pedagogiskt ledarskap.  

5.1 Rektors definition på det pedagogiska ledarskapet   

Rektorerna definierar begreppet pedagogiskt ledarskap på liknande sätt men lägger 

betoningen på olika delar och samtliga är beskriver på samma sätt att rektorsuppdraget är 

komplext. Doris menar att allt en rektor gör går att hänvisas till pedagogiska frågor. Detta 

genom att tänka pedagogiskt i de fattade beslut och i det som görs. Det yttersta är 

lektionsbesök med feedback, konferenser, planering och schemaläggning, anser Doris.  

En rektor menar att det är att vara en förebild och en annan förklarar att rektor ska vara klar 

och tydlig med åt vilket håll verksamheten ska gå. En beskriver att det handlar om att skapa 

förutsättningar.  Tre av rektorerna beskriver på samma sätt att ett pedagogiskt ledarskap är när 

en rektor finns med ute i verksamheten, det nära ledarskapet. Klassrumsbesök och 

feedbacksamtal har stor del i det pedagogiska ledarskapet, förklarar Frida. Doris beskriver att 

den vanligaste uppfattningen om rektorers pedagogiska ledarskap är besök på lektioner men 

att det pedagogiska ledarskapet i verkligheten är så mycket mer.  

5.2 Rektors konkreta pedagogiska ledarskap i vardagen  

Här redovisas det konkreta pedagogiska ledarskapet som rektorerna berättar att de arbetar 

med i verksamheten. Anna förklarar att hon ställer frågor till lärarna om hur undervisningen 

och aktiviteter kopplas till läroplanen istället för att fokusera på det praktiska och 

organisatoriska. Att ställa den typen av frågor anser Anna är en del av ett pedagogiskt 

ledarskap. Doris menar att det pedagogiska ledarskapet är lika komplext som en rektors hela 

rektorsuppdraget jämfört med exempelvis den administrativa delen av arbetsuppgifterna. Det 

handlar om hur en rektor tänker kring det pedagogiska ledarskapet och ställer sig frågan vad 

det leder till för eleven i klassrummet. 
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Allting jag gör har egentligen en pedagogisk grund. Det är pedagogiska frågor 

hela tiden. 

Underrubrikerna som använts kring en rektors pedaogiska ledarskap i vardagen är 

klassrumsbesök och samtalet efteråt, stötta lärarna i arbetet med att planera, genomföra och 

följa upp, prioriteringshjälp för lärarna, relationer samt delegera det pedagogiska 

ledarskapet. 

5.2.1 Klassrumsbesök och samtalet efteråt 

Inför klassrumsbesök talar Doris om att hon ska komma, vilken tid och vad hon kommer att 

titta på och hur diskussionen ska gå till efteråt. Tanken med detta kommer från erfarenheten 

att om läraren vet vad fokus kommer hamna på jobbar läraren med detta innan och på så vis 

får de positiv feedback och uppmuntras att fortsätta. Doris beskriver: 

Om jag bara kommer in och berättar efteråt att den där studieron var inte så 

bra. Det leder ingenting till tycker jag, du kan göra såhär och såhär och såhär – 

det är mer intressant om de har tänkt till innan. 

Anna menar att lektionsbesök ska vara strukturerade och fokusera på exempelvis hur en 

lektion startar. Att vara med 15-20 minuter i början av en lektion och samtalet efteråt 

fokuserar på lärarens tankar och syften vilket även Berit beskriver. Berit beskriver också hur 

samtalet handlar om ledarskap, konflikthantering och förhållningssätt.  

Berit menar att besöken leder till en utvecklingsmöjlighet för läraren som sedan följs upp för 

att se om det skett en förändring. Hon tittar också på den fysiska klassrumsmiljön och vilka 

förändringar som sker i den.  

5.2.2 Stötta lärarna i arbetet med att planera, genomföra och följa upp 

Cajsa menar att det är ett viktigt uppdrag att organisera och stötta lärarna i att prioritera rätt 

för stunden, det är en hjälp att hinna och dessutom må bra på vägen. 

Organisera, strukturera och skapa rutiner kan vi göra och lyckas man med det 

är det mycket gjort för pedagogerna. 

Frida menar att lärarkåren är stressad och att det ibland kan dröja månader innan hela kedjan 

med planering, genomförande och uppföljning sker. Hon beskriver hur de jobbat med 
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tidstjuvar och skapat tomma luckor i lärarnas kalendarier för eget arbete men också tittat på 

hur lärarna prioriterar sin tid. Berit säger att det inte finns tillräckligt med tid för någon i 

skolan att planera, genomföra och följa upp arbetet och att det är ekonomin som styr. Berit 

beskriver: 

Vi kan inte göra en riktigt bra lektion om vi inte har tid att planera den.” 

Cajsa upplever att planeringstiden är svår att få till men genom struktur har hon lyckats stötta 

lärarna i att hitta flertalet tillfällen för gemensam planering. Ändå uttrycker Cajsa:  

En önskedröm är att det skulle finnas mer planeringstid. 

Cajsa menar att lärare idag inte hinner titta på resultat så noga som man skulle behöva medan 

Doris hittat en strategi för det. Hon stöttar lärarna i att följa upp lektioner och resultat genom 

att schemalägga arbetet under konferenser och på så vis bidra till det systematiska 

kvalitetsarbetet som sker kontinuerligt. Doris leder och styr arbetet för att stötta lärarna i 

struktur både tidsmässigt och innehållsmässigt. 

Samtliga rektorer tar del av elevresultat genom nationella prov, betyg, omdömen, elevhälsan 

och det gemensamma datasystemet som används. Resultaten analyseras men hur 

informationen används skiljer sig mellan rektorerna. Anna menar att rektorn skaffar sig en 

helhetsbild och förmedlar den för fortsatt arbete. Resultaten handlar mycket om att förstå 

menar hon, för att kunna ställa frågor till läraren som kan vara utmanande och hur de tänker 

kring det. Doris förklarar att önskemålet varit att det också skulle handla om att sätta in 

extrastöd under en period. Frida beskriver att resultatanalysen som visat vilka elever som 

behöver extra resurser också lett till att extra timmar är insatta för elever med stora behov. 

5.2.3 Relationer 

För att skapa en inre drivkraft menar Doris att läraren själv måste komma på lösningar. Cajsa 

anser att det är viktigt att alla är med på tåget i arbetet. Sista utvägen är att gå in och styra, 

vilket Cajsa anser är lättare sagt än gjort.  

Doris och Cajsa är beskrivr på samma sätt att relationer är viktiga i skolutvecklingsarbetet och 

tar upp relationer för god kommunikation och kontakt men inte bli privat. Doris menar också 

att relationsarbete är viktigt för ett förändringsarbete men också att våga leda. 
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Att man vågar se att man vågar tala om vad man ser. Inte bara det som är bra 

för det tjänar ingenting till att jag går runt och berättar för folk vad som är bra, 

visst det är upplyftande men jag måste ju också säga vad är det som vi behöver 

göra bättre. 

Fyra av rektorerna i undersökningen menar att relationer är viktiga i både verksamheten och 

på raster. Berit menar att en bra diskussion utgår från att man litar på varandra. Målet är att 

det ska vara ett bra samtal där läraren känner sig trygg, lär sig mer och utvecklas. Berit strävar 

efter att vara utmanande i de frågor hon ställer med fokus på metodik, pedagogik och 

förhållningssätt.  

5.2.4 Delegera det pedagogiska ledarskapet 

Berit har inte delegerat det pedagogiska ledarskapet och tänker inte göra det då hon vill att 

verksamheten ska färgas av henne själv utifrån att hon står som ytterst ansvarig för den 

pedagogiska verksamheten. Cajsa beskriver hur hon aldrig delegerat något till någon. 

Det pedagogiska ledarskapet skulle man ju egentligen kunna delegera bättre än 

andra frågor. 

Anna och Doris tycker att de är dålig på att delegera, vilket ligger i deras personlighet. Doris 

poängterar vikten av att veta kvalitén på den man delegerar till. Förstelärarna kan hjälpa till 

att skapa driv i kollegiet men också att leda olika förbättringsarbeten. 

Jag vet att människan växer av att få uppgifter – jag hade inte varit där jag är 

idag om jag inte hade fått uppgifter från mina tidigare chefer, så är det ju. Så 

att jag försöker på att bli bättre på det. Men delegera är någonting som jag 

absolut kan bli duktigare på, som jag måste bli duktigare på för att orka. 

Frida beskriver också att hon delegerat det pedagogiska ledarskapet till förstelärarna då de fått 

coacha kollegor. Hon beskriver ett exempel där hon genom försteläraren konkret fått gå in och 

stötta med tydliga exempel på hur en lektion ska gå till för att nå det långsiktiga målet i det 

pedagogiska utvecklingsarbetet. Anna menar att klassrumsbesök skulle kunna delegeras, om 

en specialpedagog gör det kan besöket få en annan vinkel. Doris beskriver att en del av att 

delegera kan vara att ge andra utrymme i olika situationer. 
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5.3 I vilken utsträckning finns det förutsättningar att arbeta med det 

pedagogiska ledarskapet enligt rektor? 

Här presenteras rektorernas uppfattningar kring hur de anser att deras förutsättningar är att 

arbeta med det pedagogiska ledarskapet. Resultatet presenteras utifrån följande rubriker 

förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap, hinder och möjligheter i det pedagogiska 

ledarskapet samt vad tar upp tiden från det pedagogiska ledarskapet?  

5.3.1 Förutsättningar för rektors pedagogiskt ledarskap   

Elin förklarar att hon önskar mer gemensam reflektion i rektorsgruppen över vad rektorernas 

uppdrag egentligen är. Doris menar att det är viktigt att behöva avsätta tid för reflektion för att 

kunna begrunda sitt pedagogiska ledarskap och för att lösa det föreslår hon schemalagda 

reflektionsstunder. Berit beskriver att det finns möjligheter att organisera på olika sätt för att 

underlätta det pedagogiska ledarskapet.Elin anser att det inte behöver kosta så mycket mer än 

tid för reflektion och organisation och förklarar: 

Vill man se att det händer någonting, då går det att skapa de förutsättningarna. 

Anna, Cajsa och Elin är förklarar på samma sätt att hela ledet från förvaltningen till närmaste 

chef skulle kunna påverka så det pedagogiska ledarskapet går att utöva i större utsträckning. 

Detta genom att organisera och tydliggöra rektorsuppdraget och skapa förutsättningar. Berit 

tror inte att hennes chef kan påverka möjligheterna att kunna utöva det pedagogiska 

ledarskapet mer än att tillsätta en biträdande rektor. 

Anna menar att en närvarande chef för rektorer ger större förutsättningar för en rektor att 

utöva det pedagogiska ledarskapet, men också stödfunktioner (ex. skoladministratörer, 

vaktmästare, specialpedagoger, förstelärare) som finns i anslutning på skolan. 

5.3.2 Hinder och möjligheter i det pedagogiska ledarskapet 

Fem av rektorerna är beskriver på samma sätt att de inte kan utöva det pedagogiska 

ledarskapet i den utsträckning de önskar. Det som skiljer rektorerna åt är anledningen till 

varför de inte lyckas. Elin menar att rektorns uppdrag är oerhört komplext och det innehåller 

så många delar. Cajsa menar att rektorskollegiet ofta har bytts ut och det försvårar att hålla 

den pedagogiska riktningen rak.  Berit anser att förutsättningarna är förbestämda genom 
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ekonomin och att det inte finns möjlighet till fler pedagoger för att minska lärarnas 

undervisningstid. 

Doris menar att det krävs att uppdraget är tydligt och avgränsat och att det är upp till henne 

själv om möjlighet finns att utöva det pedagogiska ledarskapet. 

För det är som jag säger, allt jag gör, allt jag säger kan ju grunda sig i det 

pedagogiska. Jag kan ju också skita i att tänka så, jag kan ju fördela 

klassrummen genom att lotta. Jag kan ju fördela pengarna utan att tänka, så i 

mångt och mycket är det jag som bestämmer om det är ett pedagogiskt 

ledarskap jag utövar eller inte. 

Doris menar att tiden för att vara med i klassrummen finns och är en prioriteringsfråga, men 

ibland räcker man inte till. Berit tror att det pedagogiska ledarskapet skulle gå att utöva 

genom att säga nej till saker i större utsträckning. Cajsa upplever att hon inte kan påverka sin 

tid och även hon önskar mer tid till att vara ute i klassrummen. 

5.3.3 Vad tar upp tiden från rektors pedagogiska ledarskap? 

Två av rektorerna är beskriver på samma sätt att tid för samtal med lärarna bör finnas 

dagligen. Möjligheten att hitta tid för att genomföra klassrumsbesök är också önskvärd att ske 

dagligen. Tre av rektorerna beskriver också att de vill ha mer tid att vara med lärarna, inte 

bara i klassrummen utan även vid planering och uppföljning.  

Elin uppskattar att 85 % av tiden idag går till elevhälsoarbete. I det arbetet brister hennes 

kompetens vilket gör det oerhört energikrävande. Tiden kunde istället utnyttjas till de 

pedagogiska frågorna. Anna tar upp att fler administrativa sysslor som tar tid för det 

pedagogiska ledarskapet och anser att hon borde säga nej oftare och prioritera det som bör 

ligga på en rektors bord. 

Det administrativa som handlar om att skriva utifall att saker kan hända som aldrig används 

tillsammans med de ökade kraven på en rektors uppgifter gör att det pedagogiska ledarskapet 

inte går att utöva i den utsträckning Berit själv vill. Administrativa uppgifter som att skriva 

under åtgärdsprogram hamnar inte i den kategorin som stör. Doris beskriver på ett annat sätt: 



 

28 

Det är jag som råder över mitt eget uppdrag. Jag skapar på sätt och vis mitt 

eget uppdrag genom att tydliggöra uppdraget för mig själv och vara tydlig med 

utåt vilket mitt uppdrag är. 

Doris menar att förutsättningarna inte är de bästa, att hon är ensam i många frågor och att det 

är många administrativa uppgifter som skulle kunna läggas på administrativ personal. Ibland 

är det vaktmästaruppgifter Doris får ta itu med och hon beskriver: 

Arbetsuppgifterna måste helt enkelt vara i den mängd att det räcker för en 

tjänst. Mestadels önskar jag att vi var två på min tjänst.  

5.4 Att utöva ett optimalt pedagogiskt ledarskap – en önskedröm 

Vid sista frågan fick rektorerna berätta om hur de skulle utöva det pedagogiska ledarskapet 

om de fick önska fritt. Rektorerna hade olika önskningar men gemensamt för alla var att de 

ville finnas mer i verksamheten och flera ansåg att det behövdes fler personer (ex två rektorer, 

administrativ personal, biträdande rektor) för att kunna genomföra den pedagogiska delen av 

ledarskapet. Anna beskriver att när rektorerna är samlade bör diskussioner om pedagogiskt 

ledarskap finnas. Hon menar: 

Lärarna behöver kollegialt lärande och rektorerna behöver det också. Det 

skulle kunna utvecklas och göra mig till en bättre ledare. 

Anna anser att administrationen inte är hennes starka sida och menar att någon annan skulle 

göra den. Berit och Cajsa beskriver att en administratör som stöttar och har koll på papper 

skulle behövas. Cajsa beskriver hur tid kan skapas för det pedagogiska ledarskapet: 

Någon som bara plockar fram allt som behövs, alla rapporter, alla analyser och 

allt jag behöver – bara en sån sak. Och sen kan jag analysera och gå ut och 

köra. 

Doris har också önskemålet om en administratör men trycker på att den bör ha en pedagogisk 

bakgrund, för att ha ett pedagogiskt tänk när det gäller att lägga scheman eller lokaler. Doris 

och Elin önskar att det kunde vara två som delar på tjänsten och Doris beskriver 

Jag är helt säker på att det jag gör skulle vi behöva vara två personer till. Och 

då skulle vi båda må bra om jag säger så och då skulle skolan också må bra - 
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för just det här med att synas, för bara det här att man fikar med personalen 

eller står och småpratar i någon korridor, det är också ett pedagogiskt 

ledarskap. 

6. Diskussion  

Är det så att teorin och resultatet hänger samman? Studiens frågeställningar är hur anser 

rektor i grundskolan att arbetet med det pedagogiska ledarskapet går till konkret i vardagen, 

hur definierar rektor det pedagogiska ledarskapet och i vilken utsträckning finns det 

förutsättningar att arbeta med det pedagogiska ledarskapet enligt rektor? Genom att 

diskutera teorier kring skolans frirum, handlingsutrymme och rektors makt i förhoppning om 

att hitta slutsatser och nya frågeställningar för framtiden.   

Diskussionen utgår från tre delar; teorier, bakgrund och resultat där både rektorernas 

verklighet och önskedrömmar diskuteras. Ordningen följer rubrikerna; skolans frirum, rektors 

handlingsutrymme och rektors makt. Avsnitter fortsätter med slutsatser, metoddiskussion 

samt avslutande kommentarer, vidare forskning.  

6.1 Skolans frirum 

De outnyttjade möjligheter som finns i skolans frirum handlar först och främst om att rektor 

behöver upptäcka det. Kan rektors pedagogiska ledarskap ses som en del av det oerövrade 

frirummet? I diskussionen antar vi det, även om det pedagogiska ledarskapet är lagstadgat och 

ofrånkomligt. Utifrån detta resonerar jag kring om det stämmer att rektorerna i 

undersökningen upptäckt frirummet med det pedagogiska ledarskapet men till olika stor del 

lyckats erövra det.  

Hallerström (2006, 4) beskriver att det pedagogiska ledarskapet hamnat i skymundan. 

Rektorerna i undersökningen bekräftar att de inte utövar det pedagogiska ledarskapet i den 

utsträckning de önskar vilket tolkas som att de yttre gränserna tar överhand. Skolverket 

menar att 20 % av rektorer behöver stärka sitt pedagogiska ledarskap vilket kan bekräftas av 

rektorernas i undersökningens egen uppfattning.  Endast en av rektorerna anser att hon äger 

sin tid och att hon kan utöva det pedagogiska ledarskapet i den utsträckning hon önskar. Hon 

anser dock att hon i större utsträckning kunde begränsa sig genom att säga nej till uppgifter 

till förmån för uppgifter i det pedagogiska ledarskapet. Min tolkning är att rektorn i detta fall 

har lyckats hitta balansen mellan yttre och inre gränser.  
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Berg (2003, 31) beskriver skolans frirum som ett verktyg för att analysera skolutvecklingen 

på den enskilda skolan. Resonemanget landar i Ponts m.fl. (2009, 55) beskrivning att rektor 

behöver en arbetsbeskrivning för att minska överbelastning och för att kunna göra ett bra 

jobb. Det kan också bero på den diffusa definition som råder kring rektors arbetsbeskrivning 

(SOU 2015:22, 71). Detta bekräftas av en av rektorerna som önskar en tydlig och avgränsad 

arbetsbeskrivning samtidigt som poängterar hon att hon råder över sitt uppdrag. Som egen 

lösning på det tar två av rektorerna upp att det är viktigt att reflektera över sitt pedagogiska 

ledarskap, teorin landar då i resonemanget att det är rektors uppgift att avgöra vad som väger 

tyngst (Berg 2003, 31).  

Tre av rektorernas uttryck ligger i linje med Skolinspektionens (2012, 13) beskrivning att 

huvudmannen kan påverka rektors möjlighet att utöva det pedagogiska ledarskapet. Det som 

skiljer sig är rektorernas och huvudmannens uppfattning; rektorerna tror att förvaltningen kan 

påverka medan Skolinspektionen skriver att huvudmannen ska skapa förutsättningar. Då kan 

diskussionen fortsätta med antagandet att det är rektorerna själva att erövra det frirum som 

finns tillgängligt. I detta fall menar tre av rektorerna hur olika administrativa sysslor tar tiden 

från det pedagogiska ledarskapet, alltså handlar det kanske om tidsbrist? Eller förmågan att 

avgöra vad som är viktigast?  Detta stämmer inte överens med Heldmarks (2011) tanke om att 

rektors fokus är på väg mot mindre administration och ökad tid för organisation av 

verksamheten. Därmed kan det ses som en bekräftelse av rektorernas önskningar där samtliga 

ansåg att det var för mycket administrativa uppgifter och för litet tid i verksamheten. Tre av 

rektorerna önskar mer stöttning från en administratör till förmån för det pedagogiska 

ledarskapet vilket skulle kunna vara en lösning för att skapa tid.  

Flera av rektorerna i undersökningen ansåg att tiden på en tjänst inte räcker till en rektors 

arbetsuppgifter när de fick önska. För att frigöra tid till det pedagogiska ledarskapet önskade 

flera att det skulle finnas fler personer, exempelvis biträdande rektor, administrativ personal 

eller två rektorer på en tjänst. Heldmark (2011) bekräftar också att administrativa uppgifter 

inte främjar elevernas lärande. En slutsats som kan dras av det är att rektorer behöver mindre 

administrativa sysslor och ökad tid i verksamhete, både utifrån Heldmark (2011) och de 

intervjuade rektorernas uppfattningar. Av detta stärks resonemanget att rektorerna saknar tid 

för att kunna erövra det frirum där det pedagogiska ledarskapet finns. Tanken slås ändå av att 

detta enligt lag är ett av rektors uppdrag, så varför lyckas rektor då inte rektor erövra det?   
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Skolinspektionen (2012, 25) beskriver att arbetet med kommunikation kring målsättningar ger 

goda resultat. Positiva resultat ger också skolor där rektorer tillsammans med lärare genomför 

analyser på individ-, grupp- och skolnivå samt där analysen leder till förändringar 

(Skolinspektionen 2012, 25). Alla rektorer i intervjuerna analyserar resultat. En slutsats som 

kan dras av detta är att analyser inte bara leder till förändringar utan även till att upptäcka det 

frirum som ännu står oanvänt. Kanske kan det leda till att, som Berg (2003, 31) menar, att 

hitta nya processer i pedagogernas arbete och på så vis erövra frirummet.  

I rektors arbete med att organisera, skapa rutiner och förutsättningar för lärarna i arbetet med 

att planera, genomföra och följa upp utvecklar rektor den pedagogiska verksamheten på ett 

gynnsamt sätt enligt Pont m.fl. (2009, 13) vilket också en av rektorerna anser. I detta arbete 

tas hänsyn till både de yttre och inre gränser som skolans frirum har. Trots den makt som 

finns i dessa gränser strävar de intervjuade rektorerna efter att skapa planeringstid för lärarna 

då de vet hur viktigt detta är. Detta ser Skolinspektionen (2012, 24) som framgångsrikt, att ta 

tillvara på de möjligheter och anpassningar som finns.  

6.2 Rektors handlingsutrymme  

Rektors möjlighet till handlingsutrymme hamnar först i diskussionen om definitionen kring 

rektors pedagogiska ledarskap. Att rektors pedagogiska ledarskap är komplext nämner en av 

rektorerna. Om rektor själv upplever definitionen som komplex, kan detta kanske också 

betyda att handlingsutrymmet upplevs komplext utifrån antagandet att det pedagogiska 

ledarskapet hamnar i det diffusa verksamhetsansvaret. Slutsatsen att verksamhetsansvaret är 

diffust står i jämförelse med Bergs (2003, 199) förklaring kring det förvaltande och 

administrativa ansvaret.  

Detta stärker också resonemanget kring en av rektorerna i undersökningen. Hon jobbar enligt 

Brüde Sundins (2007, 196) tankar om att rektorn signalerar vad som är viktigt genom att ställa 

frågor som rör undervisningen och lägger mindre vikt på det praktiska och organisatoriska. 

Detta stärks också av Skolinspektion (2012, 30) som beskriver hur denna typ av fokus ger 

störst resultat för undervisningen och elevernas resultat. Utifrån detta stärks slutsatsen att 

rektors pedagogiska ledarskap tills stor del hamnar i det verksamhetsansvar som rektor har.  

Att ta beslut som påverkar den pedagogiska verksamheten i positiv riktning beskriver Nihlfors 

(2014, 295, 408) beskriver en av rektorerna på liknande sätt. Hon beskriver det breda 

uppdraget där beslut fattats med målet att elever och lärares resultat ska förbättras ur det 
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pedagogiska perspektivet. För att fatta dessa beslut har rektor enligt Berg (2003, 199) många 

lagar, regler, normer och skolkulturer att följa, både inre och yttre gränser. Att fatta 

pedagogiska beslut i linje med detta, som ibland kan gå emot varandra, är ingen självklarhet 

och kan enligt Berg (a.a) vara problematiskt. Tolkningen utifrån detta är att rektorns tankar 

som individ väger tyngst får vara avgörande i beslutet. Kanske är det en del av anledningen 

till varför rektorsuppdraget är så komplext.  

För att följa lagen som Heldmark (2011) förklarar bör resursfördelning och klassrumsbesök 

genomföras utifrån pedagogiska tankar. Rektorerna i undersökningen har liknande tankar 

kring detta. Alla tar upp både resursfördelning (eller att skapa förutsättningar) och 

klassrumsbesöken som viktiga. För den lokala skolutvecklingen som Brüde Sundins (2007, 

20) beskriver behöver rektor ges möjlighet till att fokusera på både rektors förvaltande 

ledarskap och verksamhetsansvar. Återigen kommer ännu en komplex fråga i rektors 

uppdrag, hur stor vikt ska läggas vid förvaltande ledarskap jämfört med verksamhetsansvaret? 

6.3 Rektors makt 

Hör teorier kring rektors makt ihop med det resultat som undersökningen visar? Det ska 

analysen försöka reda ut i detta avsnitt. Rektor innehar inte en maktposition i detta 

resonemang, rektors makt i diskussionen handlar om rektors influens och påverkan på lärares 

arbetsuppgifter.  

För att rektor ska få en rimlig arbetssituation bör rektors arbetsuppgifter fördelas.  

Framgångsrika skolor är de skolor som har delaktiga lärare i skolutveckling (Blossing, 2008, 

67). Rektorerna i undersökningen beskriver att de inte delegerar eller fördelar det pedagogiska 

ledarskapet. En av rektorerna beskriver hur hon vill veta kvalitén på den hon delegerar till, 

eftersom rektor enligt lag bär huvudansvaret.  En slutsats som kan dras utifrån Brüde Sundins 

(2007, 58) beskrivning av rektors makt kan vara att rektor bör involvera lärare i rektors 

arbetsuppgifter för att ömsesidigt kunna influera från både lärare och rektors roll.   

Mintens (2013) tankar att ett framgångsrikt pedagogiskt ledarskap är nyckeln till 

skolutveckling och trots detta menar Vetenskapsrådet (2010) att det pedagogiska ledarskapet 

inte ryms inom rektors arbetstid. Detta stämmer överens med två av rektorernas önskan. 

Dessa två beskriver hur de vill ha mer tid att delta i verksamheten. Att rektorernas uttryck 

”delta” i verksamheten kan jämföras med Hultmans (2012, 14) tankar vilka beskriver rektors 

makt som en påverkansprocess mellan lärare och rektor.  
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En av rektorerna i undersökningen då hon beskriver hur förstelärarna jobbat med coaching 

och arbetslagsledarna jobbat med att skapa engagemang i kollegiet. Det är ingen av rektorerna 

som uttrycker att de använder sig av den utvidgade lärarrollen i form av att delegera det 

pedagogiska ledarskapet vilket enligt Skolverket (2012, 29) är en utvecklingsmöjlighet. Trots 

detta anser nästan 75 % av rektorerna (SOU 2015:22, 188) att de inte kommer kunna utöva 

det pedagogiska ledarskapet i den utsträckning de önskar. Kanske skulle det gå att genomföra 

om de delegerar genom den utvidgade lärarrollen (förstelärare, arbetslagsledare, nyckelperson 

etc). Detta skulle resultera i positiv skolutveckling (Brüde Sundins 2007, 58).  

Teorin om makt som Brüde Sundins (2007, 58) tar upp visar att influens är ett starkt ord att 

förhålla sig till som rektor. Det är det som ger bäst resultat på positiv skolutveckling. För att 

kunna göra det bör rektor, som Skolinspektionen (2012, 24-25) beskriver, ha en nära relation 

till undervisningen. Skolinspektionen tar också upp hur lärare uppfattar rektorers 

undervisningsnära ledarskap; som utvecklande och stödjande eller som en kontroll och 

misstroende.  Är risken att lärare ser detta som ”maktmissbruk” och hur skulle då detta kunna 

påverka lärarnas prestationer? Anna Minten (2013, 75) och Pont m.fl. (2009, 57) menar också 

att rektorerna bör stödjas i processen i det undervisningsnära och pedagogiska ledarskapet. 

Förhoppningsvis skulle detta leda till att flertalet lärare såg det som utvecklande och stödjande 

och på så vis förbättra elevernas resultat. Lärarna är det som kan påverka elevernas resultat i 

störst utsträckning. För att uppnå detta är det kanske som Hultman (2012, 14) beskriver, för 

bästa resultat är sker influenserna ömsesidigt mellan lärare och rektor.  

Alla rektorerna i undersökningen beskriver att klassrumsbesök ingår i det pedagogiska 

ledarskapet. Rektorerna beskriver både spontana och planerade besök. De planerade besöken 

beskriver rektorerna till största del som strukturerade och planerade. Detta visar 

Skolinspektionens granskning (2012, 25) vara positivt och då också utgå från ett särskilt 

underlag till diskussionen. En av rektorerna jobbar enligt Skolinspektionens (2012, 25) 

beskrivning om tydlig kommunikation vid klassrumsbesöken. Heldmark (2011) är av 

uppfattningen att samtalet efter klassrumsbesöket leder till professionsutveckling vilket också 

är rektors syfte. Minten (2013, 74) anser precis som rektorn att samtalet ingår i det 

pedagogiska ledarskapet. Två av rektorerna menar att läraren själv får beskriva sin 

uppfattning om lektionen vilket Heldmark (2011) också anser och ses som en del av 

maktperspektivets positiva utveckling. En slutsats av detta, trots att de spontana besöken fått 

lite utrymme i diskussionen, är att planerade besök ger bäst resultat. Att lägga till Brüde 
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Sundins (2007, 58) teori rektors makt till detta resonemang resulterar i antagandet att samtalet 

bör ligga på en nivå där rektor är både givare och tagare för bästa resultat.  

6.4 Slutsatser 

Studiens syfte att undersöka rektorers uppfattning om det pedagogiska ledarskapet, hur de 

anser att de arbetar med det och vilka förutsättningar de anser att de har för att kunna bedriva 

ett pedagogiskt ledarskap sammanfattas i följande slutsatser.  

En slutsats som kan dras av resonemanget kring skolans frirum och definitionen av rektors 

pedagogiska ledarskap är att rektorer anser att de inte till fullo lyckats erövra det pedagogiska 

ledarskapet trots att det ingår i rektors arbetsuppgifter. Det finns frågor som rektorerna själva 

anser, eller har tryck från andra håll, som gör att det pedagogiska ledarskapet inte kan 

prioriteras.  

Resonemanget kring rektors handlingsutrymme är att det är problematiskt att fatta beslut 

utifrån de lagar, regler, normer, samhälskrav etc. som finns då dessa ibland motsäger 

varandra. Det är troligtvis detta som gör rektorsuppdraget komplext tillsammans med alla 

olika arbetsuppgifter det innebär. Slutsatsen är att rektors förutsättningar att arbeta med det 

pedagogiska ledarskapet är upp till varje rektor som individ, där tidsbristen är en hake som 

gör att det hamnar i skymundan eller inte lyckas i den utsträckning rektor vill.  

En slutsats som kan dras utifrån rektors makt och hur rektor arbetar med det pedagogiska 

ledarskapet i vardagen är att rektor bör involvera lärare i sina arbetsuppgifter men också att 

lärare bör involvera rektor i sina arbetsuppgifter. Det är i denna samverkande process 

skolutvecklingen sker.  

6.5 Metoddiskussion 

Utifrån forskningsperspektivet i undersökningen verkar rektorerna i livsvärlden. För att skapa 

förståelse för livsvärlden har kvalitativa intervjuer genomförts. En viss förförståelse finns i 

livsvärlden sedd från andra sidan i yrkesrollen som lärare, så attityder och värderingar i ämnet 

finns redan. Dessa kan ha både positiv och negativ inverkan i undersökningen och kan ses 

som både en snabb ingång till fenomenet men kan även spegla undersökningen. 

Förförståelsen ska suddas ut enligt Lindgren (1994, 91) då värderingar, attityder, teorier och 

begrepp kan påverka vår upplevelse av fenomenet. Detta har varit en utmaning då jag tidigare 

haft flera rektorer med olika pedadogiska ledarkap som jag under tiden reflekterat över. Mina 
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tidigare reflektioner har varit inspirationen till valet av ämne. Dock är min strävan att vara så 

objektiv som möjligt för att påverka undersökningen i så liten utsträckning som möjligt.    

Att använda kvalitativa intervjuer var för mig en känd metodinsamlingsmetod då jag provat 

på det tidigare. En styrka var att jag tidigare ”misslyckats” och skyndat igenom intervjuer. 

Denna gång väntade jag medvetet och tog pauser för att låta informanten fundera igenom och 

fortsätta sin tanke. Den semistrukturerade intervjuguiden är väl genomarbetad och den 

testades på vänner. Kanske är det min upplevelse att den är bra utformad, annat tycke och 

smak kan göra den ännu bättre för ändamålet.  

Bekvämlighetsurval upplever jag ha påverkat undersökningen positivt. De kända rektorerna 

upplevdes bekväma i intervjusituationen och kunde berätta sina tankar ohämmat. Dock har 

detta funnits med i tanken genom hela arbetet och påverkat mig som skrivit. Vid 

transkribering och analysen ”upplevde jag intervjun igen”. Att jag hörde och såg rektorerna 

framför mig var en styrka för reliabiliteten då min upplevelse är att jag kom närmare 

rektorernas livsvärld.  

Vid genomförandet av intervjun där rektor fått frågor i förväg märktes det skillnad på både 

mig som intervjuade och på informanten. Frågorna hade rektorn med sig och läste samtidigt 

som jag ställde frågan vilket gjorde att jag inte ”läste” hela frågan utan tog första delen men 

inte fortsättning frågorna ex. varför, varför inte. Rektorn som var förberedd kunde svara 

snabbare och säkrare än övriga rektorer men skiljde sig inte märkbart från övriga i 

svarsinnehållet mer än att de var på en djupare nivå. Jag anser att detta inte påverkat 

undersökningens resultat. För att styrka kvalitén ännu mer skulle alla rektorer fått frågorna i 

förväg, kanske hade det bidragit till fler nya och intressanta resultat kring rektorers 

pedagogiska ledarskap.  

Information kring forskningsetiken fick både områdeschefer och rektorerna och innan första 

beslutet om deltagande fattats. Dessa repeterades vid intervjutillfället för att återigen ge 

rektorerna informationen. Risken finns att konfidentialitetskravet inte till fullo uppfyllts då 

ryktet att det gjorts en studie har gått i den kommun där rektorerna intervjuats. 

Analysen gjordes enligt Szklarski (2011, 119). Att analysen gjordes när alla intervjuer var 

genomförda gjorde att det var en mycket stor mängd att jobba med. Det fanns både för och 

nackdelar med det. I tidigare metodkurs gjorde jag analys på liknande vis och visste vad jag 



 

36 

hade framför mig. Det var en styrka och förenklade processen. Stegen var självklara och jag 

visste vad som skulle ske i nästa steg.  

Undersökningens kvalitet kan vara påverkad av dataöverbelastning. En stor mängd data 

analyserades vid samma tidpunkt vilket kan gjort att omfånget vid tillfället blev stort och 

svårare att greppa.  

6.6 Vidare forskning, avslutande kommentarer   

En fortsatt forskningsfråga är hur rektorer lyckas när de delegerar uppgifter inom det 

pedagogiska ledarskapet till den utvidgade lärarrollen vilket Skolverket (2012, 94) tar upp 

som en bristande del i delegering av uppgifter. Lyckas rektorer kommunicera och tydliggöra 

uppgifter? Känner sig läraren trygg och upplever de att de vet vad rektorsuppdraget innebär? 

Hur fungerar rollerna i praktiken?   

Vid litteraturgenomgången framkom många delar av rektorers komplexa uppdrag. 

Upplevelsen var att den sociala delen av rektorsuppdraget, som Heldmark (2011) tar upp, inte 

får lika mycket utrymme som andra delar.  Frida, Berit, Doris och Cajsa var de rektorer som 

ansåg att relationer är viktiga för skolutvecklingsarbetet. De uttrycker alla att den goda 

relationen gör att både positiv kritik och det som behöver förbättras kan föras fram och mottas 

på ett bättre sätt. Detta vore något för framtida forskning i dagens resultatstyrda samhälle, hur 

kan en rektors sociala ledarskap påverka lärarna och i sin tur elevernas resultat? Men också 

hur det kan påverka rektors, lärares och elevers välmående och prestation? 

Det har varit intressant att genomföra undersökningen och jag har lärt mig mycket kring 

rektors pedagogiska ledarskap och vad som är framgångsrikt i det. Jag har också kunnat se det 

från ett lärarperspektiv och hur jag önskar att en rektor skulle utöva sitt pedagogiska 

ledarskap. I det avseendet har jag insett att kommunikation, balans i arbetsuppgifter samt 

samverkan är centrala begrepp i en rektors arbete.  
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Bilaga 1 - Mail till områdeschefer 

 

Hej,  

 

Linköpings universitet bedriver en masterutbildning i pedagogik och inom den skriver jag nu 

min magisteruppsats. Undersökningen kommer att handla om rektorers pedagogiska 

ledarskap, deras uppfattning kring det och i vilken utsträckning det är möjligt att arbeta med 

ett pedagogiskt ledarskap i verksamheten. Med detta mail önskar jag få tillåtelse att få 

intervjua rektorer i kommunen med ansvar för grundskola, fritidshem och förskoleklass.  

 

Förhoppningsvis kommer 8 rektorer med olika bakgrund att delta i undersökningen. Den 

kommer att spelas in och ta ungefär 30 minuter, är vi inte klara avslutar vi efter 30 minuter. 

Det är helt upp till varje rektor att delta och är helt frivillig, deltagandet kan avbrytas tills 

magisteruppsatsen är inlämnad i januari 2016. Rektorerna kommer att vara anonym hela 

processen igenom, jag kommer på alla anteckningar och inspelningar byta namn mot bokstav 

och kommunen kommer inte att nämnas vid namn i uppsatsen. Den information jag får vid 

intervjutillfället kommer endast att användas i forskningssyfte och inte drivas vidare. 

  

Intervjuerna kommer genomföras under oktober och november, insikten om rektorers fulla 

almanacka gör att jag snart behöver boka tider med dessa - därför är jag tacksam för ett snabbt 

svar.  

 

Med detta mail avser jag uppfylla alla etiska krav som gäller vid forskning i Sverige. Läs 

gärna mer på http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf.  

 

Vänliga hälsningar 

Emma Forss 

https://webmail.vimmerby.se/owa/redir.aspx?C=4GkOlgP0ski3tyQ6lO_1oOJQoPQZDdNIPhQ_hA5CXx2Xq9SCNheR3_MmpuOEYf0VCw0zV_Oiq_4.&URL=http%3a%2f%2fwww.codex.vr.se%2ftexts%2fHSFR.pdf
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Bilaga 2 - Mail till rektorer 

 

Hej, 

Linköpings universitet bedriver en masterutbildning i pedagogik och i den skriver jag nu min 

magisteruppsats. Undersökningen kommer att handla om rektorers pedagogiska ledarskap, 

deras uppfattning kring det och i vilken utsträckning det är möjligt att arbeta med ett 

pedagogiskt ledarskap. 

Totalt kommer åtta rektorer att delta i undersökningen, du får detta mail då jag önskar få 

intervjua dig kring dessa frågor. Intervjun kommer genomföras i oktober och november. Den 

kommer att spelas in och ta ungefär 30 minuter, är vi inte klara avslutar vi efter 30 minuter. 

Din chef har gett tillåtelse att du får delta i undersökningen men är helt frivilligt och kan 

avbrytas tills magisteruppsatsen är inlämnad i januari 2016. 

Du kommer att vara anonym hela processen igenom, jag kommer på alla anteckningar och 

inspelningar byta ditt namn mot en bokstav och kommunen kommer inte att nämnas vid namn 

i uppsatsen. Den information du ger mig vid intervjutillfället kommer endast att användas i 

forskningssyfte och inte drivas vidare. 

Med detta mail avser jag uppfylla alla etiska krav som gäller vid forskning i Sverige. Läs 

gärna mer på http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 

Vänliga hälsningar 

Emma Forss 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

Inledning 

Forskningsetiska krav – information om undersökningens syfte, frivilligt, anonymitet, 

information används bara till undersökningen. 

Syftet med undersökningen. 

Datum, plats, antal år i yrket, utbildning samt småprat som ej kommer vara med i arbetet. 

Huvudfrågor 

Vad tycker du är ett pedagogiskt ledarskap? Beskriv. 

Beskriv en situation när du utövat pedagogiskt ledarskap. Berätta gärna fler. 

Hur jobbar du/har du någon plan för att i vardagen arbeta med pedagogiskt ledarskap? 

Långsiktigt. Kortsiktigt. 

Planera, genomföra och följa upp är ledord i lärares vardag. Hur tänker du kring det? 

Möjligt? Omöjligt? Varför? 

Organisera, skapa rutiner och förutsättningar är ledord i en rektors pedagogiska ledarskap. 

Hur tänker du kring det? Möjligt? Omöjligt? Varför? 

Vilken relation/kunskap har du kring elevers resultat? Vad gör du med kunskapen? 

För att utveckla undervisningen behöver man ibland ändra det ”som sitter i väggarna”? Anser 

du det behövas på din arbetsplats? Hur gör du/skulle man kunna göra för att få ”alla på tåget” 

för att öka elevernas resultat? 

Upplever du att ni (lärare och rektorer tillsammans) har ett gemensamt driv mot att utveckla 

undervisningen och lärprocesser för ökade elevresultat? Varför är det så? Hur kan detta bli 

ännu bättre? Beskriv exempel. 

Har du delegerat uppgifter inom ditt pedagogiska ledarskap? Hur? Varför? 

Kan du utöva det pedagogiska ledarskapet i den utsträckning du önskar? Varför tror du? 

Varför inte? Hur har du fått förutsättningarna? 

Vilka förutsättningar behövs för att du ska kunna arbeta med det pedagogiska ledarskapet i 

större utsträckning? Kan du/lärarna/din chef påverka? 

Om du fick önska, hur skulle du arbeta med det pedagogiska ledarskapet på ett optimalt sätt? 

Stickord: pedagogisk ledare, administrativ, stötta lärarna, förvaltning, kombinera arbetslag, 

kartlägga, behov 

Avslutningsfrågor 

Är det något mer du känner att du vill dela med dig av? Utifrån pedagogiska ledarskap? 

Utifrån något annat? 
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